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   I. CELKOVÉ HODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA 
ZA I. POLOLETÍ 2019 

 
 
Hospodaření města za I. pololetí 2019 se řídilo rozpočtem, který projednalo a schválilo ZM 
dne 13. 12. 2018 usn. č. ZM 18 09 04 01. V průběhu I. pololetí byl rozpočet upravován 
formou rozpočtových opatření, kterých bylo schváleno 106. 
 
Hospodaření města skončilo za hodnocené období, tj. k 30. 6. 2019, účetním přebytkem 
ve výši 53.425 tis. Kč (tabulka č. 1). 
 
Celkové příjmy dosáhly skutečnosti 518.072 tis. Kč (52,9 % upraveného rozpočtu), výdaje 
města byly čerpány ve výši 464.647 tis. Kč (36,7 % upraveného rozpočtu). Ve srovnání se 
stejným obdobím roku 2018 byly celkové příjmy nižší o 2.027 tis. Kč a celkové výdaje byly 
vyšší o 11.828 tis. Kč. 
 
Financování ve výši -53.425 tis. Kč vyjadřuje rozdíl mezi příjmy a výdaji (výsledek 
hospodaření), který je ovlivněn vyšším plněním příjmů a zároveň nižším čerpáním výdajů 
s ohledem na upravený rozpočet a také nízkým čerpáním střednědobého úvěru. 
 
Celková rekapitulace příjmů, výdajů a financování je uvedena v tabulce č. 1 tohoto materiálu. 
 
Na základě dosaženého výsledku hospodaření, resp. vývoje v plnění příjmů a čerpání 
výdajů, lze očekávat jisté výkyvy v hospodaření v porovnání se schváleným rozpočtem,  
zejména na úseku příjmů z hazardu. 
 

II. PŘÍJMY 
 
 
 
Celkové příjmy za I. pololetí 2019 dosáhly výše 518.072 tis. Kč, tj. 52,9 % upraveného 
rozpočtu. Členění jednotlivých příjmů ukazuje následující tabulka: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
v tis. Kč 

Daňové příjmy 416 850 
Nedaňové příjmy             20 481 
Kapitálové příjmy, investiční transfery 6 206 
Neinvestiční transfery 74 535   
CELKEM           518 072 
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1. Provozní příjmy 
 
Celkové provozní příjmy činily 511.866 tis. Kč, tj. 52,5 % upraveného rozpočtu.  
 
Daňové příjmy byly splněny ve výši 416.850 tis. Kč, tj. na 49,0 % upraveného rozpočtu (viz 
tabulka č. 2). Po odpočtu části daně z příjmů právnických osob placené městem Děčín, která 
se promítá v příjmech i výdajích, byly splněny ve výši 410.602 tis. Kč. 
 
Pokud se týká rozhodných šesti druhů daní, tj. daně z příjmů fyzických osob (dále jen DPFO) 
placená plátci, DPFO placená poplatníky, DPFO vybíraná srážkou, daně z příjmů 
právnických osob (dále jen DPPO) bez DPPO placené městem, daně z přidané hodnoty 
(dále jen DPH) a daně z nemovitých věcí, dosáhly skutečnosti 371.019 tis. Kč, což je 47,8 % 
upraveného rozpočtu a představují časové neplnění upraveného rozpočtu v hodnoceném 
období o 17,0 mil. Kč (v roce 2018 bylo časové neplnění o cca 1,8 mil. Kč, v roce 2017 bylo 
časové překročení o 4,4 mil. Kč, v roce 2016 bylo časové překročení o 6,1 mil. Kč, v roce 
2015 bylo časově nižší plnění o 6,0 mil. Kč). 
 
 
Přehled plnění daní k 30. 6. 2019 je následující: 

Druh daně k 30.06.2019 
daň z příjmů fyzických osob placená plátci 94 107 
daň z příjmů fyzických osob placená 
poplatníky 1 235 

daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 7 648 
daň z příjmů právnických osob 71 657 
daň z přidané hodnoty 174 529 
daň z nemovitých věcí 21 843 
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Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy, investiční transfery Neinvestiční transfery
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Z tabulky č. 2a) je zřejmé, že časový propad proti schválenému rozpočtu zaznamenala daň 
z přidané hodnoty o cca 13.471 tis. Kč a rovněž i daň z příjmu právnických osob (vliv 
splatnosti daně), která je nižší o cca 5.843 tis. Kč a daň z příjmů fyzických osob placená 
plátci, která je nižší o cca 5.393 tis. Kč. U daně z nemovitých věcí, která je časově 
překročena o cca 8.343 tis. Kč se jedná o časový předstih, který je ovlivněn její splatností, 
a tudíž nesignalizuje její významné překročení. Daň z příjmu fyzických osob vybíraná 
srážkou byla časově překročena o 648 tis. Kč. 
 
Ve srovnání se skutečností roku 2018 vykazují daňové příjmy města za období leden – 
červen roku 2019 nárůst o 22,9 mil. Kč, tj. 6,6 %. Nejvyšší nárůst v absolutním vyjádření 
zaznamenala daň příjmu fyzických osob placená plátci (+10,2 mil. Kč),  daň z přidané 
hodnoty (+7,5 mil. Kč), daň příjmu právnických osob (+3,4 mil. Kč). Schválený rozpočet na 
rok 2019 však počítá s celkovým nárůstem rozhodných daní o 54,4 mil. Kč, což se prozatím 
nedaří plnit. Vývoj rozhodných daní bude odbor ekonomický nadále monitorovat. 
  
V měsíci červenci t. r. byly městu převedeny od finančních úřadů daně ve výši 85.431 tis. Kč 
(v roce 2018 činil převod v měsíci červenci 74.876 tis. Kč). Celkový příjem rozhodných daní 
k 31. 7. 2019 je o cca 33,4 mil. Kč vyšší než za srovnatelné období roku 2018.  
 
Na základě plnění k 30. 6. a 31. 7. t. r. lze předpokládat, že daňové příjmy budou splněny, 
není v současné době na tomto úseku navrhována změna rozpočtu.  
 

26%

0%

2%

19%

47%

6%

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

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

daň z přidané hodnoty daň z nemovitých věcí

5



 

 
 

        Z porovnání vývoje daňových příjmů v letech 2014 – 2019 vyplývá, že v roce 2019 dochází 
vzhledem k roku 2014 ke zvýšení těchto příjmů o cca 109 mil. Kč, vzhledem k roku 2015 ke 
zvýšení o cca 114 mil. Kč, vzhledem k roku 2016 o cca 90 mil. Kč, vzhledem k roku 2017  
o cca 60 mil. Kč a vzhledem k loňskému roku o cca 23 mil. Kč. 
 
  
 
  

 

leden leden-únor leden-březen leden-duben leden-květen leden-červen

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

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

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

2017 45 724 94 834 146 862 182 937 229 080 311 358

2018 49 060 106 464 165 507 206 843 256 377 348 159

2019 61 916 118 963 179 448 225 355 280 373 371 019
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Z  porovnání výnosů vybraných daní v roce 2018 a 2019 vyplývá, že k 31. 7. 2019 dochází 
ke zvýšení těchto příjmů oproti srovnatelnému období roku 2018 o cca 33,4 mil. Kč (viz tab. 
č. 2b).  
 
Na poplatcích, včetně správních poplatků a příjmů z hazardu bylo získáno 37.782 tis. Kč, 
což je plnění na 50,7 % upraveného rozpočtu. Vzhledem ke stejnému období roku 2018 bylo 
na těchto příjmech získáno o 7.326 tis. Kč méně, zejména na úseku příjmů z hazardu.  
 
Na odvodu za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu nebyly v I. pololetí t. r. získány 
žádné příjmy a na poplatku za odnětí pozemků plnících funkci lesa to bylo 5 tis. Kč. 
 
Poplatek za provoz systému nakládání s komunálním odpadem je plněn na 54,1 % 
upraveného rozpočtu, tj. ve výši 11.639 tis. Kč. V plnění I. pololetí se projevily jednorázové 
úhrady poplatku na celý rok.  
 
Poplatek ze psů je plněn ve výši 1.028 tis. Kč, tj. 79,1 % upraveného rozpočtu. Vyšší plnění 
je ovlivněno především jednorázovými platbami k termínu 1. splátky poplatku, tj. do  
31. 3. 2019. Lze předpokládat, že schválený rozpočet bude splněn. 
 
U poplatku za užívání veřejného prostranství je plnění ve výši 229 tis. Kč, tj. 15,3 % 
upraveného rozpočtu. V tomto plnění se promítá zejm. roční úhrada poplatku za vyhrazené 
parkování ve výši 675 tis. Kč. Celkově nízké plnění ovlivnila vratka poplatku ve výši cca 900 
tis. Kč uhrazeného v červenci 2017 z důvodu rozhodnutí o odvolání Ústeckým krajem, 
kterým bylo rozhodnuto o vrácení nesprávně vyměřeného poplatku. Plnění na tomto úseku je 
závislé především na požadavku investorů na zábor veřejného prostranství.  
 
U ostatních poplatků (poplatek za rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity) 
se jedná o menší objemy, které budou inkasovány zejména v letním období. 
 
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění jsou plněny  
ve výši 663 tis. Kč, tj. 47,4 % upraveného rozpočtu. Poplatek vykazuje vzhledem ke 
stejnému období minulého roku plnění nižší o 48 tis. Kč.  
 
Na ostatních odvodech z vybraných činností a služeb se promítla částka 74 tis. Kč. Jedná 
se o časový rozdíl mezi inkasem a odvodem ekologického poplatku za převod starších 
vozidel SFŽP, který magistrát pro SFŽP dle zákona administruje.  
 
Správní poplatky byly splněny ve výši 8.083 tis. Kč, tj. na 57,7 % upraveného rozpočtu. 
Z celkových příjmů je nejvýznamnější plnění u správních činností na úseku evidence vozidel 
(4,1 mil. Kč), dále na úseku vydávání cestovních dokladů, občanských průkazů, vidimace  
a legalizace (1,9 mil. Kč), na úseku stavebního úřadu (0,6 mil. Kč), evidence řidičů (0,5 mil. 
Kč) a další. 
 
Na úseku daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních 
her bylo inkasováno k 30. 6. t. r. celkem 15.861 tis. Kč, tj. 46,7 % upraveného rozpočtu. Ve 
srovnání se stejným obdobím roku 2018 bylo na příjmech z hazardních her získáno o 6.103 
tis. Kč méně. Lze předpokládat, že schválený rozpočet nebude splněn.  
 
Od roku 2017 byla zavedena daň z hazardních her, která je splatná čtvrtletně vždy do 25. 
dne po ukončení kalendářního čtvrtletí.  
Vývoj příjmů z hazardu v letech 2012 – 2019 je uveden v tab. č. 2c).   
 
Do konce roku v současné době předpokládáme neplnění o cca 5 – 6 mil. Kč. Plnění na 
tomto úseku je velmi problematické odhadnout, neboť závisí jak na počtu povolených herních 
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zařízení, tak na jejich výnosnosti, resp. ziskovosti. V I. pololetí provozovalo svou činnost na 
území města 8 kasin s 272 herními zařízeními.  
 
Nedaňové příjmy byly splněny ve výši 20.481 tis. Kč, tj. na 68,1 % upraveného rozpočtu, 
což je o 85 tis. Kč více proti stejnému období roku 2018. 
 
Příjmy z vlastní činnosti byly splněny ve výši 6.491 tis. Kč, tj. 42,7 % upraveného rozpočtu. 
 
Na úseku veterinární péče (schválený rozpočet 630 tis. Kč, skutečnost 229 tis. Kč) se jedná 
o  úhrady služeb poskytovaných v městském útulku pro toulavá a opuštěná zvířata. 
Upravený rozpočet byl splněn na 36,3 %. 
 
Za inzerci v Časopisu pro turisty bylo v hodnoceném období získáno 106 tis. Kč  
a z prodeje zboží (reklamní předměty, mapy, trička, turistické pasy, občerstvení) byl získán 
příjem ve výši 367 tis. Kč, tj. o 113 tis. Kč více vzhledem ke stejnému období roku 2018. 
 
Plnění v odvětví komunikace – parkovací automaty je ve výši 38,8 % (schválený rozpočet  
4.400 tis. Kč, skutečnost 1.706 tis. Kč). Jedná se o příjem z provozování parkovacích 
automatů. S ohledem na složitou dopravní situaci v centru města je očekáváno nižší plnění 
rozpočtu o cca 1 mil. Kč. Na parkovacích permanentkách bylo zaplaceno v I. pololetí t. r. 
1.087 tis. Kč, tj. 54,4 % upraveného rozpočtu.  
 
Pokud se týká městského rezervačního systému, promítá se v plnění částka -85 tis. Kč. 
Jedná se příjmy z provozování rezervačního systému – VSTUPENKADECIN.CZ. Minusové 
plnění je ovlivněno přijatými v platbami v prosinci roku 2018, které byly převedeny 
distributorům „Vstupenky“ v lednu roku 2019. 
 
Na službách spojených s užíváním služebních bytů bylo zaplaceno 20 tis. Kč. 
 
V položce příjmy z nebytového hospodářství se promítá úhrada za služby spojené 
s užíváním nebytových prostor v majetku města (příjmy od provozovatele Střelnice, 
společnosti JAW, BK Děčín aj.) ve výši 237 tis. Kč.  
 
Na úseku pohřebnictví je rozpočet plněn na 61,1 % upraveného rozpočtu. Jedná se  
o příjmy za služby spojené s užíváním hrobových míst, dále za služby spojené s pronájmem 
hřbitovů a další. Výše těchto příjmů je závislá na počtu nově uzavřených smluv za pronájem 
hrobových míst a termínu jeho splatnosti. 
 
Na položce územní plán je plnění ve výši 1 tis. Kč na platbách za změnu územního plánu.  
 
Na položce komunální služby a územní rozvoj – vstupné z veřejných WC aj. bylo 
v hodnoceném období uhrazeno 14 tis. Kč na vstupném z veřejných WC a za služby spojené 
s užíváním pozemku k provozování kempu 48 tis. Kč.  
 
Středisko městských služeb získalo za poskytnuté služby pro cizí subjekty včetně 
odvozu odpadů celkem 87 tis. Kč.  
 
Za náhradní výkon rozhodnutí bylo uhrazeno 3 tis. Kč. Jedná se o splátky od fyzické osoby 
za náhradní výkon rozhodnutí nařízený stavebním úřadem (odstranění stavby). 
 
Pokud se týká položky využívání a zneškodňování komunálních odpadů, jedná se  
o příjmy ve výši 1.402 tis. Kč (29,6 % upraveného rozpočtu) získané od firmy EKO-KOM, 
které jsou v souladu se smlouvou převáděny městu za třídění odpadu a za využívání  
a zneškodňování ostatních odpadů, od firmy Koutecký za textilní odpad a od společnosti 
Elektrowin za odevzdané baterie. Tyto příjmy jsou k 30. 6. 2019 nižší o 985 tis. Kč oproti 
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stavu k 30. 6. 2018 z důvodu zpoždění platby za I. čtvrtletí t. r., která byla připsána na účet 
města až v měsíci červenci. 
 
Za kopírovací služby, domovní čísla, služby spojené s užíváním nebytových prostor 
od Centra sociálních služeb Děčín, p. o., pobyt v rekreačním zařízení Tolštejn aj. bylo 
získáno v hodnoceném období 185 tis. Kč, tj. 36,3 % upraveného rozpočtu a za úhradu 
provozních nákladů spojených se svatebními obřady to bylo 128 tis. Kč. 
 
Za věcná břemena týkající se zejm. pozemků bylo uhrazeno 311 tis. Kč, tj. 62,2 % 
upraveného rozpočtu. Vzhledem k plnění ve stejném období roku 2018 bylo získáno o 67 tis. 
Kč méně.  
 
Příjmy z pronájmu majetku byly splněny ve výši 1.365 tis. Kč, tj. 51,1 % upraveného 
rozpočtu. Vzhledem ke stejnému období roku 2018 bylo získáno o 485 tis. Kč méně. 
 
Za nájemné z pozemků bylo uhrazeno k 30. 6. t. r. 936 tis. Kč, tj. 58,5 % upraveného 
rozpočtu. V plnění se promítá i fakturované nájemné. 
 
Nájemné na sloupech veřejného osvětlení vč. reklamy, příjmy z pronájmu ostatního 
majetku – plakátovacích ploch a příjmy z pronájmu tzv. zelených ploch jsou od roku 2016 
účtovány na paragrafu 2144 – ostatní služby – pronájem majetku pro reklamní účely. 
Příjem z pronájmu majetku pro reklamní účely byl v hodnoceném období ve výši 62 tis. Kč, tj. 
27,0 % upraveného rozpočtu. Příjmy město získá převážně ve II. pololetí t. r.  
 
Na nájemném z provozu vnitrozemské plavby – přívoz Dolní Žleb byl ve sledovaném 
získán příjem ve výši 1 tis. Kč v souladu s uzavřenou smlouvou. 
 
Na nájemném z bytového hospodářství spravovaného městem (mimo HČ) bylo zaplaceno 
24 tis. Kč, z nebytových prostor pak 71 tis. Kč.  
 
Na úseku pohřebnictví bylo uhrazeno za pronájem kaplí 228 tis. Kč. 
 
Na úseku činnosti místní správy bylo za pronájmy zasedacích místností uhrazeno   
celkem 34 tis. Kč, z pronájmu movitých věcí (reklamní tabule) bylo získáno 9 tis. Kč za 
reklamu na reklamních tabulích města. 
 
V rámci příjmů z  finančního majetku bylo získáno 1.635 tis. Kč, tj. o 730 tis. Kč více než 
v roce 2018.  
 
Příjmy z finančních operací – úroky byly splněny ve výši 947 tis. Kč, což je 947,0 % 
upraveného rozpočtu. Na základě výběrového řízení provedeného odborem ekonomickým 
na počátku roku město Děčín od února t. r. významně zhodnocuje volné finanční prostředky 
na účtech města. 
 
V I. pololetí obdrželo město z podílů na zisku a dividend od TSD, a. s. částku 659 tis. Kč.  
 
Na položce kurzové rozdíly se promítají rozdíly kurzu české koruny a cizí měny (EURO)  
na devizovém účtu k hodnocenému období. 
 
Přijaté sankční platby a vratky transferů byly splněny ve výši 3.525 tis. Kč, tj. 65,9 % 
upraveného rozpočtu.  
 
Na položce ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách bylo  
na pokutách uložených živnostenským úřadem ve správním řízení získáno 27 tis. Kč 
a stavebním úřadem 6 tis. Kč. 
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Na ostatních pokutách bylo získáno 7 tis. Kč za poplatek z prodlení. 
 
Na položce ostatní záležitosti v dopravě bylo za přestupky v silniční dopravě získáno 2.334 
tis. Kč, tj. 66,7 % upraveného rozpočtu. 
 
Na úseku ochrany životního prostředí bylo na pokutách vybráno celkem 66 tis. Kč, tj. 132 
% upraveného rozpočtu. Jedná se o pokuty uložené Českou inspekcí životního prostředí, 
které městu převádějí celní úřady.   
 
Na úseku bezpečnosti a veřejného pořádku bylo získáno 748 tis. Kč, tj. 49,9 % 
upraveného rozpočtu. Lze předpokládat, že schválený rozpočet bude splněn. 
 
Na úseku činnosti místní správy bylo na pokutách od občanů získáno 299 tis. Kč, tj. 
99,7 % upraveného rozpočtu.  
  
Na položce ostatní přijaté vratky transferů se m. j. promítají vratky neoprávněně 
vyplacených dávek sociálního zabezpečení z předchozích období (7 tis. Kč), vratky 
nevyčerpaných dotací na sociální účely (Indigo 16 tis. Kč a miniškolka 13 tis. Kč), do oblasti 
sportu (1 tis. Kč) a dále vratka nevyčerpané dotace ZŠ Kosmonautů (1 tis. Kč).   
 
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy byly splněny ve výši 
7.465 tis. Kč, tj. 110,0 % upraveného rozpočtu. 
 
Z prodeje kartotéky bylo získáno 23 tis. Kč. 
 
Na účet města byly za I. pololetí t. r. převedeny dary ve výši 216 tis. Kč pro městský útulek 
pro toulavá a opuštěná zvířata. V upraveném rozpočtu se promítá zapojení dědictví 
určeného na činnost útulku ve výši 10 tis. Kč.   
 
Pojistné plnění bylo poskytnuto ve výši 184 tis. Kč.  
 
V položce nekapitálové příspěvky a náhrady, kde bylo dosaženo skutečnosti ve výši 1.363 
tis. Kč, se promítá zejména vyúčtování energií, úhrady nákladů řízení související 
s projednáváním přestupků, příspěvek na projekt Místní akční plán a další. V upraveném 
rozpočtu se promítá částka 316 tis. Kč, z toho 302 tis. Kč je zapojení dotace na projekt 
Místní akční plán, kde je město partnerem projektu a 14 tis. Kč je finanční příspěvek na 
mzdové náklady projektu Zpět k jistotám.  
 
Na položce neidentifikované příjmy se v plnění ve výši -4 tis. Kč promítají ostatní příjmy 
nahodilého charakteru, resp. cizí platby. 
 
Na ostatních nedaňových příjmech bylo získáno 5.683 tis. Kč, tj. 95,4 % upraveného 
rozpočtu. V plnění se promítají příjmy od Ústeckého kraje převáděné dle smlouvy  
o integrované dopravě na území kraje, dále splátky tzv. půjčky DEZA poskytnuté 
podnikatelským subjektům v souvislosti s odstraňováním škod po povodni v r. 2002, příjmy 
za pohřby vypravené městem Děčín, finanční příspěvky poskytované fyzickými osobami na 
sociální účely, provize penzijních fondů a další. V upraveném rozpočtu se promítá zapojení 
částky 5.460 tis. Kč na Integrovaný dopravní systém Ústeckého kraje. 
 
V ukazateli přijaté dotace je přehled jednotlivých dotačních titulů, které byly městu 
poskytnuty ze státního rozpočtu, od Ústeckého kraje, úřadů práce aj. v celkovém objemu 
74.535 tis. Kč, tj. 79,5 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu jsou promítnuty 
dotace poskytnuté k 31. 5. 2019. Z důvodu termínu uzavření účetnictví za měsíc červen 
v  1. dekádě měsíce července a dalšího termínu konání RM v závěru měsíce srpna, budou 
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dotace za červen a červenec předloženy do jednání RM dne 13. 8. t. r. a promítnuty do 
výkaznictví měsíce srpna. 
 
 
2. Kapitálové příjmy 
 
Celkové kapitálové příjmy dosáhly skutečnosti 6.206 tis. Kč, tj. 131,7 % upraveného 
rozpočtu. Z tabulky č. 3 vyplývá, jak byly plněny příjmy z prodeje majetku a přijatých 
dotací do investiční oblasti za I. pololetí roku 2019.  
 
V rámci položky příjmů z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 
bylo získáno z prodeje pozemků a ostatních celkem 1.028 tis. Kč, tj. 64,3 % upraveného 
rozpočtu. Z prodeje ostatních nemovitostí bylo získáno 3.452 tis. Kč (objekt Litoměřická) 
a z prodeje vozidla a notebooku bylo získáno 13 tis. Kč. 
 
V I. pololetí t. r. byly získány investiční transfery ve výši 1.713 tis. Kč ze státního rozpočtu 
na Rekonstrukci bytových jednotek v ul. Krokova 825/17 Děčín na sociální bydlení. 
 
 
 

III. VÝDAJE 
 
Celkové výdaje za I. pololetí t. r. dosáhly skutečnosti 464.647 tis. Kč, tj. 36,7 % upraveného 
rozpočtu. Z toho provozní výdaje byly čerpány ve výši 428.876 tis. Kč, tj. 46,4 % upraveného 
rozpočtu a kapitálové výdaje ve výši 35.771 tis. Kč, tj. 10,4 % upraveného rozpočtu.  
 

 
 
 
 
 

Celkové výdaje dle jednotlivých odvětví byly za I. pololetí 2019 následující: 

92%

8%

provozní výdaje kapitálové výdaje vč. velkých oprav
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v tis. Kč 

zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 2 429 
průmysl, stavebnictví, obchod a služby 2 032 
doprava 73 644 
vodní hospodářství 6 116 
vzdělávání a školské služby 50 612 
kultura, církve a sdělovací prostředky 28 881 
tělovýchova a zájmová činnost 39 759 
zdravotnictví 684 
bydlení, komunální služby a územní rozvoj 34 233 
ochrana životního prostředí 42 147 
sociální služby 41 498 
civilní připravenost na krizové stavy 57 
bezpečnost a veřejný pořádek 23 322 
požární ochrana a integrovaný záchranný systém 1 940 
státní moc, státní správa, územní samospráva a politické 
strany 109 725 

finanční operace 7 003 
ostatní činnosti 565 
celkem 464 647 
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1. Provozní výdaje 
 
Celkové provozní výdaje byly čerpány ve výši 428.876 tis. Kč, tj. 46,4 % upraveného 
rozpočtu.  

 
Výdaje na úseku zemědělství a lesního hospodářství byly čerpány ve výši 2.429 tis. Kč, tj. 
56,2 % upraveného rozpočtu. Vzhledem ke stejnému období roku 2018 došlo ke zvýšení 
o 1.563 tis. Kč. 
  
Na položce ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní 
veterinární péče bylo v hodnoceném období vyčerpáno z upraveného rozpočtu ve výši  
2.301 tis. Kč celkem 499 tis. Kč, tj. 21,7 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet byl 
navýšen celkově o 1.201 tis. Kč zapojením finančních darů účelově určených na činnost 
útulku ve výši 1.191 tis. Kč a 10 tis. Kč přijatý finanční dar z dědictví na činnost útulku. 
V I. pololetí t. r. bylo vynaloženo na jarní deratizaci města a regulaci populace holubů cca 
121 tis. Kč, na jarní očkování proti vzteklině 13 tis. Kč a na provoz útulku vč. oprav a údržby 
v areálu a poskytnutou veterinární péči o nalezená zvířata cca 312 tis. Kč a další. Lze 
předpokládat, že rozpočet na úseku veterinární péče bude v tomto roce vyčerpán. Ve 
II. pololetí t. r. bude pokračovat podzimní částí akce „hromadné očkování proti vzteklině“, 
další etapa regulace populace holubů, podzimní část deratizace města, opravy v areálu 
útulku a další.  
 
Na úseku celospolečenské funkce lesů byly finanční prostředky čerpány ve výši -70 tis. 
Kč, na nákup služeb pro lesní hospodářství a myslivost bylo vynaloženo 10 tis. Kč a 82 tis. 
Kč bylo dále převedeno příjemcům dotací. Od loňského roku došlo ke změně v účtování 
dotace na činnost odborných lesních hospodářů, kdy tento příspěvek již není účtován jako 
dotace, ale příjem se účtuje dle sdělení poskytovatele mínusem na výdajovou položku 
§ 1037. Celkem město obdrželo ze státního rozpočtu příspěvek na činnosti lesního 
hospodáře ve výši 162 tis. Kč, z toho příspěvek na činnost odborného lesního hospodáře za 
1. čtvrtletí 2019 připsaný na účet města v červnu t. r. ve výši 80 tis. Kč nebyl příjemci do 
konce sledovaného období převeden.  
Příspěvek Lesnímu úřadu Děčín, p. o. byl poskytnut ve výši 2.000 tis. Kč, tj. 100 % 
upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet byl navýšen o 1.000 tis. Kč převodem z rezervy 
města z důvodu kalamitního stavu lesů zasažených suchem a kůrovcem. Rozpočet byl 
čerpán na hospodaření v městských lesích a zpracování nahodilé těžby. Hospodaření 
Lesního úřadu skončilo v hodnoceném období ziskem ve výši cca 1.530 tis. Kč, který byl 
ovlivněn především výnosem z prodeje dříví a jednorázovou výplatou celého příspěvku 
v I. pololetí t. r.  
 
V oblasti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb bylo z upraveného rozpočtu ve výši 
5.688 tis. Kč vyčerpáno 2.032 tis. Kč, tj. 35,7 % upraveného rozpočtu. Vzhledem ke 
stejnému období roku 2018 bylo vynaloženo o 780 tis. Kč více. 
 
Výdaje na cestovní ruch byly čerpány ve výši 2.032 tis. Kč (35,7 % upraveného rozpočtu).  
Z toho na propagační činnost, výrobu trhacích turistických map, prezentaci v magazínech, 
grafické návrhy, nájemné, pohoštění bylo vyčerpáno 1.130 tis. Kč. Na provoz infocenter 
v budově ČD a v knihovně bylo vynaloženo 592 tis. Kč na jejich dovybavení, nákup zboží 
určeného k dalšímu prodeji, propagační tabule, energie a další. Na provoz výletní lodi nebyly 
v I. pololetí t. r. Labské plavební společnosti, s.r.o. vyplaceny žádné finanční prostředky. 
V březnu t. r. byla usnesením zastupitelstva města č. ZM 19 03 04 09 zřízena organizační 
složka Městské turistické centrum (dále jen MTC) od 1. 5. 2019 na dobu neurčitou. Z tohoto 
důvodu byl rozpočtovým opatřením delimitován rozpočet z kapitoly odboru provozního 
a organizačního a kapitoly odboru tajemník na zajištění provozu Městského turistického 
centra. Upravený rozpočet položky cestovní ruch byl celkově navýšen o 2.163 tis. Kč, z toho 
200 tis. Kč bylo převedeno odboru provoznímu a organizačnímu na posílení oddělení 
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tiskového a vnějších vztahů a 2.363 tis. Kč bylo převedeno v rámci delimitace z kapitoly 
odboru tajemník na zabezpečení osobních výdajů na zaměstnance MTC. Na platy a odvody 
Městského turistického centra bylo vynaloženo 310 tis. Kč od doby zřízení MTC do 30. 6. 
2019. 
 
V oblasti dopravy byly čerpány výdaje ve výši 71.940 tis. Kč, tj. na 46,5 % upraveného 
rozpočtu. Výdaje byly ve srovnání s rokem 2018 vyšší o cca 14,0 mil. Kč. 
 
Odbor komunikací a dopravy vyčerpal za opravy a údržbu místních komunikací, mostků, 
propustků z upraveného rozpočtu ve výši 36.160 tis. Kč částku 10.923 tis. Kč, tj. 30,2 % 
upraveného rozpočtu. Za nájemné za pozemky pod komunikacemi bylo vynaloženo 303 tis. 
Kč, za ostatní služby, zejména za zpracování PD vč. zajištění inženýrské činnosti pro opravy 
komunikací, statické posudky, posouzení únosnosti komunikací aj. 1.499 tis. Kč, za opravy 
komunikací a jejich příslušenství, opravy opěrných zdí, opravy schodišť bylo uhrazeno 9.120 
tis. Kč. Rozpočet byl celkově navýšen o 3.160 tis. Kč. V upraveném rozpočtu je promítnut 
přesun částky 700 tis. Kč odboru rozvoje na realizaci akce Oprava chodníku u restaurace – 
lékař, 3.860 tis. Kč bylo převedeno z výsledku hospodaření roku 2018 na jmenovité akce 
Koordinace AB povrchy Fibichova, Jánská, Budapešťská, Oprava chodníků 
Krásnostudenecká, Oprava chodníku u restaurace-lékař Březiny. Rozpočet bude do konce 
roku vyčerpán, z toho část finančních prostředků bude průběžně převáděna na kapitolu 
odboru rozvoje na realizaci jmenovitých akcí v souladu s Příkazem tajemníka č. 17/2015. 
 
Odbor rozvoje vyčerpal z upraveného rozpočtu ve výši 5.820 tis. Kč částku 2.636 tis. Kč, tj. 
45,3 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly čerpány na akce dle požadavků 
odboru komunikací a dopravy (oprava MK Křešice, MK Raisova, MAD Litoměřická, opěrná 
zeď Lužická, odvodnění MK Na Stráni, propustek Družstevní), které budou dokončeny do 
konce roku 2019. Finanční prostředky byly zajištěny převodem z provozního rozpočtu 
územního plánování na financování technického dozoru stavebníka u jednotlivých akcí (465 
tis. Kč), ze zdrojů hospodaření roku 2018 (4.655 tis. Kč) a převodem z kapitoly odboru 
komunikací a dopravy (700 tis. Kč). 

Upravený rozpočet na zimní údržbu komunikací a čištění města ve výši 28.000 tis. Kč byl 
čerpán ve výši 12.023 tis. Kč, což je 42,9 % upraveného rozpočtu a ve srovnání se stejným 
obdobím roku 2018 bylo vyčerpáno o 568 tis. Kč méně. Z celkového čerpání bylo vynaloženo 
na zimní údržbu komunikací 5.934 tis. Kč za období leden-duben 2019. Čerpání finančních 
prostředků bude závislé na klimatických podmínkách v závěru roku. Výši těchto výdajů 
v závěru roku však nelze odhadnout. Ve srovnání se stejným obdobím  roku 2018 jsou 
výdaje na zimní údržbu o cca 1,5 mil. Kč vyšší.  
Za čištění MK bylo vyčerpáno 6.089 tis. Kč, z toho 3.548 tis. Kč dle smlouvy se společností 
Marius Pedersen, a. s. Nad rámec smlouvy byly hrazeny výdaje za čištění komunikací po 
zimním období vč. čištění a deratizace uličních vpustí, čištění odvodňovacích příkopů 
a propustků, strojní a ruční sekání zeleně při okrajích MK, chemický ekologický postřik 
nežádoucí zeleně aj. ve výši 2.541 tis. Kč. Finanční prostředky budou do konce roku 
vyčerpány. 
 
V rámci položky ostatní záležitosti pozemních komunikací vyčerpala městská policie na 
provoz parkovacích automatů z upraveného rozpočtu ve výši 300 tis. Kč částku 43 tis. Kč, tj. 
14,3 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu poplatku za 
počítání mincí a nákup materiálu na drobné opravy.  
 
Z upraveného rozpočtu položky provoz veřejné silniční dopravy ve výši 600 tis. Kč bylo 
v I. pololetí t. r., na opravy a údržbu přístřešků MAD, vyčerpáno 310 tis. Kč, jt. 51,7 % 
upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet nebyl upravován. Byly provedeny opravy 
skleněných výplní bočnic a zad zastávkových přístřešků, nátěry a opravy, popř. výměny 
střech přístřešků, oprava světelných varielů Myslbekova, oprava zářivek Tyršova aj. 

14



Na položce bezpečnost silničního provozu nebylo ve sledovaném období čerpáno.  
Z položky bude hrazena oprava a údržba 5 ks světelných ukazatelů rychlosti vč. 
fotovoltaických baterií (revize, výměna baterií aj.), kontrola. Výdaje jsou plánovány ve 
II. pololetí dle aktuální potřeby.  
 
Na položce ostatní záležitosti v silniční dopravě bylo čerpáno 920 tis. Kč z upraveného 
rozpočtu ve výši 2.925 tis. Kč, tj. 31,5 %.  Na odtahy autovraků odbor komunikací a dopravy 
v I. pololetí nevyčerpal z upraveného rozpočtu ve výši 20 tis. Kč žádné finanční prostředky.  
Na položce dopravní značení aj. bylo čerpáno 549 tis. Kč z celkového upraveného rozpočtu 
ve výši 2.159 tis. Kč, tj. 25,4 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly použity  
na obnovu a instalaci dopravního značení dle vydaných rozhodnutí odboru správních 
činností, instalaci dopravních zrcadel, výměnu zničeného dopravního značení, obnovu 
vodorovného dopravního značení, obnovu přechodů pro chodce vždy 1x ročně, označení ulic 
aj. Ze schváleného rozpočtu bylo 241 tis. Kč převedeno do kapitálové části rozpočtu 
na  § 2221 na pořízení přístřešků na zastávky MAD Pod nemocnicí a Přípeř. 
 
Za znalecké posudky, nájemné zkušební plochy pro motocykly aj. byl v I. pololetí 2019 
vyčerpán odborem správních činností za vypracování znaleckých posudků 25 tis. Kč, tj. 
50,0 % upraveného rozpočtu. Lze předpokládat, že zejména v letním období, tj. období 
zvýšeného turistického ruchu, bude nutné v souvislosti s případnými dopravními nehodami 
řešit sporné nehody, které si vyžádají znalecké posudky. 
 
Na položce dopravní světelná signalizace vyčerpal odbor komunikací a dopravy 208 tis. Kč, 
tj. 49,5 % upraveného rozpočtu. Pravidelný měsíční servis je smluvně zajišťován spol. 
Marius Pedersen, a. s., mimo smlouvu byly provedeny opravy světelného signalizačního 
zařízení u Promptusu, na křižovatce Podmokelská x Haňkova a výměna přívodního kabelu 
pro ovládání světelného signalizačního zařízení U Plovárny. 
Na pohotovostní služby bylo čerpáno 138 tis. Kč, tj. 50,0 % upraveného rozpočtu. Z této 
položky je hrazen paušální poplatek dle smlouvy s Marius Pedersen, a. s. ve výši 22 990 
Kč/měsíc za pohotovost, spočívající v odstranění překážek na komunikacích města. 
Rozpočet bude vyčerpán. 
 
Na položce provoz vnitrozemské plavby bylo z upraveného rozpočtu ve výši 752 tis. Kč 
čerpáno 299 tis. Kč, tj. 39,8 % upraveného rozpočtu.  
Na provoz převozního prámu v Dolním Žlebu bylo v I. pololetí t. r. vyčerpáno 224 tis. Kč, byl 
uhrazen poplatek za přidělení kmitočtu a přidělení čísla vysílače, hrazeny jsou rovněž výdaje 
za spotřebu elektrické energie pro zázemí přívozu, dle uzavřené smlouvy je provozovateli 
přívozu poskytována dotace do výše 300 tis. Kč ročně k vybranému jízdnému. Z toho 
v I. pololetí bylo vyplaceno 220 tis. Kč na této dotaci. 
Z upraveného rozpočtu položky přístavní můstky ve výši 240 tis. Kč bylo v hodnoceném 
období čerpáno celkem 75 tis. Kč. Dle smlouvy byla uhrazena 1. splátka za údržbu můstků 
na Smetanově nábř. a v Dolním Žlebu ve výši 59 tis. Kč, nájemné za pozemky pro můstky na 
Smetanově nábř. a v Dolním Žlebu ve výši 16 tis. Kč a oprava lávky k můstku na Smetanově 
nábř. za 15 tis. Kč. Ve II. pololetí bude dle uzavřených smluv hrazena 2. splátka za údržbu 
můstků ve výši 60 tis. Kč, opravy nad rámec uzavřených smluv, popř. odtažení můstků do 
ochranného přístavu v případě nutnosti. 
 
Z upraveného rozpočtu položky dopravní obslužnost ve výši 80.286 tis. Kč bylo vyčerpáno 
44.786 tis. Kč, tj. 55,8 % upraveného rozpočtu. Z rezervy města bylo převedeno 4.826 tis. Kč 
jako doplatek kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících za rok 2018. V I. pololetí 
bylo na kompenzaci veřejné služby v přepravě cestujících uhrazeno na zálohách 
35.002 tis. Kč, tj. o 4,2 mil. Kč více ve srovnání s rokem 2018 a doplatek kompenzace za rok 
2018 ve výši 4.826 tis. Kč.  
Na položce kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících – IDS bylo vyčerpáno 90,8 % 
upraveného rozpočtu. Celkově bylo v rámci integrovaného dopravního systému vyplaceno 
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DPmD, a. s. 4.958 tis. Kč. Na základě uzavřené smlouvy o spolupráci při zajišťování 
dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou mezi 
statutárním městem Děčín a Ústeckým krajem poukázal v průběhu I. pololetí Ústecký kraj 
statutárnímu městu Děčín celkem 5.460 tis. Kč, které byly následně poukázány dopravci 
DPmD, a. s., z toho částka 502 tis. Kč byla rozpočtově opatřena ještě v závěru I. pololetí, ale 
dopravci vyplacena až na počátku II. pololetí. 

V odvětví vodního hospodářství bylo čerpání ve výši 1.288 tis. Kč, což je 36,9 % 
upraveného rozpočtu. Výdaje byly ve srovnání s rokem 2018 vyšší o 598 tis. Kč. 
 
Na položce pitná voda byly v I. pololetí t. r. vyčerpány 2 tis. Kč. Položka je určena 
především na dovoz pitné vody do lokality Dolní Chlum v období sucha a na čištění 
a opravu zadržovací jímky a rozvodu vody v této lokalitě. V I. pololetí byla zatím realizována 
jedna dodávka, vyšší výdaje se vzhledem k dlouhotrvajícímu suchu očekávají ve druhé 
polovině roku. 
 
V rámci položky odvádění a čištění odpadních vod bylo vyčerpáno 176 tis. Kč, tj. 16,8 % 
upraveného rozpočtu. 
  
Odbor komunikací a dopravy ze schváleného rozpočtu ve výši 1.000 tis. Kč vyčerpal  
v I. pololetí 134 tis. Kč. Ze schváleného rozpočtu jsou hrazeny zejména opravy havarijních 
stavů a čištění dešťové kanalizace ve vlastnictví města vč. kanalizačních šachet, případně 
kamerové prohlídky, projektové dokumentace na opravy dešťových kanalizací aj. V I. pololetí 
byly provedeny např. opravy poklopů kanalizačních šachet v ul. Hřbitovní, čištění dešťové 
kanalizace na dopravním hřišti Kamenická, v Krásném Studenci, Rudolfově, U Tvrze aj. 
 
Akce Oprava kanalizace Škrabky byla zahájena a dokončena v listopadu 2018. Jednalo se 
o pozastávku z roku 2018. Z upraveného rozpočtu ve výši 49 tis. Kč bylo vyčerpáno 42 tis. 
Kč. Finanční prostředky byly převedeny z položky ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.). 

Upravený rozpočet položky úpravy vodních toků, oprava břehů ve výši 400 tis. Kč byl 
čerpán v hodnoceném období ve výši 161 tis. Kč. V I. pololetí bylo provedeno čištění 
vodoteče na toku Ostružník v Přípeři, bylo provedeno čištění zatrubněného toku 
v Nebočadech, spárování propustku na potoku v Loubí vč. čištění česlí po přívalových 
deštích. Finanční prostředky budou čerpány zejména ve II. pololetí. 
 
Upravený rozpočet položky nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení ve výši 1.653 tis. Kč byl 
v I. pololetí čerpán ve výši 781 tis. Kč, tj. 47,2 % upraveného rozpočtu. V I. pololetí odbor 
komunikací a dopravy z větších oprav realizoval odvodnění v lokalitě Folknáře na pozemku 
p. č. 591/1, byla provedena výměna nefunkčního zábradlí podél odvodnění prostoru 
U Kotelny, zajištěna změna povolení k nakládání s vodami a následná aktualizace 
manipulačního řádu pro Zámecký rybník aj. Dále byla od zhotovitele AZ Consult převzata 
projektová dokumentace na odbahnění Zámeckého rybníka (uhrazeno 515 tis. Kč). 

Akce EVL Chmelník – obnova vodních tůní byla zahájena v září 2018, práce byly z důvodu 
dodržení předložených podmínek Agentury ochrany přírody pozastaveny a budou opětovně 
zahájeny v září 2019. Dokončení akce se předpokládá v říjnu 2019. Finanční prostředky ve 
výši 363 tis. Kč byly převedeny z položky ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.). 
Z upraveného rozpočtu bylo ve sledovaném období čerpáno 168 tis. Kč. 

Celkové výdaje na vzdělávání a školské služby byly čerpány ve výši 44.093 tis. Kč,  
tj. na 47,0 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly ve srovnání s rokem 2018 nižší o 1,5 mil. Kč. 
 
Hospodaření školských příspěvkových organizací skončilo v I. pololetí t. r. ziskem, viz tab. 
č. 9. Důvodem značných přebytků hospodaření k 30. 6. t. r. je především časový předstih 
dotace od Ústeckého kraje na osobní výdaje zaměstnanců ve školství na období prázdnin.  
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Z celkového objemu upraveného rozpočtu na provoz školských zařízení a jiné ve výši  
7.049 tis. Kč vyčerpal odbor školství provozní výdaje ve výši 141 tis. Kč. Z uvedeného 
čerpání byla poskytnuta dotace pedagogickému centru ve výši 50 tis. Kč, na provoz 
mateřských škol bylo vyčerpáno 8 tis. Kč, na didaktické pomůcky k dětskému hřišti u MŠ 
Tylova 3 tis. Kč a na provoz základních škol bylo vyčerpáno 80 tis. Kč na akci „Nejúspěšnější 
žák“ a „Dětský den pro školy v Děčíně“.  
 
V upraveném rozpočtu položky příspěvek MŠ je promítnuto v I. pololetí t. r. navýšení 
o 2.005 tis. Kč převodem finančních prostředků z dotací na OP VVV a projekt Škola pro 
všechny Z upraveného rozpočtu ve výši 14.073 tis. Kč bylo vyčerpáno 7.506 tis. Kč, tj. 
53,3 % upraveného rozpočtu. 
  
Z upraveného rozpočtu položky Oprava oplocení MŠ Na Pěšině 331, Děčín IX nebylo 
v hodnoceném období čerpáno. Akce byla zahájena v červnu 2019, předpokládaný termín 
dokončení je srpen 2019. Finanční prostředky ve výši 886 tis. Kč byly převedeny z kapitoly 
odboru místního hospodářství z položky opravy majetku ve výpůjčce PO. 
 
Upravený rozpočet položky příspěvek ZŠ byl navýšen o 8.441 tis. Kč, z toho z dotaci MŠMT 
na OP VVV bylo převedeno 3.886 tis. Kč, odbor místního hospodářství převedl z položky 
opravy majetku ve výpůjčce PO pro jednotlivé školy 1.920 tis. Kč a na projekt Škola pro 
všechny bylo převedeno 2.740 tis. Kč, z příspěvku ZŠ Míru bylo 105 tis. Kč převedeno 
odboru rozvoje na akci Rolovací vrata – ZŠ Míru Boletice. Z upraveného rozpočtu ve výši 
69.287 tis. Kč bylo vyčerpáno 34.786 tis. Kč, tj. 50,2 % upraveného rozpočtu. 
 
Akce Oprava venkovní kanalizace ZŠ Dr. M. Tyrše, Vrchlického 630/5 byla zahájena 
v červenci 2019 s termínem dokončení v srpnu 2019. Finanční prostředky ve výši 2.272 tis. 
Kč byly převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství. Z upraveného rozpočtu ve výši 
2.272 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2019 čerpáno. Čerpání bude probíhat po dokončení akce. 
 
Výměna zdravotních instalací v ZŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177 byla zahájena v červenci 
2019 s termínem dokončení v říjnu 2019. Finanční prostředky ve výši 3.666 tis. Kč byly 
převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství. Z upraveného rozpočtu ve výši 3.666 tis. 
Kč nebylo k 30. 6. 2019 čerpáno. Čerpání bude probíhat po dokončení akce. 
 
Schválený příspěvek na provoz školních jídelen nebyl v I. pololetí t. r. upravován. 
Z upraveného rozpočtu ve výši 3.310 tis. Kč bylo vyčerpáno 1.660 tis. Kč, tj. 50,2 % 
upraveného rozpočtu. 
  
Výdaje na kulturu byly čerpány ve výši 28.881 tis. Kč, tj. na 47,0 % upraveného rozpočtu. 
Výdaje byly ve srovnání s rokem 2018 nižší o 3,0 mil. Kč. 
 
Městskému divadlu, p. o. byl poskytnut příspěvek ve výši 6.495 tis. Kč, tj. 49,6 % 
upraveného rozpočtu. Schválený příspěvek městského divadla byl navýšen z výsledku 
hospodaření roku 2018 o 991 tis. Kč na navýšení tarifních platů a 100 tis. Kč bylo převedeno 
z položky ostatní kulturní činnost na pořádání letního kina. Organizace vykázala za I. pololetí 
t. r. zisk ve výši cca 325 tis. Kč i přes ztrátový provoz klubu Garage Noir (ztráta -343 tis. Kč).  
 
Vyšší čerpání příspěvku se promítá v hodnoceném období u Městské knihovny Děčín, p. o. 
(poskytnuto 11.302 tis. Kč, tj. 53,7 % upraveného rozpočtu). Schválený rozpočet byl 
rozpočtovými opatřeními navýšen o 1.640 tis. Kč, z toho od Ústeckého kraje obdržela 
organizace dotaci v měsíci dubnu t. r. na výkon regionální funkce městské knihovny ve výši 
1.530 tis. Kč. Dále byl organizaci navýšen příspěvek o 30 tis. Kč z rozpočtu MK ČR na 
projekt Knihovna 21. století - Rozvoj čtenářství a vzdělávání a z výsledku hospodaření roku 
2018 organizace obdržela 80 tis. Kč na navýšení mzdových tarifů dle nařízení vlády 
č. 263/2018 Sb. Jednorázové poskytnutí dotace na výkon regionální funkce městské 
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knihovny ovlivnilo hospodaření organizace k  30. 6. 2019, které skončilo ziskem ve výši cca 
1.550 tis. Kč.  
 
Na položce ostatní záležitosti kultury bylo vyčerpáno celkem 2.895 tis. Kč, tj. 67,1 % 
upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet byl snížen celkově o 1.014 tis. Kč, z toho 844 tis. 
Kč bylo převedeno Děčínské sportovní, p. o. na finanční zajištění Městských slavností Děčín 
2019, 100 tis. Kč bylo převedeno Městskému divadlu Děčín, p. o. na uspořádání letního 
digitálního kina a 150 tis. Kč bylo převedeno odboru provoznímu a organizačnímu na 
komplexní zajištění propagace Městských slavností Děčín 2019, z rezervy města bylo 80 tis. 
Kč posíleno na pokrytí darů spolkům. 
V rámci položky ostatní kulturní činnost bylo na technické zabezpečení významných 
kulturních akcí (zahajovací ples, masopust, 74. výročí konce 2. světové války - pietní akt na 
Folknářích, Dětský den v Křešicích, Pálení čarodějnic 2019, 19. ročník Mezinárodního 
hudebního festivalu Česká Kamenice, Děčín, Bad Schandau – soutěž big bandů 
a doprovodné akce, RogaloDC, Městské slavnosti Děčín 2019 - ohňostroj, Hudební festival 
Labe, Adrenalin Challenge, Běláskové klání v podzámčí, Sochaři Děčínu, Den nejen pro 
seniory, Historický trh májový, Děčínská kotva, Mladé Labe, Jízda na pohodu, Streetball, 
Festival pouličního divadla, Den plný her) čerpáno celkem 1.280 tis. Kč.  
Z položky dotace subjektům v oblasti kultury bylo vyčerpáno celkem 1.548 tis. Kč na podporu 
subjektů pracujících v oblasti kultury, z této částky bylo nájemci Střelnice poskytnuto 500 tis. 
Kč, Děčínskému symfonickému orchestru 100 tis. Kč a Děčínskému pěveckému souboru  
100 tis. Kč.  
 
Za vedení kroniky v písemné formě uhradil odbor školství a kultury v I. pololetí t. r.   
39 tis. Kč, tj. 48,8 % upraveného rozpočtu. 
 
Výdaje na rezervační systém VSTUPENKADECIN.CZ byly čerpány ve výši 28 tis. Kč  
na zajištění celoroční reklamy v měsíčníku ENTER, tj. 56,0 % upraveného rozpočtu. 
 
Příspěvek Zámku Děčín byl poskytnut ve výši 6.953 tis. Kč, což je 50,0 % upraveného 
rozpočtu. Organizace hospodařila k 30. 6. 2019 se ztrátou ve výši cca 19 tis. Kč z důvodu 
nerovnoměrného čerpání nákladů. V upraveném rozpočtu se promítá celkové navýšení 
příspěvku o 406 tis. Kč, které byly převedeny z výsledku hospodaření roku 2018 na navýšení 
mzdových tarifů dle nařízení vlády č. 263/2018 Sb. 
  
Výdaje na zachování a obnovu kulturních památek byly čerpány ve výši 1.236 tis. Kč 
z celkového upraveného rozpočtu ve výši 9.107 tis. Kč. Schválený rozpočet u odboru školství 
a kultury nebyl ve sledovaném období upravován. Z upraveného rozpočtu ve výši 400 tis. Kč 
odbor školství a kultury nevyčerpal žádné finanční prostředky. Plánované výdaje proběhnou 
ve II. pololetí t. r., tj. restaurování výmalby v Čajovém pavilonu na zámku v Děčíně V. etapa 
a inotace a ladění varhan v kostele Povýšení sv. Kříže. 
 
Z upraveného rozpočtu odboru místního hospodářství na obnovu kulturních památek ve výši 
1.659 tis. Kč bylo vyčerpáno 543 tis. Kč, tj. 32,7 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet 
ve výši 1.530 tis. Kč byl celkově navýšen o 129 tis. Kč. Z toho 454 tis. Kč bylo poskytnuto ze 
zdrojů hospodaření roku 2018 na pokrytí smluv uzavřených v roce 2018, 325 tis. Kč bylo 
převedeno odboru rozvoje na restaurování sousoší sv. Víta, sv. Jana Nepomuckého a sv. 
Václava. V I. pololetí bylo vydáno 12 tis. Kč za restaurátorský průzkum sousoší sv. Víta, 310 
tis. Kč za obnovu pomníku Horského spolku pro České Švýcarsko v Děčíně, 101 tis. Kč 
za průzkum na větrání kostela Povýšení sv. Kříže, 39 tis. Kč za statické zajištění pilíře zdi 
Dlouhé jízdy, 26 tis. Kč za restaurátorský průzkum kamenných prvků Dlouhé jízdy, 24 tis. Kč 
za georadarové měření Dlouhé jízdy, 12 tis. Kč za přistavení plošiny pro provedení 
restaurátorských prací, 12 tis. Kč za PD - oprava střechy objektu kaple sv. Jana 
Nepomuckého a další.     
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Na akci Participativního rozpočtu - Obnova kašny na Masarykově náměstí bylo schváleno 
500 tis. Kč. Po zpracování projektové dokumentace, kdy bylo zjištěno, že celkové náklady na 
obnovu kašny přesáhnou 5 mil. Kč, byly schválené finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč 
vráceny do rezervy.  
 
Akce Zámek Děčín - oprava střešního pláště, sektor A byla dokončena. Finanční prostředky 
ve výši 723 tis. Kč byly zajištěny na financování akce rozestavěné v roce 2018 převodem 
z provozního rozpočtu položky územní plánování. Z upraveného rozpočtu ve výši 723 tis. Kč 
bylo k 30. 6. 2019 vyčerpáno 693 tis. Kč.  
 
Akce Zámek Děčín - oprava střešního pláště, sektor E a F byla zahájena v červenci 2019 
a sektor E bude dokončen v prosinci 2019. Finanční prostředky ve výši 5.000 tis. Kč byly 
převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství a další 1.000 tis. Kč z rezervy města. Ve 
sledovaném období nebylo čerpáno.  
 
Restaurování sousoší sv. Víta, sv. Jana Nepomuckého a sv. Václava na Staroměstském 
mostě, ul. Litoměřická bylo zahájeno v květnu 2019. Z upraveného rozpočtu ve výši 325 tis. 
Kč nebylo v I. pololetí t. r. čerpáno. Finanční prostředky na realizaci akce byly převedeny 
z kapitoly odboru místního hospodářství položky obnova kulturních památek. 
 
Na úseku tělovýchovy a zájmové činnosti činily celkové výdaje 37.103 tis. Kč, tj. 55,8 % 
upraveného rozpočtu. Výdaje byly ve srovnání s rokem 2018 vyšší o 5,9 mil. Kč. 
 
Na provoz sportovních zařízení v majetku obce vynaložilo město 24.073 tis. Kč, tj. 57,6 % 
upraveného rozpočtu, tj. o 5,8 mil. Kč více než v roce 2018. 
 
Příspěvek Děčínské sportovní, p. o. byl poskytnut ve výši 13.975 tis. Kč, tj. 54,4 % 
upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá zvýšení příspěvku o 3.479 tis. Kč, 
z toho částka 844 tis. Kč byla poskytnuta z rozpočtu města na zajištění městských slavností, 
dalších 1.268 tis. Kč bylo poskytnuto z výsledku hospodaření roku 2018 na navýšení tarifních 
platů, z rezervy bylo 1.590 tis. Kč převedeno na realizaci Aqua hotelu a 223 tis. Kč bylo 
převedeno do kapitálové části rozpočtu na pořízení vysokorychlostní pece. Organizace 
vykázala k 30. 6. 2019 zisk ve výši cca 1.086 tis. Kč. Hospodářský výsledek je ovlivněn 
především vyššími než plánovanými výnosy (vysoké teploty již v jarních měsících). Ve 
srovnání se stejným obdobím roku 2018 se počet návštěvníků zvýšil o 6.841 osob, ve 
sledovaném období navštívilo děčínský aquapark celkem 132.327 návštěvníků. 
 
Na provoz zimního stadionu byla poskytnuta dotace HC Děčín, z. s. ve výši 5.600 tis. Kč 
(76,7 % upraveného rozpočtu) v souladu s uzavřenou smlouvou.  
 
Na provoz Fotbalového stadionu ul. Práce a Sportovního areálu Máchovka byla 
poskytnuta dotace FK Junior, z. s. ve výši 410 tis. Kč v souladu s uzavřenou smlouvou.  
 
Na provoz sportovní haly ul. Práce bylo vynaloženo 342 tis. Kč, tj. 33,5 % upraveného 
rozpočtu.  Z celkového čerpání byla uhrazena oprava hlavního rozvaděče ve výši 5 tis. Kč  
a úhrady elektrické energie ve výši 75 tis. Kč. Výdaje za elektrickou energii jsou následně 
přefakturovávány provozovateli. Celkem provozovatel sportovní haly dluží cca 767 tis. Kč za 
přefakturovávané výdaje za elektrickou energii. Mandátní smlouva byla vypovězena k 15. 2. 
2016 a v únoru t. r. byla uzavřena dohoda o narovnání. Po provedení kontroly a auditu 
budou vzájemné pohledávky a závazky mezi městem Děčín a Sportovním klubem, z. s. 
vyrovnány. Po uzavření dohody o narovnání je vyplácena mandátní odměna (106 tis. Kč) 
a záloha na pokrytí ztráty v roce 2019 (156 tis. Kč). 
 
Dotace na provoz sportovní haly Maroldova byla poskytnuta BK Děčín, z. s. v plné výši, tj. 
2.365 tis. Kč v souladu s uzavřenou smlouvou. 
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Výdaje na opravy sportovních zařízení v majetku města, úhrady elektrické energie aj. 
byly čerpány ve výši 1.381 tis. Kč, tj. 27,6 % upraveného rozpočtu. Z realizovaných akcí byly 
na zimním stadionu provedeny opravy včetně úhrady elektrické energie v celkové výši 833 
tis. Kč a hrazena údržba a elektrická energie ostatních sportovišť (fotbalové hřiště Máchovka 
a fotbalový stadion Ústecká) ve výši 212 tis. Kč. V hale Maroldova byly uhrazeny poplatky za 
připojení na pult centrální ochrany (PCO), revize ocelových konstrukcí, rádiová síť k HZS, 
revize EPS, oprava podlahy, oprava venkovního schodiště, odstranění havárie zatékání do 
objektu, rekonstrukce pokrytí datového připojení a další v celkové výši 336 tis. Kč. 
 
V rámci ostatní tělovýchovné činnosti poskytl odbor školství a kultury na podporu sportu  
9.444 tis. Kč, tj. 75,6 % upraveného rozpočtu. Veškeré podpory, týkající se subjektů v oblasti 
sportu, vč. smluv byly schváleny v orgánech města. Celkem bylo podpořeno 81 projektů z 82 
podaných žádostí. Schválený rozpočet byl navýšen o 1.500 tis. Kč z výsledku hospodaření 
roku 2018. 
 
Příspěvek na provoz Domu dětí a mládeže byl poskytnut ve výši 2.658 tis. Kč, tj. 50,6 % 
upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet nebyl v hodnoceném období upravován. 
Organizace skončila hospodaření k 30. 6. 2019 ziskem ve výši cca 1.214 tis. Kč. 
 
Z upraveného rozpočtu položky dětské koutky, pískoviště aj. ve výši 2.000 tis. Kč bylo 
vyčerpáno 532 tis. Kč, tj. 26,6 % upraveného rozpočtu. Odbor komunikací a dopravy 
spravuje 47 dětských hřišť a koutků a 3 víceúčelová hřiště. Finanční prostředky byly čerpány 
za pravidelné kontroly a bezpečnostní služby na dětských hřištích, servisní práce dle 
revizních protokolů, opravy herních prvků, laviček, oplocení a dopadových ploch, doplnění 
a výměny písku v pískovištích aj. Tyto práce budou pokračovat zejména ve II. pololetí včetně 
pořízení nových laviček a dalšího vybavení dle požadavku občanů a vedení města, finanční 
prostředky budou vyčerpány. 

Na akci Participativního rozpočtu – Dětské dopravní hřiště bylo v roce 2018 vyčleněno 500 
tis. Kč převodem z kapitálové části rozpočtu. Z této částky bylo v roce 2018 vyčerpáno 94 tis. 
Kč. V I. pol. 2019 bylo zakoupeno a instalováno svislé dopravní značení za 97 tis. Kč 
a vyznačeno vodorovné dopravní značení za 33 tis. Kč, objednán je další mobiliář (lavičky, 
stoly) za 117 tis. Kč a další služby za cca 65 tis. Kč. Dokončení a zprovoznění hřiště je 
stanoveno na konec měsíce srpna 2019. 

Oprava střechy budovy DDM Děčín, Divišova 217/8, Děčín IV byla zahájena v květnu 2019 
a bude dokončena v srpnu 2019. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.223 tis. Kč bylo 
vyčerpáno 15 tis. Kč. Finanční prostředky byly převedeny finančního vypořádání roku 2018. 

Čerpání výdajů sociálního fondu je uvedeno kromě položky 3429 i na položce 6171. Na 
položce 3429 bylo vyčerpáno 69 tis. Kč na výdaje spojené s pořádáním kulturních akcí pro 
zaměstnance. Na položce 6171 bylo vyčerpáno 2.300 tis. Kč. Výdaje byly čerpány 
především na příspěvek na penzijní připojištění a stravné. Upravený rozpočet položek 6171 
a 3429 byl navýšen o 4.090 tis. Kč, z toho byl 1.290 tis. Kč převeden z finančního vypořádání 
výsledku hospodaření roku 2018 z důvodu dokrytí tvorby sociálního fondu dle skutečně 
vyplacených mezd a z prostředků fondu minulých let bylo navýšeno 2.800 tis. Kč. Od 
1. 4. 2019 spravuje sociální fond odbor provozní a organizační. 
 
Na akci Participativního rozpočtu – Zatraktivnění jihozápadního Děčína, bylo v roce 2018 
vyčleněno 500 tis. Kč převodem z kapitálové části rozpočtu. Z toho bylo v roce 2018 
vyčerpáno téměř 104 tis. Kč. V I. pololetí 2019 byl zpracován prováděcí projekt vč. rozpočtu, 
provedena likvidace a štěpkování dřevin po vyřezání dřevin podél cesty v Krásném Studenci, 
upevněn dřevěný kříž, umístěna dřevěná zábrana na pozemku města p. č. 288 v k. ú. 
Martiněves, plánována je ještě výsadba stromů kolem upravené cesty, vyčerpáno bylo 
v I. pololetí t. r. 116 tis. Kč. 
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Na akci Participativního rozpočtu  - Odtrhněme děti od tabletů a vyvětrejme je na čerstvém 
vzduchu, bylo ve schváleném rozpočtu vyčleněno 200 tis. Kč. Jde o vybudování systému 
pevných tratí orientačního běhu v městských lesoparcích. Předpokládaný termín zahájení je 
v září 2019 a dokončení v říjnu 2019. Ve sledovaném období nebylo čerpáno. Čerpání bude 
probíhat ve II. pololetí 2019. 
 
Na akci Participativního rozpočtu - Chceme se toulat v Březinách, bylo pro rok 2019 
schváleno 400 tis. Kč, a protože v roce 2018 neproběhlo žádné čerpání bylo z výsledku 
hospodaření roku 2018 bylo převedeno dalších 100 tis. Kč. Ve sledovaném období bylo 
vyčerpáno 66 tis. Kč, ve II. pololetí t. r. budou vytyčeny pozemky, projektová dokumentace 
na ošetření a výsadbu stromů bude dokončena v srpnu t. r. 

Na akci Participativního rozpočtu – Houpačky pro radost nebylo upraveného rozpočtu ve výši 
32 tis. Kč čerpáno. Houpačky jsou již objednány s termínem dodání v dubnu 2019, jejich 
dodávka a instalace však byla posunuta z důvodu ukončení spolupráce ze strany 
navrhovatele akce. Navrhovatel nevytipoval zájmová místa a ukončil spolupráci. V současné 
době probíhá jednání o místech s garantem č. 2, návrhy budou konzultovány s architektem 
města. Předpokládaný termín dokončení je 30. 11. 2019. 
 
V oblasti zdravotnictví byly finanční prostředky čerpány v celkové výši 684 tis. Kč, tj.  
67,2 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly ve srovnání s rokem 2018 nižší o 509 tis. Kč.  
 
Na stomatologickou péči bylo ve sledovaném období vynaloženo 284 tis. Kč. Jedná se  
o odměnu za stomatologickou pohotovostní službu, kterou zajišťuje 14 lékařů dle smluv  
o zajištění pohotovostní stomatologické služby na základě stanoveného rozpisu služeb. 
Ordinační doba je stanovena od 8:00 do 11:00 hodin ve dnech pracovního volna, klidu  
a svátků. Sjednaná odměna za provozování pohotovostní stomatologické péče činí 1 500 Kč 
za jednu hodinu.  
 
Dále je zajišťována, resp. hrazena městem i lékařská služba první pomoci, kterou 
částečně zabezpečuje Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z. Od roku 2019 je 
navržen nový model zajištění lékařské služby první pomoci, kdy Ústecký kraj uzavírá 
smlouvy s poskytovateli zdravotních služeb na zajištění provozu pohotovostních ordinací 
a výkonu lékařské pohotovostní služby (dále jen LPS). Ústecký kraj požádal o dotaci ve výši 
400 tis. Kč na zajištění provozu pohotovostních ordinací a výkonu služeb LPS. Dotace byla 
schválena a vyplacena. 
 
Výdaje na bydlení, komunální služby a územní rozvoj byly čerpány ve výši 24.778 tis. Kč, 
tj. 33,4 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly ve srovnání s rokem 2018 vyšší o 6,5 mil. Kč. 
 
Na položce 3612 – bytové hospodářství byly na přeplatcích kupních cen vyplaceny 2 tis. 
Kč.  
 
Výdaje na veřejné osvětlení (dále jen VO) byly čerpány ve výši 6.441 tis. Kč, tj. na 49,9 % 
upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet nebyl ve sledovaném období upravován. 
Z celkového čerpání činily úhrady za elektrickou energii 4.543 tis. Kč, tj. 56,8 % upraveného 
rozpočtu. Oproti stejnému období předchozího roku došlo k překročení rozpočtu o 1,3 mil. Kč 
Od 1. 6. 2018 byla uzavřena nová smlouva na dodavatele el. energie, cena za 1 KW se 
téměř zdvojnásobila, dodavatel elektrické energie od ledna 2019 stanovil výrazně vyšší 
zálohové platby a stávající rozpočet bude nutno posílit o cca 1 mil. Kč. 
Na údržbu a opravy VO vynaložil odbor komunikací a dopravy 1.898 tis. Kč, tj. 38,7 % 
upraveného rozpočtu. Údržba a servis VO je zajišťován na základě smlouvy se spol. Marius 
Pedersen, mimo smlouvu je hrazeno zpracování projektových dokumentací, nákup 
náhradních dílů, výměna kabelového vedení apod. Vzhledem k nárůstu zahajovaných úprav 
distribuční soustavy společností ČEZ Distribuce očekáváme zvýšené požadavky na 
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součinnosti statutárního města, proto lze očekávat na této položce potřebu navýšení 
finančních prostředků, což v krajním případě bude řešeno přesunem v rámci kapitoly odboru 
komunikací a dopravy.  
 
Výdaje na pohřebnictví byly čerpány ve výši 1.604 tis. Kč, tj. 32,5 % upraveného rozpočtu. 
Za pohřby bez pozůstalých bylo vynaloženo 215 tis. Kč, na provoz hřbitovů 163 tis. Kč  
a na údržbu zeleně na hřbitovech pak částka 1.164 tis. Kč. Část výdajů na pohřby bez 
pozůstalých se v případě dohledání pozůstalých vrátí do příjmů města, pokud nejsou žádní 
pozůstalí, uplatňují se vynaložené náklady u státu. Za I. pololetí bylo vypraveno 18 pohřbů 
bez pozůstalých.  V rámci položky provoz hřbitovů je hrazeno vodné, pronájem mobilních 
WC, výroba a instalace informačních panelů, služby (např. kontroly hřbitovů vč. denního 
odemykání a zamykání, čištění kanalizace na Folknářích a Škrabkách, revize protipožárních 
zařízeních v kaplích aj.) a oprava a údržba (např. zřízení nových míst na epitafní hroby na 
pohřebišti na Folknářích, oprava vlajkových stožárů u památníku na Folknářích aj.). 
Schválený rozpočet položky provoz hřbitovů byl snížen o 517 tis. Kč převodem odboru 
rozvoje na rekonstrukci vsypové loučky Děčín – Folknáře. 
Na údržbu zeleně na hřbitovech, která je zajišťována odborem komunikací a dopravy, bylo 
čerpáno 1.164 tis. Kč dle smlouvy s Marius Pedersen, a. s.  
 
Opěrná zeď na p. p. č. 2/1, k. ú. Podmokly byla dokončena a zkolaudována v březnu 2019. 
Z upraveného rozpočtu ve výši 63 tis. Kč bylo vyčerpáno 62 tis. Kč. Finanční prostředky byly 
zajištěny převodem z položky územní plánování.  
 
Nižší čerpání je vykázáno na položce územní plánování. Z upraveného rozpočtu ve výši 
12.357 tis. Kč bylo vyčerpáno v hodnoceném období 2.259 tis. Kč, což je plnění ve výši 
18,3 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet byl navýšen o 250 tis. Kč, z toho ze zdrojů 
hospodaření roku 2018 byl rozpočet navýšen o 1.017 tis. Kč z nevyčerpané dotace na 
projekt Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín, dále 
byla zapojena dotace na tento projekt ve výši 15 tis. Kč a 782 tis. Kč bylo převedeno na 
dofinancování akcí realizovaných odborem rozvoje. 
Pokud se týká položky pořízení a změny územního plánu a územní analytické podklady, 
nebyl rozpočet odborem stavební úřad v I. pololetí t. r. čerpán především z důvodu postupu 
pořizování územního plánu města a projednávání s dotčenými orgány, včetně přípravy 
výběru varianty přeložky I/13. Ve II. pololetí t. r. budou probíhat platby dle již uzavřených 
smluv a předpokládaného vývoje při pořizování územního plánu Děčín. Do konce t. r. jsou 
očekávány na této položce výdaje ve výši cca 1.161 tis. Kč. 
Z upraveného rozpočtu položky ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.) ve výši 10.085 tis. Kč 
bylo vyčerpáno 2.259 tis. Kč, tj. 22,4 % upraveného rozpočtu. Odbor rozvoje čerpal výdaje 
za zpracování projektových dokumentací, studií, posudků, stanovisek aj. Z toho na projekt 
Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín bylo vyčerpáno 
1.689 tis. Kč. 
  
Výdaje na položce komunální služby byly čerpány ve výši 14.472 tis. Kč, tj. 32,8 % 
upraveného rozpočtu. 
 
Na položce ekologické WC bylo v I. pololetí t. r. čerpáno 19 tis. Kč, tj. 17,3 % upraveného 
rozpočtu. Z této položky je hrazen celoroční pronájem 1 ks WC na cyklostezce Dolní Žleb, 
1 ks WC je umístěn na Labském nábř. u Via Ferraty. 
 
Položka provoz tržnice vč. nájemného byla čerpána v I. pololetí t. r. ve výši 43 tis. Kč,  
tj. na 39,1 % upraveného rozpočtu. Z této položky je nadále hrazeno nájemné za kancelář  
a WC včetně vodného vlastníkovi nebytového prostoru, dále jsou hrazeny zálohy na 
elektrickou energii, svoz komunálního odpadu a výdaje za vodné a stočné (včetně 
srážkových vod) pro kašnu.  
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V položce geoplány, výpisy, znalecké posudky bylo vyčerpáno 106 tis. Kč, tj. 29,0 % 
upraveného rozpočtu. Z položky jsou hrazeny výdaje na pořízení geometrických plánů, 
znaleckých posudků, vytyčení částí pozemků, srovnávacích sestavení parcel a kolků.  
 
Daň z nabytí nemovitých věcí aj. vykazuje čerpání ve výši 11 tis. Kč, tj. 22,0 % upraveného 
rozpočtu. V I. pololetí t. r. byla uhrazena daň z nemovitých věcí 11 tis. Kč. Daň z nabytí 
nemovitých věcí nebyla čerpána, neboť neproběhl žádný úplatný převod, kde by bylo 
schváleno, že poplatníkem daně z nabytí je město. 
 
Na položce projektové dokumentace, rozpočty, studie aj. bylo z upraveného rozpočtu ve výši 
2.084 tis. Kč vyčerpáno 324 tis. Kč. Schválený rozpočet byl v průběhu I. pololetí navýšen  
o 584 tis. Kč převodem ze zdrojů hospodaření roku 2018 na pokrytí smluv uzavřených v roce 
2018. V I. pololetí byly zpracovány projektové dokumentace na změnu užívání učeben na 
školní jídelnu ZŠ Na Stráni, PD -  ZŠ Dr. Tyrše oprava sociálního zařízení, PD na opravu 
střechy ZŠ Na Stráni, PD kino - vybudování šatny a vstupní chodby, PD zateplení objektu 
a modernizace soc. zařízení MŠ K. H. Borovského aj. 
 
Z položky výdaje na opravy majetku ve výpůjčce PO nebylo v I. pololetí t. r. čerpáno. 
Z původně rozpočtovaných 26.500 tis. Kč je v upraveném rozpočtu promítnuto snížení 
celkově o 17.300 tis. Kč a převedení konkrétním příspěvkovým organizacím. 
Posíleno bylo: 

 2.859 tis. Kč ze zdrojů hospodaření roku 2018,  
Převedeno bylo: 

 58 tis. Kč ZOO Děčín, p. o. na výměnu plynového kotle v objektu Expozice Rajské 
ostrovy, 

 108 tis. Kč ZŠ a MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p. o. na opravu venkovní dlažby 
v ZŠ - školní zahrada, 

 857 tis. Kč na opravu opěrné zdi ul. Wolkerova Děčín I, 
 303 tis. Kč MŠ Děčín X na generální opravu střechy, 
 415 tis. Kč ZŠ Děčín II, Dr. Miroslava Tyrše p. o. na přeložení zámkové dlažby, ZŠ 

Děčín VI, Na Stráni 879/2 p. o. na dlažbu a obklady do koupelny a WC + instalaci 
sprchového koutu, ZŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177 p. o. na vybourání, vyzdění 
a výměnu plastových oken, 

 5.000 tis. Kč odboru rozvoje na akci Zámek Děčín - oprava střešního pláště, sektor E, 
F, 

 886 tis. Kč odboru rozvoje na akci Oprava oplocení MŠ Na Pěšině 331, Děčín IX, 
 153 tis. Kč ZŠ a MŠ Děčín VI, Školní p. o., opravu střešního pláště budovy L MŠ 

Školní 17, ZŠ a MŠ Děčín VI, p. o., opravu oplocení (výměna části plotu ZŠ), 
 262 tis. Kč ZŠ Na Stráni na výrobu a montáž ocelových dveří v objektu školní družiny 

ul. Klostermanova 1474/11, opravu chlapeckého WC, dlažbu a obklady do koupelny 
a WC + instalaci sprchového koutu, 

 7.000 tis. Kč odboru rozvoje na akci Městské divadlo Děčín - oprava poruch nosných 
konstrukcí, 

 76 tis. Kč ZŠ a MŠ Na Pěšině, Děčín IX na opravu dlažby na chodbě pavilonu 
I. stupně, opravu havárie kanalizace MŠ Rudolfova, 

 538 tis. Kč na výměnu oken v objektu ZŠ a MŠ Školní 1544/5, výměnu potrubí pro 
dešťovou vodu, odpady a výměnu zařizovacích předmětů včetně rozvodu stoupaček 
studené vody v objektu ZŠ a MŠ Březová,  

 65 tis. Kč ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2 na dodání a montáž obkladů v šatně před 
tělocvičnou,  

 2.272 tis. Kč odboru rozvoje na akci Oprava venkovní kanalizace ZŠ Dr. M. Tyrše, 
Vrchlického 630/5, 

 2.166 tis. Kč odboru rozvoje na akci ZŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177 - výměna 
zdravotních instalací. 
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V rámci ostatního majetku na položce opravy a údržba, provoz, úhrady el. energie bylo 
vyčerpáno 1.050  tis. Kč, tj. 18,1  % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá 
snížení schváleného rozpočtu celkově o 194 tis. Kč, z toho 553 tis. Kč bylo převedeno ze 
zdrojů hospodaření roku 2018 a 417 tis. Kč bylo převedeno v rámci kapitoly odboru místního 
hospodářství na odstranění náletových dřevin zajištění skalního bloku (300 tis. Kč) a do 
kapitálové části rozpočtu na pořízení boxu na kola (117 tis. Kč). Z této položky byly hrazeny 
výdaje za opravy, údržbu a materiál v objektu SD Střelnice ve výši 92 tis. Kč, úhrada za 
zřízení věcného břemene ve prospěch města ve výši 15 tis. Kč, za opravy, údržbu, kontrolu 
lezeckých cest Via Ferrata a výrobu cedulí, výměna lan, bočnic, úprava povrhcu na nástup 
pod Ferratou ve výši 260 tis. Kč. Dále jsou z této položky hrazeny pravidelné platby záloh na 
vodné a stočné, elektrické energie, dodávky plynu, služby a opravy u objektů v majetku 
města aj. ve výši 683 tis. Kč.  
 
Položka provoz WC byla čerpána ve výši 323 tis. Kč, tj. 48,2 % upraveného rozpočtu. Provoz 
veřejných WC je zajišťován společností Premio Invest, s. r. o. Praha za částku cca 30 tis. Kč 
měsíčně. Město hradí výdaje za elektrickou energii, vodné, plyn a dodávku tepla, revize 
hasicích přístrojů a revize elektrických a plynových zařízení.  
 
Středisko městských služeb čerpalo celkové výdaje ve výši 10.499 tis. Kč, tj. 44,6 % 
upraveného rozpočtu.  Výdaje ze zdrojů města na provoz střediska mimo realizované 
projekty byly čerpány ve výši 948 tis. Kč, což je 41,2 % upraveného rozpočtu. Výdaje na 
platy a odvody za zaměstnance činily 6.498 tis. Kč, tj. 68,6 % upraveného rozpočtu.  
V rámci provozních výdajů byly hrazeny vývozy velkokapacitního kontejneru s komunálním 
odpadem, vývozy a likvidace nebezpečného odpadu, revize kotlů, elektřiny, plynu, 
hromosvodů, opravy drobné techniky, opravy vozového parku, opravy v objektu SMS, nákup 
vybavení ochrannými oděvy, nákup nářadí, materiálu, pohonných hmot, nákup energií 
a další. 
 
Středisko městských služeb realizuje dva projekty – projekt ITI – Prostupné zaměstnávání ve 
středisku městských služeb a projekt Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce. 
Projekty jsou ve schváleném rozpočtu na rok 2019 předfinancovány částkou 9.412 tis. Kč. 
V upraveném rozpočtu je promítnuto navýšení o 2.382 tis. K, což představují přijaté dotace 
na tyto projekty. Z upraveného rozpočtu bylo na oba projekty vyčerpáno 3.053 tis. Kč.  
 
Odbor stavební úřad vyčerpal z upraveného rozpočtu ve výši 20 tis. Kč na znalecké posudky 
a studie ve sledovaném období 2 tis. Kč. Ve II. pololetí t. r. očekává výdaje na podklady ve 
věci znaleckých a statických posudků, kontroly hranic pozemků, hodnocení hladiny hluku, 
případně odborných posudků při živelných pohromách a další.  
 
Akce Oprava havarijního stavu opěrné zdi Prostřední Žleb byla zahájena v srpnu 2018 
a dokončena v únoru 2019. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.241 tis. Kč bylo vyčerpáno 
1.235 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 1.211 tis. Kč byly převedeny z výsledku 
hospodaření roku 2018 a 30 tis. Kč bylo převedeno z akce PD – Domov se zvláštním 
režimem Křešice.  
 
Oprava opěrné zdi ul. Wolkerova Dč. I byla zahájena i dokončena v květnu 2019. Na akci 
bylo vyčerpáno 860 tis. Kč. Finanční prostředky byly převedeny z kapitoly odboru místního 
hospodářství položky Opravy majetku ve výpůjčce PO.  
 
Výdaje v odvětví ochrana životního prostředí byly čerpány ve výši 40.999 tis. Kč, tj.   
44,4 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly ve srovnání s rokem 2018 vyšší o 2,3 mil. Kč. 
 
Výdaje na položce ostatní činnost k ochraně ovzduší – zapojení poplatků za 
znečišťování ŽP byly čerpány ve výši 14 tis. Kč. Předpoklad čerpání je ve II. pololetí t. r.  
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Pokud se týká položek sběr a svoz komunálních odpadů, nebezpečných odpadů, 
ostatních odpadů, využívání, zneškodňování a ukládání ze sběrného dvora (položky 
3721, 3722, 3723, 3725), byly tyto odborem komunikací a dopravy čerpány ve výši 24.427 
tis. Kč, tj. 48,0 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet nebyl ve sledovaném období 
upravován. 
 
V hodnoceném období nebylo na nové položce sběr a svoz nebezpečných odpadů – 
autovraky čerpáno. Ve II. pololetí budou finanční prostředky použity na odstranění 
autovraků z míst mimo komunikací, uhrazeny náklady na odtah, náklady za umístění 
autovraků na odstavném parkovišti a další.  
  
Výdaje v rámci položky ostatní nakládání s odpady, týkající se provozu skládky Orlík III  
a jarního úklidu, asanace skládek, úklidu okolo sběrných nádob, byly čerpány ve výši 587 tis. 
Kč z upraveného rozpočtu ve výši 1.200 tis. Kč, tj. 48,9 % upraveného rozpočtu. Na položce 
provoz skládky Orlík III byl uhrazen monitoring a údržba ukončené skládky Orlík III, který je 
zajišťován na základě smlouvy s TSD, a. s. Byl hrazen zejména monitoring průsakových vod 
a drobná údržba a v nepříznivém počasí i  odvoz průsakových vod do čistírny odpadních 
vod. Na této položce je očekávána úspora, která bude použita na úhradu zvýšených výdajů 
na asanaci skládek, úklid okolo sběrných nádob aj.  
 
Položku monitoring půdy a podzemní vody (upravený rozpočet 20 tis. Kč) odbor životního 
prostředí v hodnoceném období vyčerpal 1 tis. Kč za rozbor odpadních vod vypouštěných 
z centrální ČOV obce Janov. Ve II. pololetí t. r. budou provedeny kontrolní rozbory 
podzemních, popř. povrchových vod, odborné posudky a stanoviska dle aktuální potřeby. 
 
Příspěvek ZOO Děčín – Pastýřská stěna, p. o. byl poskytnut ve výši 8.958 tis. Kč, tj. 56,5 % 
upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet byl v I. pololetí t. r. zvýšen o 58 tis. Kč převodem 
z kapitoly odboru místního hospodářství na výměnu plynového kotle. Organizace vykázala 
za I. pololetí t. r. zisk ve výši cca 289 tis. Kč. Předpokládá se další nárůst příjmů v měsících 
červenec a srpen, kdy je hlavní návštěvnická sezona. V I. pololetí t. r. navštívilo děčínskou 
ZOO celkem 54.361 osob, což je o 4.941 osob více než ve stejném období roku 2018. 
 
Na položce monitoring skal nebyly z upraveného rozpočtu ve výši 1.650 tis. Kč 
v hodnoceném období čerpány žádné finanční prostředky. Ve II. pololetí t. r. budou finanční 
prostředky použity na úhradu ručního monitoringu skalních masivů na území města 
v souladu s uzavřenou smlouvou, na geotechnické posouzení skalních výchozů, zajištění 
projektových dokumentací na sanaci nestabilních bloků dle výsledků monitoringu. 
 
Na položce údržba skal bylo z upraveného rozpočtu ve výši 1.700 tis. Kč vyčerpáno 472 tis. 
Kč, tj. 27,8 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet byl ve sledovaném období navýšen  
o 300 tis. Kč přesunem z položky ostatní majetek na odstranění náletových dřevin ze 
skalního masivu. V I. pololetí t. r. bylo čerpáno 472 tis. Kč za provizorní zajištění uvolněného 
skalního bloku a jeho následnou likvidaci, odstranění náletových dřevin ze skalního masivu, 
lokální zajištění bloku přemostění v lokalitě Pastýřský vrch, sanační opatření, statické 
zajištění aj. 
 
Na péči o vzhled obcí a veřejnou zeleň vynaložil odbor komunikací a dopravy 6.536 tis. 
Kč, tj. 31,7 % upraveného rozpočtu. 
  
Největší část finančních prostředků (6.336 tis. Kč) byla využita na údržbu zeleně, která byla 
vykonána společností Marius Pedersen, a. s. dle smlouvy o poskytování služeb (4.068 tis. 
Kč) a dále i ostatními dodavateli (1.681 tis. Kč). Z této položky se hradí i likvidace havarijních 
stromů (587 tis. Kč). Ve II. pololetí t. r. budou mj. kromě smlouvy s Marius Pedersen hrazeny  
i výdaje dle smlouvy s TSD, a. s. za květinovou výzdobu na sloupech VO a výdaje dle 

25



smlouvy se Střední školou zahradnickou a zemědělskou, která zajišťuje kosení travnatých 
ploch na Staroměstském nábřeží.  
 
Ze schválených výdajů na údržbu veřejného prostranství aj. bylo vyčerpáno 200 tis. Kč, tj.  
20,4 % upraveného rozpočtu. Z této položky je dále hrazeno každoroční zprovoznění kašen, 
odstranění, nátěr a uložení dřevěných krytů kašny Zbrojnická a Tyršova, odstranění 
a uložení vánoční výzdoby kašen, hrazeno je vodné a stočné, elektrická energie, revize 
elektro vč. porevizních oprav, byly provedeny opravy elektro kašny Zbrojnická a Tyršova, 
prováděny jsou měsíční kontroly a provoz všech kašen. Dále byl zajištěn elektrický přívod 
pro cyklobox umístěný u budovy knihovny v Děčíně I a za opravu externích hodin na Tyršově 
ul. Ze schváleného rozpočtu bylo 121 tis. Kč převedeno do kapitálové části rozpočtu na 
pořízení externích hodin MOBATIME.  
 
Na akci Participativního rozpočtu – Březiny – záchrana lípy, bylo v rámci schváleného 
rozpočtu vyčleněno 200 tis. Kč. Akce je realizována odborem rozvoje současně s opravou 
chodníku v rámci akce Oprava chodníku u restaurace-lékař Březiny. Akce probíhá, finanční 
prostředky nebudou zcela vyčerpány, vlastní zajištění ochrany lípy bylo vyčísleno na 28 tis. 
Kč.  
 
Z položky projekt Ekosystémové služby zelené infrastruktury ve městech (BIDELIN) 
nebylo ve sledovaném období čerpáno. V letošním roce je v rámci tohoto projektu 
realizováno vybavení naučné stezky na Pastýřské stěně prvky, které jsou již objednány 
a v současné době probíhá jejich instalace, jedná se o lavičky, infotabule a naučné aktivní 
hry Strom jako dům a Věž poznání. Schválený rozpočet byl snížen o 58 tis. Kč, které byly 
převedeny do kapitálové části rozpočtu na pořízení prvku Věž poznání. 

Na položce ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny nebylo v  I. pololetí za likvidaci 
plevelů čerpáno. Předpoklad čerpání je ve II. pololetí t. r., a to zejména na likvidaci křídlatky 
a odstranění ruderálních porostů. 
  
Na položce ostatní správa v ochraně životního prostředí byly ve sledovaném období 
z upraveného rozpočtu ve výši 30 tis. Kč vyčerpány 4 tis. Kč, tj. 13,3 % upraveného 
rozpočtu. Byly zpracovány znalecké posudky zdravotního stavu stromů v rámci správních 
řízení. 
 
Výdaje na sociální služby byly čerpány ve výši 40.702 tis. Kč, tj. 58,9 % upraveného 
rozpočtu. Výdaje byly ve srovnání s rokem 2018 vyšší o 441 tis. Kč.  
 
Finanční prostředky na sociální péči a pomoc dětem a mládeži byly čerpány ve výši 31 tis. 
Kč, tj. na 11,4 % upraveného rozpočtu. Konkrétně se jedná o výdaje spojené s návštěvou 
dětí, kterým byla nařízena ústavní výchova, dále byly finanční prostředky čerpány  
na pořádání akcí pro děti ze sociálně slabých rodin (víkendové pobyty), za supervize pro 
pracovníky OSV aj. Finanční prostředky budou do konce roku vyčerpány.  
 
Položka ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství byla v I. pololetí t. r. čerpána 
ve výši 427 tis. Kč, tj. 5,9 % upraveného rozpočtu. Jednalo se o poskytnutí dotací pro 
jeselské zařízení Mateřské centrum Bělásek, z.s. ve výši 300 tis. Kč v souladu s uzavřenou 
smlouvou, na položce výkon pěstounské péče nebylo čerpáno a na projekt Koordinátor 
terénní práce v Děčíně bylo vynaloženo 127 tis. Kč. V upraveném rozpočtu na položce výkon 
pěstounské péče se promítá navýšení z hospodaření roku 2018 o 6.563 tis. Kč. Z těchto 
finančních prostředků se hradí náklady na zajišťování pomoci pěstounským rodinám. V roce 
2019 nebyly prozatím uzavřeny žádné dohody s pěstouny, předpokládá se, že tyto finanční 
prostředky nebudou vyčerpány, není však možné je vyčerpat na jiný účel. Na projekt 
Koordinátor terénní práce byla zapojena dotace ve výši 24 tis. Kč a z výsledku hospodaření 
roku 2018 převedena nevyčerpaná dotace ve výši 155 tis. Kč. 
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Příspěvek na provoz Centra sociálních služeb Děčín, p. o. byl poskytnut ve výši 36.867 tis. 
Kč, tj. 73,4 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu je promítnuto navýšení příspěvku 
celkem o 28.945 tis. Kč. V I. pololetí získala organizace 1. část dotace MPSV na podporu 
sociálních služeb (20.541 tis. Kč), neinvestiční dotaci od Rady vlády České republiky 
„Protidrogová politika CSS Děčín, p. o. – Následná péče závislých osob“ (122 tis. Kč), 
neinvestiční dotaci od Rady vlády České republiky „Protidrogová politika CSS Děčín, p. o. – 
K-centrum“ (193 tis. Kč). 1. část neinvestiční dotace ÚK „Podpora vybraných sociálních 
služeb v Ústeckém kraji“ (589 tis. Kč). Z rezervy města byl Centru sociálních služeb 
rozpočtovým opatřením navýšen příspěvek o 7.500 tis. Kč z důvodu pokrytí vyhláškou 
zvýšených mzdových nákladů. Organizace vykázala za I. pololetí t. r. zisk ve výši 4.793 tis. 
Kč. Zisk je ovlivněn především překročením plánovaných výnosů, úsporou nákladů a vyšší 
splátkou příspěvku od zřizovatele na provoz v počátku roku. 
Odboru sociálních věcí a zdravotnictví byla převedena z hospodaření roku 2018 částka  
4.493 tis. Kč z nečerpaných darů, které jsou účelově určené na sociální účely. V budoucnu je 
plánováno finanční prostředky ve výši 4.493 tis. Kč vyčerpat na řešení havarijního stavu 
DOZP Boletice.  
 
Na akci Sanace suterénu doléčovacího centra nebylo ve sledovaném období čerpáno. Akce 
byla zahájena v květnu 2019 s předpokládaným termínem dokončení v srpnu 2019. Finanční 
prostředky ve výši 2.166 tis. Kč byly poskytnuty z výsledku hospodaření roku 2018. 
 
Na položce ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 
z upraveného rozpočtu ve výši 400 tis. Kč bylo na komunitní plánování vyčerpáno 8 tis. Kč, 
tj. 2,0 % upraveného rozpočtu. Ve II. pololetí 2019 bude zpracováván 4. komunitní plán 
sociálních služeb města Děčín.  
 
V rámci položky ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče byly poskytnuty 
příspěvky neziskovým organizacím včetně dotace na podporu rodiny v celkové výši 3.354 tis. 
Kč, tj. 80,6 % upraveného rozpočtu.  
Na položce pomoc starým občanům, vyklizení bytů po zemřelých aj. byla čerpána částka 15 
tis. Kč na zájezd pro seniory z domů s pečovatelskou službou na pevnost Königstein a skalní 
most Bastei, hudební produkci v Domě se zvláštním určením v Bynově a na nákup květin do 
všech domů se zvláštním určením v Děčíně. Vyšší čerpání bude v II. pololetí r. 2019 
z důvodu zajištění již pátého ročníku akce „Týden (nejen) pro seniory“. V rámci této akce je 
plánováno uskutečnění divadelního představení a slavnostního koncertu v kulturním domě 
Střelnice, výlet lodí do Hřenska a filmové představení v kině Sněžník.  
 
V rámci položky ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti nebyly  
v I. pololetí t. r. vynaloženy na nákup tiskopisů na recepty na omamné látky žádné finanční 
prostředky.  
 
Na úseku civilní připravenosti na krizové stavy je k 30. 6. t. r. čerpáno 57 tis. Kč,  
tj. 17,8 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly ve srovnání s rokem 2018 nižší o 54 tis. Kč.  
 
Na položce ochrana obyvatelstva bylo čerpáno 7 tis. Kč v souvislosti s řešením krizových 
situací Pád balvanu do obytného traktu bytového domu na Labském nábřeží a Zborcení 
opětné zdi Zámecké sýpky na zajištění náhradního ubytování a vyhotovení odborných 
vyjádření. Ve II. pololetí bude dále probíhat doplňování a obměna materiálu ochrany 
obyvatelstva. Budou nakoupeny zejména odvlhčovače, elektrocentrály s příslušenstvím 
a další materiál. Dále bude uhrazen správní poplatek Českému telekomunikačnímu úřadu 
ve výši 18 tis. Kč za frekvence, které jsou vyhrazené pro provoz varovného informačního 
systému (dále jen „VIS“). Další výdaje ve výši 48 tis. Kč jsou plánovány na zajištění 
technického dozoru na realizaci VIS. Položka činnost orgánů krizového řízení nebyla 
v I. pololetí t. r. čerpána. Ve II. pololetí je plánován výdaj ve výši 64 tis. Kč na zpracování 
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dokumentace „Harmonogram činnosti povodňových orgánů a orgánů krizového řízení před 
povodní a v jejím průběhu na řece Labi“. Harmonogram obsahuje veškeré podklady důležité 
pro rozhodování orgánů krizového řízení jako například dokumentaci pro výstavbu 
protipovodňové ochrany, plány evakuace ohrožených obyvatel, dopravní omezení apod. Za 
16 tis. Kč byl na položce 5273 – ostatní správa v oblasti krizového řízení pořízen software a 
drobná technika, potřebná k zajištění provozu pracoviště krizového řízení. Částka 34 tis. Kč 
byla čerpána z položky 5279 – záležitosti krizového řízení jinde nezařazené na zajištění 
na záchranné a likvidační práce, konkrétně použití speciální techniky – jeřábu a umístění 
betonových panelů k zajištění ohroženého místa při mimořádných událostech Pád stromu na 
obytný dům a Zborcení opěrné zdi Zámecké sýpky. Zbývající finanční prostředky 
rozpočtované v tomto paragrafu slouží zejména jako rezerva na pokrytí nákladů 
souvisejících s prováděním záchranných a likvidačních prací při řešení mimořádných 
událostí a krizových situacích. 

Výdaje na bezpečnost a veřejný pořádek - městskou policii byly čerpány ve výši 23.259 
tis. Kč, tj. na 43,1 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly ve srovnání s rokem 2018 vyšší o 4,7 
mil. Kč.  
 
Výdaje na provoz činily 1.104 tis. Kč, tj. 29,2 % upraveného rozpočtu. Jednalo se zejména  
o nákup pohonných hmot, úhradu elektrické energie, nájemné PCO, opravy a údržbu 
kamerového systému, vozového parku, školení, cestovné a další. Do konce t. r. bude 
pořízena výstroj, radiostanice a výstražné zařízení pro nové vozidlo, uhrazeny prolongační 
a rekvalifikační kurzy, nájemné posilovny, softwarových aplikací, umístění kamerových bodů 
a další. Provozní rozpočet městské policie byl snížen celkově o 20 tis. Kč, z toho 50 tis. Kč 
bylo převedeno z kapitoly Střediska městských služeb na potřeby nově převedených správců 
veřejného prostranství pod městskou policii a 70 tis. Kč bylo převedeno do kapitálové části 
rozpočtu na pořízení kontrolního přístroje pro detekci alkoholu v dechu. 
Výdaje na platy vč. zákonných odvodů činily 22.155 tis. Kč a byly čerpány na 44,2 % 
upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet byl navýšen celkově o 5.274 tis. Kč, kdy z rezervy 
města byl rozpočet navýšen o 1.474 tis. Kč na plánované navýšení mezd a odvodů strážníků 
MP a 3.800 tis. Kč bylo převedeno z kapitoly Střediska městských služeb z důvodu 
převedení 12 správců veřejného prostranství pod městskou policii. 
 
Výdaje na úseku požární ochrany na zajištění akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných 
hasičů byly čerpány ve výši 1.885 tis. Kč, tj. na 36,4 % upraveného rozpočtu. Schválený 
rozpočet ve výši 5.180 tis. Kč byl snížen o 55 tis. Kč převodem do kapitálové části rozpočtu 
na pořízení jednonápravového přívěsu. Na položce zajištění krytí vybraných výdajů na  
JSDH bylo vyčerpáno celkem 1.621 tis. Kč, z toho na provoz částka 887 tis. Kč, na platy 
a zákonné odvody 728 tis. Kč a na školení 6 tis. Kč. Provozní výdaje byly využity na nákup 
oděvů, obuvi, vybavení, náhradních dílů a materiálu, vodného, plynu, elektrické energie, 
pohonných hmot, dále na opravy a údržbu techniky, lékařské prohlídky, revize a další.  
 
Odbor místního hospodářství z upraveného rozpočtu ve výši 1.500 tis. Kč vyčerpal na 
požární ochranu v hodnoceném období 264 tis. Kč za výměnu jističe, výměnu zámků 
a sjednocení klíčů, instalaci trouby, varné desky, opravu šaten a dílny, výrobu a montáž 
posuvných dveří, opravu podlah v prostorách garáže aj.  

Výdaje na státní správu a územní samosprávu byly čerpány v objemu 101.178 tis. Kč, tj.  
44,0 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly ve srovnání s rokem 2018 vyšší o 4,7 mil. Kč. 
 
Výdaje na zastupitelstva obcí jsou čerpány ve výši 3.463 tis. Kč, tj. 51,6 % upraveného 
rozpočtu. Z položky provoz bylo za cestovné a školení zastupitelů uhrazeno 68 tis. Kč.  
Na odměnách zastupitelům vč. odvodů bylo v I. pololetí vyplaceno 3.395 tis. Kč.  
 
Výdaje na zajištění voleb do Evropského parlamentu byly čerpány ve výši 709 tis. Kč, 
z toho na provoz 682 tis. Kč, odměny členům volebních komisí včetně odvodů byly čerpány 
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ve výši 27 tis. Kč. V upraveném rozpočtu se promítá zapojení dotace ze státního rozpočtu na 
zajištění voleb ve výši 1.610 tis. Kč. 
 
Výdaje na položce činnost místní správy byly čerpány ve výši 97.006 tis. Kč, tj. 43,7 % 
upraveného rozpočtu. Pokud se týká provozu správy, schválený rozpočet byl v průběhu  
I. pololetí t. r. navýšen celkově o 2.978 tis. Kč. Jedná se o zapojení dotace na výkon agendy 
sociálně-právní ochrany dětí ve výši 1.153 tis. Kč, do kapitálové části rozpočtu bylo na 
pořízení záložního generátoru a platebního terminálu převedeno 700 tis. Kč a na zpracování 
PD na revitalizaci veřejného prostranství sídliště Březiny, IV. etapa – Metropolitní síť 
převedeno 92 tis. Kč. Odbor školství a kultury převedl ze své kapitoly 150 tis. Kč na zajištění 
propagace Městských slavností Děčín 2019. Ze zdrojů hospodaření bylo převedeno 
z nevyužitých dotací na projekty města z roku 2018 1.516 tis. Kč a 700 tis. Kč na pokrytí 
požadavků ze zdrojů hospodaření. Na posílení oddělení tiskového a vnějších vztahů bylo 
z položky cestovní ruch převedeno 200 tis. Kč. Z rezervy města byl provoz správy posílen 
o 36 tis. Kč na úhradu pronájmu LED obrazovky u sportovní haly Maroldova při konání 2. 
finále NBL mezi BK Armex Děčín a Nymburkem. Byla zapojena dotace na projekt Místní 
akční plán II ve výši 45 tis. Kč. Naopak odboru tajemník bylo na školení k projektu SUMP 
převedeno 30 tis. Kč.  
  
Výdaje na provoz (ostatní) byly čerpány ve výši 18.492 tis. Kč, tj. 38,6 % upraveného 
rozpočtu. Z celkově čerpaných výdajů bylo vynaloženo na nákup služeb (technická podpora 
softwaru, pravidelná aktualizace dat, mapových podkladů, nákup repasovaných tonerů, 
pravidelný a mimořádný úklid v budovách magistrátu, servis a revize výtahů, praní prádla, 
dodávky pitné vody do barelů, servis docházkového systému, koncesionářské poplatky, 
přípravy na personální audit ISO, preventivní prohlídky atd.) cca 6,3 mil. Kč, na nákup 
materiálu a drobného hmotného majetku 3,0 mil. Kč, na služby telekomunikací cca 1,9 mil. 
Kč, na služby peněžních ústavů (pojištění) 0,9 tis. Kč, na konzultační a poradenské služby 
(zejm. právní služby) 1,4 mil. Kč, na nákup tepla cca 1,5 mil. Kč, na nákup elektrické energie 
cca 0,8 mil. Kč, na opravy a údržbu cca 0,8 mil. Kč, na služby pošt 1,0 mil. Kč a další.  
 
Na položce provoz (projekty) bylo v hodnoceném období vyčerpáno 721 tis. Kč, tj. 19,7 % 
upraveného rozpočtu. Na realizaci projektu Inkluze do škol bylo vynaloženo 648 tis. Kč, na 
projekt Škola pro všechny 56 tis. Kč, na projekt Asistent prevence kriminality 8 tis. Kč, na 
projekt Místní akční plán II pak 8 tis. Kč a na projekt Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím 
domovníků 1 tis. Kč. 
 
Výdaje na školení, cestovné aj. byly čerpány ve výši 1.201 tis. Kč, tj. 55,1 % upraveného 
rozpočtu. Rozpočet byl celkově snížen o 49 tis. Kč, z toho z finančního vypořádání roku 2018 
bylo z nevyužité dotace na projekt Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě 
a mobilitě města Děčín (SUMP) převedeno 5 tis. Kč, z kapitoly odboru provozního bylo na 
stejný projekt převedeno 30 tis. Kč a v souvislosti se zřízením organizační složky Městské 
turistické centrum Děčín bylo na kapitolu primátor převedeno 84 tis. Kč na školení 
a cestovné zaměstnanců MTC. 
 
Výdaje na platy a zákonné odvody byly čerpány k 30. 6. 2019 ve výši 73.892 tis. Kč, tj.  
46,5 %. V upraveném rozpočtu na položce platy došlo k navýšení o 4.312 tis. Kč a na 
položce odvody SP a ZP o 1.698 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání výsledku 
hospodaření roku 2018 bylo z nevyčerpané dotace na projekt Zlepšení kvality bydlení 
prostřednictvím domovníků na platy převedeno 95 tis. Kč a na odvody 15 tis. Kč, 
z nevyčerpané dotace na projekt Inkluze do škol 389 tis. Kč na platy a 220 tis. Kč na odvody, 
z dotace Škola pro všechny to bylo 267 tis. Kč na platy a z dotace Místní akční plán II 140 
tis. Kč na platy a 100 tis. Kč na odvody. V I. pololetí t. r. byla zapojena dotace na výkon 
agendy sociálně-právní ochrany dětí 3.380 tis. Kč na platy a 1.234 tis. Kč na odvody SP 
a ZP, na výkon sociální práce bylo zapojeno 1.250 tis. Kč na platy a 425 tis. Kč na odvody 
SP a ZP, z úřadu práce 44 tis. Kč na platy a 16 tis. Kč na odvody SP a ZP. Dále byly 
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zapojeny dotace na projekt Koordinátor terénní práce v Děčíně ve výši 123 tis. Kč na platy 
a 80 tis. Kč na odvody, projekt Místní akční plán II 157 tis. Kč na platy a 100 tis. Kč na 
odvody, Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků 193 tis. Kč na platy a 61 tis. Kč 
na odvody. Z kapitoly odboru tajemník, oddělení personální a platové bylo na platy a odvody 
zaměstnanců nově vzniklé organizační složky Městské turistické centrum převedeno 1.726 
tis. Kč na platy a 553 tis. Kč na odvody SP a ZP. 
 
Sociální fond byl komentován u položky 3429 – sociální fond.  
 
Příspěvky sdružením byly poskytnuty ve výši 400 tis. Kč. Jednalo se o příspěvek 
Euroregionu Labe ve výši 197 tis. Kč, Svazu měst a obcí ve výši 158 tis. Kč, Asociaci měst 
pro cyklisty 15 tis. Kč, Hospodářské a sociální radě okresu Děčín 30 tis. Kč.  
 
Ve finančních operacích se promítá proúčtování daně z příjmu právnických osob za město 
Děčín ve výši 6.248 tis. Kč (změna rozpočtu v RM 9. 7. 2019) a dále odvod daně z přidané 
hodnoty za město Děčín ve výši 686 tis. Kč. Z důvodu předpokladu nízkého čerpání úroků za 
celou dobu splatnosti úvěru jsou úroky zahrnuty do provozních výdajů. Ve sledovaném 
období bylo na úrocích ze střednědobého úvěru uhrazeno 69 tis. Kč. Přehled čerpání 
a splácení střednědobého úvěru je uveden v příloze č. 7. 
 
V ostatních činnostech se promítá zejm. odvod do vyšších rozpočtů v rámci finančního 
vypořádání za rok 2018 ve výši 632 tis. Kč (projednáno v ZM v březnu 2019). 
Na položce prevence kriminality bylo z upraveného rozpočtu ve výši 4.343 tis. Kč 
vyčerpáno 1.074 tis. Kč. Schválený rozpočet byl v I. pololetí navýšen o 1.385 tis. Kč 
převodem v roce 2018 nevyčerpané dotace na projekt Asistent prevence kriminality. V rámci 
projektu ITI – Asistent prevence kriminality je zaměstnáváno 10 – 11 osob. Z finančních 
prostředků na projekt se hradí veškeré náklady spojené se zaměstnáváním APK (platy, 
odvody), nákup výstroje, vzdělávání asistentů a další. V I. pololetí t. r. bylo na projekt ITI – 
Asistent prevence kriminality vynaloženo 23 tis. Kč na provoz a 1.031 tis. Kč na platy 
a odvody.  
 
Na položce ostatní byly finanční prostředky čerpány ve výši -1.141 tis. Kč. Jedná se o vratky 
z minulých let, vyúčtování služeb, cizí platby, spoluúčast u pojistných událostí občanů a další 
(64 tis. Kč). V červnu t. r. byla na účet města vrácena platba od České pošty, s. p. na 
složenky k vyúčtování energií Správy bytového fondu, tato částka byla v červenci obratem 
zaslána poště zpět.  
 
 
2. Kapitálové výdaje 

 
Kapitálové výdaje činily celkem 35.771 tis. Kč, tj. 10,4 % upraveného rozpočtu. Podrobné 
členění je uvedeno v tab. č. 5. Výdajová část kapitálového rozpočtu je rozdělena do čtyř 
oblastí (strojní, stavební investice, účelové investiční dotace, rezerva aj. a výkupy 
nemovitostí). Stavební investice jsou dále rozděleny na rozestavěné akce a uzavřené 
smluvní závazky financované z úvěru a akce ostatní členěné na rozestavěné akce a akce 
zahajované.  
 
STROJNÍ INVESTICE 
 
Výdaje na strojní investice byly čerpány ve výši 1.784 tis. Kč, tj. na 9,6 % upraveného 
rozpočtu. Čerpání podle jednotlivých titulů je uvedeno v tabulce č. 5. 
 
Doprava 
Obměna parkovacích automatů včetně jejich instalace bude uskutečněna ve II. pololetí 
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t. r., kdy budou instalovány 2 nové parkovací automaty, které nahradí ve vytipovaných 
lokalitách stávající nefunkční PA typu DG Classic. 
 
Na pořízení Inteligentních zastávkových panelů bylo schváleno 501 tis. Kč na pořízení 
panelů na zastávky MAD Myslbekova v obou směrech. Nyní se jedná o dodání jednoho 
panelu, neboť na druhé straně ulice není dořešeno elektrické připojení. Vyčerpáno bude cca 
300 tis. Kč, nevyčerpané finanční prostředky budou použity na jiné nepokryté akce v rámci 
kapitoly odboru komunikací a dopravy. Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 20 tis. Kč na 
montáž a připojení elektrického rozvaděče na Myslbekově ul.  
 
Tělovýchova a zájmová činnost 
Děčínská sportovní – vysokorychlostní pec do restaurace v I. pololetí t. r. pořídila. 
Finanční prostředky ve výši 223 tis. Kč byly převedeny ze schváleného příspěvku 
organizace.  
 
Herní prvky pro dospělé (posilovací stroje) - finanční prostředky ve výši 345 tis. Kč nebyly 
čerpány. Finanční prostředky na pořízení posilovacích strojů byly převedeny ze zdrojů 
hospodaření roku 2018.   
 
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 
Výběrové řízení na pořízení auta s valníkem pro středisko městských služeb bylo 
vyhodnoceno a dne 24. 6. 2019 byla uzavřena smlouva s firmou Auto Grobár na dodávku 
vozu.  
 
Na pořízení boxu na kola – Via ferrata bylo v upraveném rozpočtu vyčleněno 117 tis. Kč 
převodem z provozní části rozpočtu odboru místního hospodářství, položky ostatní majetek. 
Box byl pořízen v červenci t. r.  
 
Ochrana životního prostředí 
Finanční prostředky na pořízení samoobslužných boxů pro parkování jízdních kol ve 
výši 439 tis. Kč byly převedeny ze zdrojů hospodaření roku 2018. Dodání a instalace boxů 
byla provedena v dubnu 2019, následně byly boxy předány do správy odboru provoznímu a 
organizačnímu.  

V rámci Projektu Ekosystémové služby zelené infrastruktury ve městech (BIDELIN) byla 
v červenci 2019 pořízena venkovní naučná hra – Věž poznání. Finanční prostředky ve výši 
58 tis. byly v převedeny z provozní části rozpočtu, v I. pololetí nebyl rozpočet čerpán.  
 
Civilní připravenost na krizové stavy 
Na předfinancování projektu Modernizace varovného informačního systému bylo ve 
schváleném rozpočtu vyčleněno 8.000 tis. Kč. Modernizace varovného informačního 
systému bude realizována ve II. pololetí t. r. 
 
Bezpečnost a veřejný pořádek 
Kontrolní přístroj pro detekci alkoholu v dechu byl Městskou policií pořízen za 63 tis. Kč.  
Finanční prostředky ve výši 70 tis. Kč byly převedeny z provozní části rozpočtu kapitoly 
primátor – Městská policie Děčín.  
 
Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 
Ve schváleném rozpočtu byly na Pořízení nového dopravního automobilu vyčleněny 
2.000 tis. Kč. Automobil nebyl v I. pololetí t. r. pořízen. 
 
Pro potřeby Jednotek sboru dobrovolných hasičů byl ve sledovaném období pořízen 
Jednonápravový přívěs za 55 tis. Kč. Finanční prostředky na jeho pořízení byly převedeny 
z provozní části rozpočtu kapitoly primátor - JSDH. 
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Státní správa a územní samospráva 
Schválený rozpočet ve výši 500 tis. Kč na Obnovu vozového parku byl z výsledku 
hospodaření navýšen o 1.000 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.500 tis. Kč nebylo 
čerpáno. Vozidla budou pořízena ve II. pololetí. 
Metropolitní síť – z upraveného rozpočtu ve výši 2.092 tis. Kč bylo v I. pololetí čerpáno 390 
tis. Kč. Finanční prostředky byly zajištěny ze zdrojů hospodaření roku 2018 (2.000 tis. Kč) a 
z provozní části rozpočtu odboru provozního a organizačního (92 tis. Kč). V I. pololetí t. r. 
bylo vyčerpáno 390 tis. Kč za zpracování projektové dokumentace, na materiál a za 
pokládku trubek a optického kabelu apod.  

Z upraveného rozpočtu položky Výpočetní technika HW ve výši 700 tis. Kč bylo ve 
sledovaném období vyčerpáno 414 tis. Kč. Byl pořízen záložní dieselový generátor a záložní 
zdroj. Finanční prostředky byly zajištěny převodem z provozní části rozpočtu odboru 
provozního a organizačního. Ve II. pololetí t. r. bude uhrazen nově pořízený platební 
terminál. 
 
Z upraveného rozpočtu položky Docházkový systém SW + HW ve výši 700 tis. Kč nebylo 
v I. pololetí t. r. čerpáno. Nyní se připravuje výběrové řízení. Finanční prostředky byly 
převedeny z výsledku hospodaření roku 2018.  
 
Z upraveného rozpočtu položky Klimatizační jednotky pro MP a budovu B1 ve výši 900 tis. 
Kč bylo vyčerpáno 180 tis. Kč na pořízení 5 ks vnitřních a 2 ks venkovních klimatizačních 
jednotek pro MP. Finanční prostředky byly převedeny z výsledku hospodaření roku 2018. 
 
 
STAVEBNÍ INVESTICE 
 
Výdaje na stavební investice byly čerpány ve výši 33.210 tis. Kč, tj. 10,9 % upraveného 
rozpočtu (viz tabulka č. 5). 
 
Z přehledu vyplývá, že investiční výdaje na stavební investice byly směrovány do těchto 
oblastí: 
 
                                                                                                      v tis. Kč 
 

Doprava 1 684 
Vodní hospodářství 4 828 
Vzdělávání a školské služby 6 519 
Tělovýchova a zájmová činnost 2 433 
Bydlení, komunální služby a územní 
rozvoj 8 678 

Ochrana životního prostředí 709 
Sociální služby 796 
Státní správa a územní samospráva 7 563 
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1. Akce financované z úvěru  
 
a) rozestavěné akce, uzavřené smluvní závazky 
 
Vodní hospodářství 
Práce na akci Kanalizace Horní Oldřichov – 1. a 2. etapa byly zahájeny v březnu 2019. 
Realizace akce byla přerušena z důvodu reklamace projektové dokumentace a dodržení 
podmínky Agentury ochrany přírody na přerušení prací z důvodu výskytu chráněných druhů. 
Dle smlouvy o dílo je předpokládáno dokončení v únoru 2020. Z upraveného rozpočtu na 
akci Kanalizace Horní Oldřichov – 1. a 2. etapa ve výši 26.525 tis. Kč bylo v I. pololetí 
vyčerpáno 4.810 tis. Kč.  
 
Vzdělávání a školské služby 
Akce Zateplení budovy Školní jídelny Děčín I, Sládkova 1300/13 byla zahájena v srpnu 
2018 a dokončena v březnu 2019. Upravený rozpočet ve výši 4.469 tis. Kč byl vyčerpán. 
 
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 
Z upraveného rozpočtu akce Obnova historické části Podmokel – etapa C ve výši 29.484 
tis. Kč bylo k 30. 6. 2019 vyčerpáno 5.780 tis. Kč. Akce byla zahájena v březnu 2018. Práce 
byly pozastaveny z důvodu změny projektové dokumentace na pozemcích církve a z důvodu 
provedení plynové přeložky, kde se nyní vyřizuje projektová dokumentace a stavební 
povolení. Dle smlouvy o dílo měly být práce dokončeny v květnu 2019. 
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2. Akce ostatní 
 
a) rozestavěné akce, uzavřené smluvní závazky 
 
Doprava 
Výstavba chodníku mezi ulicemi 2. polské armády a Oblouková byla dokončena, 
chodník byl zkolaudován. Z upraveného rozpočtu ve výši 64 tis. Kč bylo vyčerpáno 8 tis. Kč. 
Finanční prostředky ve výši 10 tis. Kč byly převedeny v rámci kapitoly odboru rozvoje a 54 
tis. Kč z výsledku hospodaření roku 2018. 

Akce Lávka přes východní nádraží byla dokončena v prosinci 2018. Z upraveného 
rozpočtu ve výši 1.838 tis. Kč bylo k 30. 6. 2019 vyčerpáno 1.555 tis. Kč. Finanční prostředky 
ve výši 1.838 tis. Kč byly převedeny v rámci kapitoly odboru rozvoje. 
 
Zpracování projektové dokumentace na akci Rekonstrukce MK Čertova Voda (lesní cesta) 
bylo v srpnu 2018 pozastaveno z důvodu jednání se Správou národního parku ve věci 
vydání souhlasu pro územní a stavební řízení. Předpokládané dokončení projektové 
dokumentace je v září 2019. Z upraveného rozpočtu ve výši 165 tis. Kč nebylo ve 
sledovaném období čerpáno. Finanční prostředky ve výši 165 tis. Kč byly převedeny 
z výsledku hospodaření roku 2018. 
 
Smlouva na zpracování PD Galerie Na Výšinách byla uzavřena v roce 2018. Finanční 
prostředky byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2018. Z upraveného rozpočtu ve 
výši 424 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2019 čerpáno. 
 
Finanční prostředky na akci Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13 - PD ve výši 
170 tis. Kč byly zajištěny z výsledku hospodaření roku 2018. Z upraveného rozpočtu ve výši 
170 tis. Kč byl vyčerpán 1 tis. Kč na zajištění projektové dokumentace.  
 
Na akci Rekonstrukce komunikace Zelená x Pod Chlumem byla uzavřena smlouva o dílo. 
Finanční prostředky ve výši 1.187 tis. Kč byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 
2018. Probíhá jednání se SČVK. Realizace akce se předpokládá v roce 2020.  

Vodní hospodářství 
Kanalizace Horní Oldřichov – 1. etapa a 2. etapa – upravený rozpočet ve výši 6.173 tis. Kč 
byl převeden z výsledku hospodaření roku 2018. Akce je schválena k financování z úvěru ve 
výši 26.500 tis. Kč. Akce byla vysoutěžena za vyšší cenu. Z upraveného rozpočtu ve výši 
6.173 tis. Kč bylo vyčerpáno 18 tis. Kč na zajištění technického dozoru. 
 
Vzdělávání a školské služby 
Revitalizace zahrady ZŠ a MŠ Máchovo nám., DC IV – část zahrady pro MŠ byla 
zahájena v srpnu 2019 s předpokládaným termínem dokončení v říjnu 2019. Z upraveného 
rozpočtu ve výši 1.198 tis. Kč nebylo čerpáno. Finanční prostředky ve výši 771 tis. Kč byly 
zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2018 a částka 427 tis. Kč byla převedena 
z kapitoly odboru místního hospodářství, položky ZŠ Školní - zateplení a oprava střešního 
pláště. 

Revitalizace školní zahrady MŠ Děčín I, Pohraniční 455/34 byla zahájena v červnu 2019 a 
dokončena v srpnu 2019. Z upraveného rozpočtu ve výši 829 tis. Kč nebylo čerpáno. 
Finanční prostředky byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2018. 

Akce Nové hygienické zázemí a změna užívání části objektu MŠ Pohraniční 455/34 byla 
zahájena v červenci 2019 a dokončena v srpnu 2019. Z upraveného rozpočtu ve výši 901 tis. 
Kč nebylo čerpáno. Finanční prostředky byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2018. 

MŠ Moskevská - výstavba výtahu na potraviny byla zahájena v červenci 2019, dle 
smlouvy o dílo je stanoven termín dokončení na srpen 2019. Z upraveného rozpočtu ve výši 
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432 tis. Kč nebylo čerpáno. Finanční prostředky byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření 
roku 2018. 

Výstavba dětského hřiště MŠ Tylova byla zahájena v červenci 2019 s termínem dokončení 
v srpnu 2019. Z upraveného rozpočtu ve výši 911 tis. Kč bylo v I. pololetí t. r. vyčerpáno 866 
tis. Kč. Finanční prostředky byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2018. 

ZŠ a MŠ Na Pěšině, Děčín IX Bynov, zateplení ZŠ - ze schváleného rozpočtu ve výši 
14.502 tis. Kč bylo vyčerpáno 1.184 tis. Kč. II. etapa byla zahájena v červnu 2019 a bude 
dokončena v prosinci 2019. 
 
ZŠ Březová - vnější odvodnění pavilonů A, B byla zahájena v červenci 2019 s termínem 
dokončení v srpnu 2019. Ze schváleného rozpočtu ve výši 1.500 tis. Kč nebylo v I. pololetí t. 
r. čerpáno. Finanční prostředky byly zabezpečeny ve schváleném rozpočtu na rok 2019. 

Zpracování projektové dokumentace na Zateplení objektů, rekonstrukce víceúčelového 
hřiště a zpevněných ploch v areálu ZŠ Děčín XXXII, Míru 152 bylo zahájeno v prosinci 
2018 s termínem dokončeni v říjnu 2019. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.212 tis. Kč nebylo 
v I. pololetí t. r. čerpáno. Finanční prostředky byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 
2018. 

ZŠ Bezručova, ZŠ Kamenická, MŠ Liliová – PD bezbariérové úpravy – z upraveného 
rozpočtu ve výši 201 tis. Kč nebylo čerpáno. Finanční prostředky byly zabezpečeny ze zdrojů 
hospodaření roku 2018. 

Zateplení budovy Školní jídelny Děčín I, Sládkova 1300/13 – akce je financována z úvěru. 
 

Tělovýchova a zájmová činnost 
Přepadová jímka bazénové vody pro venkovní bazény Aquaparku Děčín – akce byla 
zahájena v lednu 2019 a dokončena v dubnu 2019. Z upraveného rozpočtu ve výši 2.077 tis. 
Kč bylo vyčerpáno 1.945 tis. Kč. Schválený rozpočet byl rozpočtovým opatřením navýšen o 
200 tis. Kč z výsledku hospodaření roku 2018. 
 
U Akce PaR 2018 - Kultivace vnitrobloku v ulici Zámecká -  umístění herních a 
uměleckých prvků je předpokládáno zahájení v říjnu 2019 a dokončení v dubnu 2020. 
Z upraveného rozpočtu ve výši 500 tis. Kč nebylo čerpáno. 
 
Akce PaR 2018 - Workoutové hřiště v Březinách byla zahájena a dokončena v květnu 
2019. Z upraveného rozpočtu ve výši 500 tis. Kč bylo vyčerpáno 488 tis. Kč. 
 
Akce PaR 2018 - Basketbalové koše pro Děčín byla zahájena v srpnu 2018 a bude 
dokončena v březnu 2020. Z upraveného rozpočtu ve výši 400 tis. Kč nebylo v I. pololetí t. r. 
čerpáno. 
 
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 
Rekonstrukce objektu Fügnerova 411/26, Děčín 1 na sociální bydlení - jedná se o 
doplacení PD. Zhotovitel byl penalizován za nedodržení termínu předání. Z upraveného 
rozpočtu ve výši 28 tis. Kč nebude čerpáno.  
 
Akce Úprava sítě VO, Dč. H. Oldřichov I. a II. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce a.s. + 
kanalizace) byla zahájena v březnu 2019. Práce byly přerušeny z důvodu reklamace 
projektové dokumentace a dodržení podmínky Agentury ochrany přírody o přerušení prací 
z důvodu výskytu chráněných druhů. Dle smlouvy o dílo se předpokládá dokončení v únoru 
2020. Z upraveného rozpočtu ve výši 3.300 tis. Kč nebylo čerpáno. Finanční prostředky byly 
zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2018. 
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Osvětlení děčínského zámku, Tyršova mostu a zámečku Pastýřská stěna – 
z upraveného rozpočtu ve výši 5.739 tis. Kč nebylo ve sledovaném období čerpáno. Rada 
města rozhodla o zadání zakázky na zpracování projektové dokumentace k výše uvedené 
veřejné zakázce společnosti Philips Lighting Czech Republic, s. r. o., jejichž soutěžní návrh 
se umístil v pořadí na 1. místě. Smlouva se zhotovitelem je uzavřena, termín zpracování 
projektové dokumentace byl sjednán na 29. 7. 2019, následně bude zajištěna realizace akce, 
termín dokončení není doposud stanoven. Finanční prostředky byly zabezpečeny ze zdrojů 
hospodaření roku 2018.  

Statické zajištění stávající opěrné zdi na p. p. č. 1614, k. ú. H. Oldřichov – akce byla 
dokončena. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.686 tis. Kč bylo vyčerpáno 1.062 tis. Kč. 
Finanční prostředky ve výši 1.650 tis. Kč byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2018 
a 36 tis. Kč bylo převedeno v rámci kapitoly odboru rozvoje.  

Akce Rekonstrukce venkovní areálové kanalizace a nová kanalizační přípojka pro areál 
SD Střelnice byla v srpnu 2019 vysoutěžena. Z upraveného rozpočtu ve výši 9.330 tis. Kč 
bylo vyčerpáno 296 tis. Kč za projektovou dokumentaci. Finanční prostředky ve výši 9.330 
tis. Kč byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2018. 
 
Revitalizace panelového sídliště Děčín - Březiny, IV. etapa - předpokládaný termín 
zahájení je říjen 2019 a dokončení červen 2020. Ze schváleného rozpočtu ve výši 10.000 tis. 
Kč nebylo čerpáno.  

Akce Revitalizace panelového sídliště Děčín - Březiny, III. etapa byla dokončena. 
Z upraveného rozpočtu ve výši 1.767 tis. Kč bylo vyčerpáno 503 tis. Kč. Finanční prostředky 
byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2018.  

Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.) byla zahájena v březnu 
2018. Práce byly pozastaveny z důvodu změny projektové dokumentace na pozemcích 
církve a z důvodu provedení plynové přeložky, kde se nyní vyřizuje projektová dokumentace 
a stavební povolení. Dle smlouvy o dílo měly být práce dokončeny v květnu 2019. Akce je 
financována z úvěru. Z upraveného rozpočtu ve výši 2.766 tis. Kč nebylo čerpáno, na 
položce jsou zaúčtovány dobropisy v hodnotě 1.540 tis. Kč a 6 tis. Kč bylo uhrazeno za 
zatěžovací zkoušky. 

Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.) - přeložka STL 
plynovodu – nyní je zpracovávána projektová dokumentace na přeložku plynovodu. 
Z upraveného rozpočtu ve výši 113 tis. Kč nebylo čerpáno. Finanční prostředky ve výši 113 
tis. Kč byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2018. 

Obnova historické části Podmokel - etapa D (část ul. Teplická, ul. Thomayerova) - PD + 
realizace - Zpracování projektové dokumentace bylo zahájeno v říjnu 2018. V březnu 2019 
byly práce na projektové dokumentaci pozastaveny, a to na základě nových požadavků 
dotčených orgánů a organizací. Předpokládaný termín dokončení projektové dokumentace je 
v dubnu 2020. Z upraveného rozpočtu ve výši 2.263 tis. Kč bylo vyčerpáno 339 tis. Kč. 
Schválený rozpočet nebyl upravován.   

Rekonstrukce ul. Bezručova - úsek od ul. Prokopa Holého ke křižovatce s ul. Čs. Legií, 
PD + realizace - předpokládaný termín zahájení akce je v říjnu 2019 a dokončení v květnu 
2020. Z upraveného rozpočtu ve výši 4.554 tis. Kč je vyčerpáno 328 tis. Kč za zpracování 
projektové dokumentace. 

Ochrana životního prostředí 
Demolice a výstavba nového seníku v areálu ZOO Děčín byla dokončena v lednu 2019. 
Z upraveného rozpočtu ve výši 563 tis. Kč bylo vyčerpáno 456 tis. Kč. Finanční prostředky ve 
výši 460 tis. Kč byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2018 a 103 tis. Kč bylo 
převedeno z položky SEA, studie, posudky. 
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Akce ZOO Děčín - SO-04 rosomák,SO-05 kamzík, SO-06 severské sovy bude dokončena 
v lednu 2020. Z upraveného rozpočtu ve výši 8.602 tis. Kč bylo vyčerpáno 237 tis. Kč. 
Finanční prostředky ve výši 7.012 tis. Kč byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2018 
a 1.590 tis. Kč bylo rozpočtovým opatřením převedeno z akce Domov se zvláštním režimem 
Křešice vč. PD. 

ZOO Děčín expozice velkých koček (hav. stav) – PD – z upraveného rozpočtu ve výši 73 
tis. Kč nebylo čerpáno. Finanční prostředky byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 
2018. 

Exteriérové hodiny Mobatime - financování ve výši 121 tis. Kč bylo zajištěno přesunem 
finančních prostředků z provozní části rozpočtu § 3745 – veřejné prostranství. Dodávka 
včetně montáže exteriérových hodin na veřejné prostranství naproti hlavnímu nádraží na 
pozemku p. p. č. 894 v k. ú. Podmokly bude realizována současně s pokračováním prací na 
revitalizaci Podmokel – předpoklad říjen-listopad 2019. 

Sociální služby 
PD + stavební úpravy DOZP Boletice - předpokládaný termín zahájení je leden 2020. 
Z upraveného rozpočtu ve výši 10.483 tis. Kč bylo čerpáno 34 tis. Kč za studii 
proveditelnosti. Schválený rozpočet nebyl upravován.  
 
Státní správa a územní samospráva 
Zateplení a oprava padající římsy budovy MP byla dokončena v červnu 2019. 
Z upraveného rozpočtu ve výši 1.293 tis. Kč bylo vyčerpáno 1.142 tis. Kč. Schválený 
rozpočet byl navýšen o 642 tis. Kč z finančního vypořádání roku 2018. 

Přestavba budovy A6 - výstavba nových kanceláří OSV byla rozdělena na 2 akce 
Stavební úpravy interiéru budovy A6, úpravy hygienického zařízení ve 2. a 3. patře včetně 
sanace suterénu část A a část B. Schválený rozpočet ve výši 21.752 tis. Kč byl převeden na 
akce Stavební úpravy interiéru budovy A6, úpravy hygienického zařízení ve 2. a 3. 
patře včetně sanace suterénu - část A - úpravy interiéru a Stavební úpravy interiéru 
budovy A6, úpravy hygienického zařízení ve 2. a 3. patře včetně sanace suterénu - 
část B – sanace. 
 
Akce Stavební úpravy interiéru budovy A6, úpravy hygienického zařízení ve 2. a 3. 
patře včetně sanace suterénu - část A - úpravy interiéru byla zahájena v prosinci 2018 
a bude dokončena v říjnu 2019. Z upraveného rozpočtu ve výši 29.798 tis. Kč bylo 
vyčerpáno 5.345 tis. Kč. 19.969 tis. Kč bylo převedeno z akce Přestavba budova A6 – 
výstavba nových kanceláří OSV, 5.517 tis. Kč bylo posíleno z výsledku hospodaření roku 
2018, 4.312 tis. Kč bylo převedeno z kapitoly odboru rozvoje.  

Stavební úpravy interiéru budovy A6, úpravy hygienického zařízení ve 2. a 3. patře 
včetně sanace suterénu - část B - sanace byly zahájeny v listopadu 2018. Stavební práce 
byly pozastaveny z důvodu přeložky kabelu ČEZ. Předpokládaný termín dokončení je 
prosinec 2019. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.795 tis. Kč bylo vyčerpáno 1.076 tis. Kč. 
Finanční prostředky byly převedeny z jiných akcí realizovaných odborem rozvoje.  

Stavební úpravy interiéru nové obřadní síně v přízemí budovy magistrátu města Děčín 
byly zahájeny v červenci 2019. Stavební práce byly pozastaveny z důvodu úpravy projektové 
dokumentace. Předpokládaný termín dokončení je prosinec 2019. Schválený rozpočet byl 
navýšen o 436 tis. Kč z jiných akcí realizovaných odborem rozvoje. Z upraveného rozpočtu 
ve výši 8.301 tis. Kč nebylo čerpáno. 
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b) zahajované akce 
 
Doprava 
Výběrové řízení na akci Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13 – I. etapa bylo 
v červenci 2019 zrušeno z důvodu změny části projektové dokumentace a podání žádosti 
o nové stavební povolení. Nové výběrové řízení je předpokládáno vypsat do konce roku 
2019 s realizací v roce 2020. Na tuto akci je přislíbená dotace ve výši cca 5,8 mil. Kč ze 
SFDI. Z upraveného rozpočtu ve výši 10.909 tis. Kč nebylo čerpáno. Finanční prostředky 
byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2018. 

Trvalá parkovací plocha na p. p. č. 501/1, 276/1, k. ú. Dolní Žleb - finanční prostředky na 
realizaci akce ve výši 1.850 tis. Kč byly převedeny ze zdrojů hospodaření roku 2018. Dne 
25. 4. 2019 byl na odbor rozvoje předán požadavek na vypsání výběrového řízení na 
zhotovitele stavby, veřejná zakázka byla zveřejněna 3. 7. 2019 s termínem dodání nabídek 
31. 7. 2019, po přehodnocení realizačních nákladů bude výsledná cena podstatně nižší, než 
bylo původně kalkulováno. Úspora (cca 850 tis. Kč) bude použita na jiné akce odboru 
komunikací a dopravy. 

Finanční prostředky na Elektropřípojky pro informační panely MAD ve výši 600 tis. Kč na 
realizaci akce byly převedeny ze zdrojů hospodaření roku 2018 pro dva panely na 
zastávkách MAD v ul. Myslbekova.  Vzhledem k technickým možnostem nebude dořešeno a 
realizováno připojení a instalace druhého panelu v ul. Myslbekova. Finanční prostředky 
budou použity na realizaci dalšího odběrného místa v ul. Čsl. Mládeže (u hl. nádraží), kde 
bylo u stávajícího panelu zajištěno provizorní připojení. Předpoklad čerpání na této položce 
je cca 150 tis. Kč, nevyčerpané finanční prostředky budou převedeny na financování jiných 
nepokrytých akcí v rámci kapitoly odboru komunikací a dopravy (např. výstavba SSZ 
Radniční ul., úprava sítě VO - Dč. 7, ul. Jiskrova, Mokrá). 
 
Finanční prostředky na Nové přístřešky MAD na zastávkách U nemocnice a Přípeř byly 
přesunuty z provozní části rozpočtu položky dopravní značení. Přístřešek U nemocnice byl 
realizován v květnu t. r. a zařazen do evidence majetku města, druhý přístřešek bude 
realizován ve II. pololetí 2019. Z upraveného rozpočtu ve výši 241 tis. Kč bylo vyčerpáno 120 
tis. Kč. 
 
Finanční prostředky na realizaci akce Elektropřípojka pro přívoz Dolní Žleb ve výši 1.500 
tis. Kč byly převedeny ze zdrojů hospodaření roku 2018. Po přehodnocení způsobu připojení 
a zřízení nového odběrného místa bylo zajištěno provedení této stavby v režii spol. ČEZ 
Distribuce. Nevyčerpané finanční prostředky bude možno převést na realizaci výstavby 
světelného signalizačního zařízení v ul. Radniční, na kterou nebyly pro rok 2019 schváleny 
finanční prostředky.  

Vzdělávání a školské služby 
ZŠ Školní zateplení a oprava střešního pláště – finanční prostředky ve výši 8.730 tis. Kč 
byly přiděleny odboru místního hospodářství z finančního vypořádání roku 2018.  Na 
realizaci akce převedl odbor místního hospodářství v červnu t. r. odboru rozvoje částku 5.506 
tis. Kč, 1.500 tis. Kč bylo převedeno na realizaci akce ZŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177 – 
výměna zdravotních instalací a 427 tis. Kč na Revitalizaci zahrady ZŠ a MŠ Máchovo nám. – 
zahrada pro MŠ. Akce byla zahájena i dokončena v červnu 2019. Z upraveného rozpočtu 
nebylo v I. pololetí t. r. čerpáno.  

ZŠ Míru – výměna zdravotních instalací – z upraveného rozpočtu ve výši 8.000 tis. Kč 
nebylo čerpáno. V srpnu 2019 byl vybrán zhotovitel, v září t. r. budou finanční prostředky 
převedeny odboru rozvoje na realizaci akce. 
 
Akce Bezbariérovost ZŠ Na Pěšině byla přejmenována na Bezbariérové úpravy objektu 
ZŠ Na Pěšině 330, finanční prostředky ve výši 2.850 tis. Kč na zajištění této akce byly 
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zabezpečeny z finančního vypořádání roku 2018. Odbor místního hospodářství převedl 
odboru rozvoje na realizaci akce 2.529 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu nebylo čerpáno. Akce 
byla zahájena v červnu 2019 a bude dokončena v září 2019.  

Akce Rolovací vrata – ZŠ Míru Boletice byla zahájena i dokončena v červnu 2019. 
Z upraveného rozpočtu ve výši 105 tis. Kč nebylo čerpáno. Finanční prostředky na realizaci 
akce byly převedeny z kapitoly odboru školství a kultury, z provozního příspěvku základní 
školy.  

Na akci Bezbariérové úpravy Školní jídelny Děčín IV, Jungmannova 640/3 nyní probíhá 
výběrové řízení. Uzavření smlouvy je předpokládáno do konce roku 2019 s realizací v roce 
2020. Z upraveného rozpočtu ve výši 905 tis. Kč nebylo čerpáno. Finanční prostředky byly 
zajištěny z rezervy města. 

Kultura 
Projekt na akci Klimatizace a odvětrání divadelního sálu Městského divadla Děčín je 
rozdělen na 2 části, a to na stavební a technickou část, stavební část bude realizována 
v letech 2019 – 2020. V letošním roce bude vyčerpáno 1.500 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu 
ve výši 4.000 tis. Kč nebylo v I. pololetí t. r. čerpáno. Finanční prostředky na realizaci akce 
byly zabezpečeny z finančního vypořádání roku 2018. 
 
Městské divadlo Děčín – oprava poruch nosných konstrukcí - I. etapa byla zahájena 
v červnu 2019 a bude dokončena v září 2019. Z upraveného rozpočtu ve výši 7.000 tis. Kč 
nebylo v I. pololetí čerpáno. Finanční prostředky byly převedeny z kapitoly odboru místního 
hospodářství položky opravy majetku ve výpůjčce PO.           

Tělovýchova a zájmová činnost 
Multifunkční hřiště u zimního stadionu – akci je předpokládáno zahájit v září 2019 a 
dokončit v prosinci 2019. Z upraveného rozpočtu ve výši 10.000 tis. Kč nebylo čerpáno. 
Finanční prostředky na realizaci akce byly zabezpečeny z finančního vypořádání roku 2018. 
 
Výměna střešního pláště zimního stadionu Děčín – z upraveného rozpočtu ve výši 
9.000 tis. Kč nebylo čerpáno. Finanční prostředky ve výši nutné spoluúčasti k dotaci na 
realizaci akce byly zabezpečeny z finančního vypořádání roku 2018. Dotace nebyla získána. 
 
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 
Rekonstrukce bytových jednotek ul. Krokova 825/17 Děčín na sociální bydlení – tato 
akce byla realizována v rámci hospodářské činnosti. Na akci byla získána investiční dotace 
ve výši 1.713 tis. Kč. Z tohoto důvodu je dotace včetně vlastního podílu účtována v hlavním  
okruhu účetnictví. Upravený rozpočet ve výši 1.903 tis. Kč byl vyčerpán převodem na účet 
hospodářské činnosti. 
 
Úprava VO - Dč. 34-Chlum u Dč. (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.) - finanční prostředky 
ve výši 1.500 tis. Kč na realizaci akce byly převedeny ze zdrojů hospodaření roku 2018. 
V červnu t. r. byla vypsána veřejná zakázka na realizaci akce s termínem dodání nabídek do 
31. 7. 2019. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.500 tis. Kč nebylo čerpáno.  
 
Úprava sítě VO Dč. 7, ul. Hviezdoslavova (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.) - finanční 
prostředky ve výši 1.157 tis. Kč na realizaci akce byly převedeny ze zdrojů hospodaření roku 
2018. Výběrové řízení na dodavatele bylo ukončeno a finanční prostředky převedeny 
na odbor rozvoje. Akce byla zahájena v červenci 2019 a dokončena v srpnu 2019. Ve 
sledovaném období nebylo čerpáno.    
 
Úprava sítě VO - Dč. 7, ul. Jiskrova, Mokrá (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.) - finanční 
prostředky ve výši 900 tis. Kč na realizaci akce byly převedeny ze zdrojů hospodaření roku 
2018. Předběžné rozpočtové náklady na tuto akci byly značně podhodnoceny, na základě 
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zpracované cenové kalkulace a vyhotovené projektové dokumentace se původní rozpočtové 
náklady zdvojnásobily a vzhledem k tomu, že se jedná o součinnost prací s probíhající akcí 
ČEZ Distribuce, bude nutno zajistit dofinancování této akce z jiných zdrojů. 
 
Úprava sítě veřejného osvětlení Děčín XVII-Jalůvčí - finanční prostředky ve výši 16.000 
tis. Kč na realizaci akce byly poskytnuty z rezervy města. V současné době je vypsáno 
výběrové řízení na zhotovitele stavby s termínem dodání nabídek do konce července 2019. 
 
Rekonstrukce vsypové loučky byla zahájena v červenci 2019 a dokončena v srpnu 2019. 
Z upraveného rozpočtu ve výši 517 tis. Kč nebylo čerpáno. Finanční prostředky byly 
převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství položky provoz hřbitovů. 

Na položce Participativní rozpočet – Tvoříme Děčín 2019 byl schválen objem ve výši 
5.000 tis. Kč. V hlasování vyhrálo 13 projektů. Dne 20. 8. 2019 byl předložen radě města 
materiál, kde byly výsledky hlasování potvrzeny a jednotlivé projekty schváleny k realizaci. 
V září budou jednotlivé finanční prostředky rozděleny na odbory, které  budou realizovat 
jednotlivé projekty. Realizace všech projektů by měla proběhnout během 18 měsíců ode dne 
schválení jejich realizace radou, tedy do února 2021. 
 
Ochrana životního prostředí 
Akce Děčín, Teplická ulice – sanace DBČ 11 byla přejmenována na Děčín, Teplická ul. – 
sanace skalního objektu č. 11. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.400 tis. Kč bylo 1.299 tis. 
Kč převedeno odboru rozvoje. Akce byla zahájena v květnu 2019 a dokončena v červenci 
2019. Ve sledovaném období bylo vyčerpáno 16 tis. Kč za vypracování plánu BOZP na 
stavbu. Finanční prostředky na realizaci akce byly zabezpečeny z finančního vypořádání 
roku 2018. 
 
Na akci Celkové zajištění svahu Děčín, Teplická ul., p. p. č. 1477/16 k. ú. Horní 
Oldřichov bylo v srpnu vydáno stavební povolení a následně byla akce předána odboru 
rozvoje k vyhlášení výběrového řízení. Z upraveného rozpočtu ve výši 800 tis. Kč nebylo 
v I. pololetí t. r. čerpáno. Finanční prostředky na realizaci akce byly zabezpečeny 
z finančního vypořádání roku 2018. 
 
Sociální služby 
Schválený rozpočet položky Domov se zvláštním režimem Křešice vč. PD ve výši 1.634 
tis. Kč byl navýšen o 15.321 tis. Kč z finančního vypořádání roku 2018. Poté bylo 6.202 tis. 
Kč převedeno v rámci kapitoly odboru rozvoje na jiné akce. Zpracování projektové 
dokumentace bylo zahájeno v lednu 2018 s termínem dokončení v prosinci 2019. 
Z upraveného rozpočtu ve výši 10.753 tis. Kč bylo vyčerpáno 762 tis. Kč za zpracování 
projektové dokumentace. 
 
Státní správa a územní samospráva 
Sanace budovy A1 včetně schodišť – v současné době je zpracovávána technická zpráva, 
položkový rozpočet a grafické přílohy k sanaci suterénních zdí budovy A1, včetně oprav 
chodníků Mírové náměstí 1175/5, Děčín. Po ukončeném výběrovém řízení budou finanční 
prostředky převedeny odboru rozvoje na realizaci akce. Z upraveného rozpočtu ve výši 4.000 
tis. Kč nebylo v I. pololetí t. r. čerpáno. Finanční prostředky na realizaci akce byly 
zabezpečeny z finančního vypořádání roku 2018. 
 
 
REZERVA, ÚČELOVÉ DOTACE AJ. 
 
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 
Účelové dotace dle zásad schválených zastupitelstvem města na podporu výstavby 
technické infrastruktury k rodinným domům byly v I. pololetí t. r. čerpány ve výši 100 tis. 
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Kč, tj. 2,0 % upraveného rozpočtu. Ze schváleného rozpočtu ve výši 5.000 tis. Kč bylo 100 
tis. Kč převedeno na položku Dary příjemcům kotlíkové dotace. Dotace byla vyplacena 
jednomu žadateli na dvě inženýrské sítě.  Odbor ekonomický v I. pololetí evidoval celkem 6 
žádostí o poskytnutí této dotace, z toho v jednom případě byla uzavřena veřejnoprávní 
smlouva a dotace bude vyplacena po dokončení výstavby inženýrských sítí a rodinného 
domu, další 4 žádosti budou předloženy orgánům města ke schválení ve II. pololetí t. r. a 
v jednom případě žádost nesplňovala podmínky schválených zásad (nejednalo se o veřejnou 
technickou infrastrukturu). Dle zájmu o tuto dotaci lze předpokládat, že prostředky vyčleněné 
na rok 2019 nebudou vyčerpány ve výši cca 4 mil. Kč.  
Účelové dotace dle zásad schválených zastupitelstvem města na podporu výstavby 
čistíren odpadních vod (dále jen ČOV) byly v I. pololetí t. r. čerpány ve výši 441 tis. Kč, tj. 
22,1 % upraveného rozpočtu. Dotace byla poskytnuta šesti žadatelům, kteří splnili podmínky 
zásad. V I. pololetí odbor ekonomický obdržel celkem 8 žádostí a ve II. pololetí eviduje další 
3  žádosti. Výši účelové dotace však lze vyčíslit až po dokončení výstavby ČOV a doložení 
skutečně vynaložených nákladů žadateli. Dle evidovaných žádostí a zájmu stavebníků lze 
očekávat, že prostředky vyčleněné na tuto účelovou dotaci nebudou v plné výši vyčerpány.  
 
Ochrana životního prostředí 
Rada města v dubnu t. r. schválila Zásady pro poskytování peněžitých darů na výměnu 
zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva v roce 2019 fyzickým osobám - příjemcům Kotlíkové 
dotace od Ústeckého kraje v rámci 3. výzvy Ústeckého kraje dále jen Dary příjemcům 
kotlíkové dotace. Z upraveného rozpočtu ve výši 340 tis. Kč nebylo v I. pololetí t. r. čerpáno. 
Dary budou vyplaceny v II. pololetí. Každý příjemce Kotlíkové dotace od Ústeckého kraje 
v rámci 3. výzvy, pokud požádá a předloží doklady, obdrží od města Děčín dar 10 tis. Kč. 
240 tis. Kč bylo převedeno z rezervy města a 100 tis. Kč z položky Dotace na TI k RD. 
 
Ostatní činnosti 
Rezerva ve výši 7.709 tis. Kč byla schválena v rozpočtu roku 2019. Po zapojení 
střednědobého úvěru byla rezerva navýšena o 47.398 tis. Kč a po zapojení výsledku 
hospodaření roku 2018 (ZM 28. 3. 2019) byla snížena o 10.652 tis. Kč. K 30. 6. t. r. činí 
zůstatek této rezervy 10.486 tis. Kč. Z rezervy jsou řešeny zejména havarijní záležitosti, 
předfinancování akcí, kde se předpokládá získání dotací, navýšení rozpočtu  
u nekrytých výdajů schválených v orgánech města, navýšení rozpočtu po proběhlém 
výběrovém řízení a další. 
  
 
VÝKUPY NEMOVITOSTÍ 
 
Schválený rozpočet položky Výkupy nemovitých věcí ve výši 500 tis. Kč byl rozpočtovým 
opatřením navýšen o 320 tis. Kč přesunem z rezervy města na výkup pozemku v k. ú. 
Podmokly za účelem plánované výstavby místní komunikace ul. Na Stráni. Z upraveného 
rozpočtu ve výši 820 tis. Kč bylo vyčerpáno 236 tis. Kč.  
 

IV. FINANCOVÁNÍ 
 
 
V tabulce č. 6 Financování je promítnuta na položce 8115 změna stavu finančních 
prostředků na účtech města k 30. 6. 2019 ve výši -70.012 tis. Kč. 
 
V I. pololetí t. r. statutární město Děčín čerpalo střednědobý úvěr ve výši 15.058 tis. Kč na 
financování stavebních akcí města od Komerční banky, a. s. Praha. Úvěr měl být čerpán 
v letech 2017 - 2018 s dobou splatnosti 4 roky, počínaje rokem 2018. V roce 2018 byl úvěr 
zcela splacen. V prosinci 2018 zastupitelstvo města přijalo Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru, 
tím umožnilo čerpání úvěru ještě v roce 2019. V I. pololetí t. r. bylo na úvěru vyčerpáno 
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15.058 tis. Kč, od roku 2017 celkem 54.580 tis. Kč. Z důvodu obavy z nečerpání úvěru v roce 
2019 a převisu požadavků na rozpočet je v současné době zvažována možnost dočerpání 
úvěru na jiné akce. 
  
Město začalo úvěr splácet ve II. pololetí t. r. Rozpočtovány jsou na v položce 8124 splátky 
přijatého úvěru ve výši 12.096 tis. Kč, tj. 2.016 tis. Kč měsíčně. Přehled výdajů spojených 
s čerpáním a splácením dlouhodobého úvěru k 30. 6. 2019 je uveden v tab. č. 7.  
 
V položce 8901 – operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů se promítá 
částka 1.529 tis. Kč, kde se jedná v souladu s metodikou MF ČR o proúčtování přenesené 
daňové povinnosti týkající se DPH na úseku úhrad stavebních nebo montážních prací 
realizovaných pro město ve výši 206 tis. Kč, dále kauce a složené jistoty v souvislosti 
s výběrovým řízením na zajištění akcí a služeb ve výši 1.339 tis. Kč a -16 tis. Kč jsou do 
konce pololetí nevyúčtované zálohy pokladen (v závěru roku bude vyrovnáno).  
 

V. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST 
 
Statutární město Děčín v rámci hospodářské činnosti provádí správu bytových a nebytových 
prostor ve vlastnictví města dříve spravovanými dvěma externími správci. Hospodaření 
správy bytového fondu skončilo v  I. pololetí t. r. ziskem ve výši cca 710 tis. Kč, a to z důvodu 
překročení plánovaných výnosů (předpis nájemného a smluvních pokut a úroků z prodlení)  
a nízkým čerpáním nákladů na opravu a údržbu, pouze 8,65 % plánu. 
Na opravy bytového fondu bylo vynaloženo v I. pololetí t. r. cca 979 tis. Kč, zůstatek 
finančních prostředků na účtu hospodářské činnosti k 30. 6. 2019 činí 14 454 488,98 Kč.   
Podrobné čerpání nákladů, plnění výnosů a hospodářského výsledku včetně komentáře je 
uvedeno v tabulce č. 8. 
                                                 

                                                VI. OSTATNÍ 
 

Výsledky hospodaření podniků a organizací založených (a.s.) a zřízených (PO) statutárním 
městem Děčín za I. pololetí r. 2019 jsou uvedeny v tabulce č. 9. Z přehledu vyplývá, že ztrátu 
vykázal Dopravní podnik města Děčína, a. s. a příspěvková organizace Zámek Děčín, p. o. 
 
Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky Dopravního podniku města Děčína,  
a. s. za rok 2018 byla předložena v závěru měsíce června t. r. Výrok auditora konstatuje,  
že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Dopravní podnik 
města Děčína, a. s. k 31. 12. 2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a 
peněžních toků za rok končící 31. 12. 2018 v souladu s českými účetními předpisy. Ostatní 
informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, 
jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a byly 
vypracovány v souladu s právními předpisy. Výroční zpráva představenstva Dopravního 
podniku města Děčín, a. s. byla projednána na valné hromadě dne 9. 7. 2019. 
 
Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky společnosti Technické služby Děčín 
v likvidaci za rok 2018 byla předložena zakladateli, tj. městu Děčín až po projednání 
Závěrečného účtu statutárního města Děčín za rok 2018 v zastupitelstvu města v závěru 
měsíce června. Podle názoru auditora účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a 
pasiv státního podniku Technické služby Děčín v likvidaci k 31. 12. 2018 a nákladů a výnosů 
a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2018 v souladu s českými účetními 
předpisy. 
 
OE doporučuje orgánům města výsledky hospodaření za I. pololetí 2019 vzít na vědomí. 
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Tabulka č. 1

(v tis. Kč)
% plnění

k upravenému

rozpočtu

Provozní příjmy 490 479 923 079 974 324 511 866 52,5
z toho:
         daňové příjmy 403 607 850 530 850 530 416 850 49,0
         nedaňové příjmy 20 396 24 306 30 092 20 481 68,1
         dotace 66 476 48 243 93 702 74 535 79,5
Kapitálové příjmy 29 620 3 000 4 713 6 206
z toho:
         příjmy z prodeje majetku 2 997 3 000 3 000 4 493 149,8
         investiční transfery 26 623 0 1 713 1 713 100,0
PŘÍJMY CELKEM 520 099 926 079 979 037 518 072 52,9
Provozní výdaje 395 963 815 104 924 055 428 876 46,4
Kapitálové výdaje 56 856 170 975 343 076 35 771 10,4
z toho:
         strojní akce 3 153 11 901 18 600 1 784 9,6
         rozestavěné akce 13 015 137 231 198 237 30 408 15,3
         zahajované akce 38 781 6 634 107 693 2 802 2,6
         rezerva aj. 0 7 709 10 486 0 0,0
         účelové investiční dotace 167 7 000 7 240 541 7,5
         výkupy nemovitostí 1 740 500 820 236 28,8
VÝDAJE CELKEM 452 819 986 079 1 267 131 464 647 36,7
FINANCOVÁNÍ , tj.
rozdíl mezi příjmy a výdaji 67 280 60 000 288 094 -53 425 -18,5
v tom:
    změna stavu krátkodobých prostředků x 60 000 239 712 -70 012 x
    dlouhodobé přijaté půjčené prostředky x x 60 478 15 058 x
    uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček x x -12 096 0 x
    operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů x x x 1 529 x

Rekapitulace 

Ukazatel
Schválený 

rozpočet na rok 

2019

příjmů, výdajů a financování k 30.6.2019

Skutečnost k 

30.6.2018

Upravený rozpočet                              

k 30.6.2019

Skutečnost k 

30.6.2019
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Tabulka č. 2

(v tis. Kč)
% plnění

Zodp. k upravenému

odbor rozpočtu

403 607 850 530 850 530 416 850 49,0

OE 170 289 372 000 372 000 182 696 49,1

1111 83 874 199 000 199 000 94 107 47,3

1112 1 046 4 000 4 000 1 235 30,9

1113 6 764 14 000 14 000 7 648 54,6

1121 68 266 155 000 155 000 71 657 46,2

1122 daň z příjmů právnických osob za město 10 339 x x 8 049 x

OE 167 059 377 000 377 000 174 529 46,3

1211 167 059 377 000 377 000 174 529 46,3

14 545 26 530 26 530 13 838 52,2

1334 OZP 2 25 25 0 0,0

1335 OZP poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 4 5 5 5 100,0

1340 OE 11 429 21 500 21 500 11 639 54,1

1341 OE 1 027 1 300 1 300 1 028 79,1

1342 OE 77 500 500 82 16,4

1343 OSC 1 056 1 500 1 500 229 15,3

1345 OE 104 300 300 118 39,3

1353 OSC 711 1 400 1 400 663 47,4

1359 OSC ostatní odvody z vybraných činností 135 x x 74 x

OE 8 600 14 000 14 000 8 083 57,7

1361 8 600 14 000 14 000 8 083 57,7

OE 21 964 34 000 34 000 15 861 46,7

1381 daň z hazardních her 21 964 34 000 34 000 2 129 6,3

1383 zrušený odvod z výherních hracích přístrojů x x x 7 x
1385 dílčí daň z technických her x x x 13 725 x

OE 21 150 27 000 27 000 21 843 80,9

1511 21 150 27 000 27 000 21 843 80,9

20 396 24 306 30 092 20 481 68,1

7 910 15 187 15 187 6 491 42,7

1014 2111 OZP 297 630 630 229 36,3

2143 2111 OPO inzerce 134 155 155 106 68,4

Paragraf

Upravený 

rozpočet k 

30.06.2019

Schválený 

rozpočet na 

rok 2019

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

Položka

Třída 1 - daňové příjmy

Provozní příjmy

správní poplatky

Majetkové daně

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

daň z nemovitých věcí
Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmy z vlastní činnosti 

veterinární péče - služby útulku

poplatek ze psů

Správní poplatky

poplatky za komunální odpad

Skutečnost k 

30.6.2018

Skutečnost k 

30.6.2019

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

odvody za odnětí půdy ze zemědělského PF

příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti

Daně ze zboží a služeb v tuzemsku
daň z přidané hodnoty

Daně a poplatky z vybraných činností a služeb

Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů

daň z příjmů fyzických osob placená plátci
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% plnění

Zodp. k upravenému

odbor rozpočtu
Paragraf

Upravený 

rozpočet k 

30.06.2019

Schválený 

rozpočet na 

rok 2019
Položka

Skutečnost k 

30.6.2018

Skutečnost k 

30.6.2019

2143 2112 OPO prodej reklamních předmětů, příjmy z prodeje zboží 254 785 785 148 18,9

2143 2112 MTC prodej reklamních předmětů, příjmy z prodeje zboží x x x 219 x
2219 2111 MP 2 233 4 400 4 400 1 706 38,8

2219 2111 OPO 1 210 2 000 2 000 1 087 54,4

3319 2111 OŠK -164 100 100 -85 -85,0

3612 2111 OMH 24 50 50 20 40,0

3613 2111 OMH,OPO 67 91 91 237 260,4

3632 2111 OMH 609 1 006 1 006 615 61,1

3635 2111 OSÚ územní plán x x x 1 x
3639 2111 OPO,OMH 41 40 40 62 155,0

3639 2111 SMS 18 170 170 87 51,2

3639 2111 OE 3 6 6 3 50,0

3725 2111 OKD 2 387 4 744 4 744 1 402 29,6

3742 2111 OMH x x x 30 x
6171 2111 OPO 419 510 510 185 36,3

6171 2111 OSČ úhrada nákladů za svatby x x x 128 x
3639 2119 OMH 378 500 500 311 62,2

1 850 2 669 2 669 1 365 51,1

3639 2131 OMH 1 390 1 600 1 600 936 58,5

2144 2132 OKD ostatní služby - pronájem majetku pro reklamní účely 69 230 230 62 27,0

2232 2132 OKD 1 1 1 1 100,0

3612 2132 OMH,OPO 26 71 71 24 33,8

3613 2132 OMH 65 190 190 71 37,4

3632 2132 OMH 228 455 455 228 50,1

6171 2132 OPO 71 122 122 34 27,9

2143 2133 MTC pronájem movitých věcí x x x 9 x
OE 905 100 100 1 635 1 635,0

6310 2141 57 100 100 947 947,0

6310 2142 příjmy z podílu na zisku a dividend 790 x x 659 x

6171 2143 kursové rozdíly v příjmech 58 x x 29 x

5 008 5 350 5 350 3 525 65,9

2169 2212 OSU ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách 29 x x 6 x

2169 2212 OSC blokové pokuty x x x 27 x

2212 ostatní pokuty 85 x x 7 x

2299 2212 OSC ostatní záležitosti v dopravě 2 299 3 500 3 500 2 334 66,7

3769 2212 OZP ostatní správa v ochraně životního prostředí 5 50 50 66 132,0

5311 2212 MP bezpečnost a veřejný pořádek 835 1 500 1 500 748 49,9

6171 2212 OSC činnost místní správy 198 300 300 299 99,7

3113 2229 OŠK vratka investičního příspěvku od ZŠ Míru, ZŠ Kosmonautů 730 x x 1 x

provoz vnitrozemské plavby
bytové hospodářství

komunální služby - věcná břemena

pohřebnictví - služby

komunikace - parkovací automaty
komunikace - parkovací karty
Městský rezervační systém
nájem bytů - služby

komunální služby a územ. rozvoj jinde nezař.-vstupné z veřejných WC aj.
úhrada služeb pro cizí subjekty aj.
komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - odstranění stavby
využívání a zneškodňování komunálních odpadů - služby EKOKOM aj.

činnost místní správy - kopírování, služby, Tolštejn
údržba skal

Příjmy z pronájmu majetku
komunální služby - pronájem pozemků

pohřebnictví - kaple
činnost místní správy

Příjmy z finančního majetku

nebytové hospodářství - nebytové prostory

příjmy z finančních operací - úroky

Přijaté sankční platby a vratky transferů

nebytové hospodářství - služby
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% plnění

Zodp. k upravenému

odbor rozpočtu
Paragraf

Upravený 

rozpočet k 

30.06.2019

Schválený 

rozpočet na 

rok 2019
Položka

Skutečnost k 

30.6.2018

Skutečnost k 

30.6.2019

3314 2229 OŠK ostatní přijaté vratky transferů 10 x x x x

3321 2229 OŠK vratka dotace Zámek Děčín, p.o. 722 x x x x

3419 2229 OŠK vratky transferů - sport 50 x x 1 x

4171 2229 OSV 2 x x x x

4179 2229 OSV 2 x x 3 x

4184 2229 OSV x x x 3 x

4189 2229 OSV 1 x x 1 x

4339 2229 OSV vratky transferů - sociální účely 35 x x 13 x

4359 2229 OSV vratky transferů - dotace 5 x x 16 x

4 723 1 000 6 786 7 465 110,0

2310 4 x x 23 x

2321 1 015 10 216 2 160,0

2322 550 x x 184 x

2324 1 682 500 816 1 363 167,0

2328 neidentifikovatelné příjmy -4 x x -4 x

2329 1 476 500 5 960 5 683 95,4

OE 66 476 48 243 93 702 74 535 79,5

66 476 48 243 93 702 74 535 79,5

4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR 1 579 0 1 610 1 610 100,0

Volba prezidenta republiky ČR 1 579 x x x x
Volby do Evropského parlamentu x x 1 610 1 610 100,0

4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR celkem         22 389 48 243 52 111 24 624 47,3

4116 15 657 x 17 131 24 778 144,6

Úřad práce 3 774 x 3 215 3 703 115,2

Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín 
(SUMP) 1 047 x 15 15 100,0

Výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí 5 250 x 5 767 5 767 100,0

Rozvoj čtenářství a vzdělávání v Městské knihovně Děčín 54 x 30 30 100,0

Příspěvek na výkon sociální práce x x 1 675 1 675 100,0

Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce 514 x 191 191 100,0

Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků x x 254 254 100,0

Koordinátor terénní práce v Děčíně 384 x 227 227 100,0

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 3 156 x 5 442 8 642 158,8

Zabezpečení následné péče závislých osob x x 193 193 100,0

Zabezpečení K-centra pro drogově závislé, poradny pro rodiče 193 x 122 122 100,0

D-centrum - patologické hráčství 131 x x x x

Šlechtické poklady - sběratelské radosti v Sasku a Čechách 44 x x x x

Výkon pěstounské péče 356 x x x x

Úpravy zbrojnice H. Žleb 31 x x x x

příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku

přijaté pojistné náhrady

vratky transferů - péče o osobu blízkou

přijaté neinvestiční dary

přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

ostatní nedaňové příjmy j. n.
Třída 4 - přijaté dotace

Neinvestiční přijaté transfery

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR

Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy

vratky transferů - příspěvek na auto

vratky transferů - příspěvek na živobytí
vratky transferů - ostatní dávky sociální pomoci
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% plnění

Zodp. k upravenému

odbor rozpočtu
Paragraf

Upravený 

rozpočet k 

30.06.2019

Schválený 

rozpočet na 

rok 2019
Položka

Skutečnost k 

30.6.2018

Skutečnost k 

30.6.2019

Zabezpečení provozu K-centra (MZ) 100 x x x x

Asistent prevence kriminality 623 x x 1 400 x

Prostupné zaměstnávání v SMS x x x 2 532 x

Záznam, produkce a streamování akcí z Městské knihovny Děčín x x x 27 x

4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 48 x x 41 x

4122 26 803 x 22 660 23 292 102,8

Podpora sociálních služeb 21 508 x 20 541 20 542 100,0

Podpora sociálních služeb POSOSUK 2 1 093 x 589 1 030 174,9

Dotace na zajištění regionálních funkcí knihoven 1 530 x 1 530 1 530 100,0

Sport pro všechny x x x 120 x
Zabezpečení lékařské pohotovostní služby 2 160 x x x x

Program podpory mladých lidí na trhu práce v regionu Děčínska a 

Šluknovského výběžku - CESTA 80 x x x x

Noc snů 70 x x 70 x

Prevence rizikového chování 32 x x x x

Podpora regionální kulturní činnosti 30 x x x x

Volný čas 2018 50 x x x x

Restaurování maleb čajového pavilonu Děčínského zámku 250 x x x

4131 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti x x 190 190 100,0

Rekonstrukce bytových jednotek v ul. Krokova 825/17 Děčín na sociální 

bydlení x x 190 190 100,0

PROVOZNÍ PŘÍJMY CELKEM 490 479 923 079 974 324 511 866 52,5

Neinvestiční přijaté transfery od krajů
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Tabulka č. 2a)

(v tis. Kč)
SR plnění plnění % plnění - výpadek

na rok za měsíc za období k SR + překročení
SR 2019 06/2019 01-06/2019  
SK 2018 06/2018 01-06/2018
Rozdíl Rozdíl

DPFO 199 000 17 285 94 107 47,3 -104 893
placená plátci

177 377 16 178 83 874 47,3 -93 503
21 623 10 233

DPFO 4 000 0 1 235 30,9 -2 765
placená poplatníky

3 955 0 1 046 26,4 -2 909
45 189

DPFO 14 000 1 508 7 648 54,6 -6 352
vybíraná srážkou

15 626 1 356 6 764 43,3 -8 862
-1 626 884

DPPO 155 000 23 265 71 657 46,2 -83 343

143 479 28 357 68 266 47,6 -75 213
11 521 3 391

DPH 377 000 27 310 174 529 46,3 -202 471

353 136 25 075 167 059 47,3 -186 077
23 864 7 470

DNV 27 000 21 278 21 843 80,9 -5 157

28 053 20 816 21 150 75,4 -6 903
-1 053 693

Vybrané
daně 776 000 90 646 371 019 47,8 -404 981
celkem

721 626 91 782 348 159 48,2 -373 467
54 374 22 860

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

PLNĚNÍ VYBRANÝCH DANÍ   k  30.06. 2019
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Tabulka č. 2b)

(v tis. Kč)
SR plnění plnění % plnění - výpadek

na rok za měsíc za období k SR + překročení
SR 2019 07/2019 01-07/2019  
SK 2018 07/2018 01-07/2018
Rozdíl Rozdíl

DPFO 199 000 17 835 111 942 56,3 -87 058
placená plátci

177 377 15 001 98 875 55,7 -78 502
21 623 13 067

DPFO 4 000 1 042 2 277 56,9 -1 723
placená poplatníky

3 955 320 1 366 34,5 -2 589
45 911

DPFO 14 000 1 906 9 554 68,2 -4 446
vybíraná srážkou

15 626 1 677 8 441 54,0 -7 185
-1 626 1 113

DPPO 155 000 34 157 105 813 68,3 -49 187

143 479 28 103 96 369 67,2 -47 110
11 521 9 444

DPH 377 000 29 878 204 407 54,2 -172 593

353 136 29 031 196 090 55,5 -157 046
23 864 8 317

DNV 27 000 613 22 456 83,2 -4 544

28 053 744 21 894 78,0 -6 159
-1 053 562

Vybrané
daně 776 000 85 431 456 449 58,8 -319 551
celkem

721 626 74 876 423 035 58,6 -298 591
54 374 33 414

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

PLNĚNÍ VYBRANÝCH DANÍ   k  31.07. 2019
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Tabulka č. 2c)

v tis. Kč

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Celkem
2019 34 000 34 000 744 6 868 738 337 6 544 623 15 854 47%
2018 30 000 30 000 516 12 920 625 418 6 596 889 265 5 361 333 487 6 199 494 35 103 117%
2019 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7

2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
2019 34 000 34 000 751 6 868 738 337 6 544 623 0 0 0 0 0 0 15 861 47%
2018 30 000 30 000 516 12 920 625 418 6 596 889 265 5 361 333 487 6 201 496 35 107 117%

srovnání plnění k SR 2019 -18 139
srovnání plnění ke sk. 2018 -19 246

01 - 06 2018 celkem 21 964

DAŇ Z HAZARDNÍCH HER k 30.6.2019   

odvod SR UR skutečnost
skut./URrok

Daň z hazardních her

zrušené odvody z loterií

Celkem
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Tabulka č. 3

(v tis. Kč)
% plnění

Org. Zodp. k upravenému

odbor rozpočtu

Třída 3 - kapitálové příjmy 2 997 3 000 3 000 4 493 149,8
2 997 3 000 3 000 4 493 149,8

3639 0826 3111 OMH prodej pozemků a ostatní 1 001 1 600 1 600 1 028 64,3
3639 3112 OMH prodej ostatních nemovitých věcí 1 590 1 400 1 400 3 452 246,6
6171 3113 OPO prodej ostatního hmotného dlouhodobého majetku 406 x x 13 x

Třída 4 - investiční dotace 26 623 x 1 713 1 713 100,0
4213 OE Investiční přijaté transfery ze státních fondů 20 078 x x x x

Rekonstrukce lávky přes východní nádraží 20 078 x x x x
4216 OE 6 545 x 1 713 1 713 100,0

Zodolnění hasičské zbrojnice Labské nábř. č.p. 1916/2a 5 925 x x x x
Městská knihovna Děčín, p. o. - upgrade systému 620 x x x x
Rekonstrukce bytových jednotek v ul. Krokova 825/17 Děčín na sociální 
bydlení x x 1 713 1 713 100,0
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM 29 620 3 000 4 713 6 206 131,7

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

Kapitálové příjmy

31 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy

Par. Pol.
Upravený 

rozpočet k 

30.06.2019

Schválený 

rozpočet na 

rok 2019

Skutečnost k 

30.6.2018

Skutečnost k 

30.6.2019
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Tabulka č. 4

v tis. Kč
Zodp. % plnění

Par. odbor k upravenému

rozpočtu

10 - zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 866 2 120 4 321 2 429 56,2
1014 436 1 100 2 301 499 21,7

OŽP 436 1 100 2 301 499
21,7

1037 OŽP -70 20 20 -70 -350,0
1039 OŽP 500 1 000 2 000 2 000 100,0

Lesní úřad Děčín, p. o. 500 1 000 1 000 2 000 200,0
21 - průmysl, stavebnictví, obchod a služby 1 252 3 525 5 688 2 032 35,7
2143 1 252 3 525 5 688 2 032 35,7

propagační činnost, rozvojové záměry aj. OPO 643 1 875 729 727 99,7
infocentrum OPO 509 1 250 438 430 98,2
Městské informační centrum Děčín MTC x x 4 121 875 21,2
z toho: propagační činnost, rozvojové záměry aj. x x 946 403 42,6

provoz městských informačních center x x 812 162 20,0
platy x x 1 726 232 13,4
odvody SP a ZP x x 553 77 13,9
školení, cestovné aj. x x 84 1 1,2

osobní lodní doprava OPO 100 400 400 0 0,0
22 - doprava 57 986 135 838 154 863 71 940 46,5
2212 23 446 61 000 69 980 25 582 36,6

OKD 8 566 33 000 36 160 10 923 30,2
OR 2 289 x 5 820 2 636 45,3

OKD 12 591 28 000 28 000 12 023 42,9
2219 MP 50 300 300 43 14,3

50 300 300 43 14,3
2221 OKD x 600 600 310 51,7

x 600 600 310 51,7
2223 bezpečnost silničního provozu OKD x 20 20 0 0,0
2229 742 3 166 2 925 920 31,5

OKD x 20 20 0 0,0
OKD 591 2 400 2 159 549 25,4
OSČ 1 50 50 25 50,0
OKD 12 420 420 208 49,5
OKD 138 276 276 138 50,0

2232 OKD 292 752 752 299 39,8

Skutečnost 

k 30.6.2019

Skutečnost k 

30.6.2018

cestovní ruch

ostatní záležitosti lesního hospodářství
celospolečenské funkce lesů

Provozní výdaje

Schválený 

rozpočet na 

rok 2019

opravy a údržba MK, mostků, propustků

provoz parkovacích automatů
provoz veřejné silniční dopravy

oprava a údržba přístřešků MAD

odtahy autovraků
dopravní značení aj.
znalecké posudky, nájemné aj.
dopravní světelná signalizace
pohotovostní služby

provoz vnitrozemské plavby

ostatní zál. pozemních komunikací 

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

zimní údržba komunikací, čištění města

opravy a údržba MK, mostků, propustků
silnice

ostatní záležitosti v silniční dopravě 

Upravený 

rozpočet k 

30.06.2019
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Zodp. % plnění

Par. odbor k upravenému

rozpočtu

Skutečnost 

k 30.6.2019

Skutečnost k 

30.6.2018

Schválený 

rozpočet na 

rok 2019

Upravený 

rozpočet k 

30.06.2019

208 512 512 224 43,8
84 240 240 75 31,3

2292 dopravní obslužnost OKD 33 456 70 000 80 286 44 786 55,8
30 755 70 000 70 000 35 002 50,0

1 016 x 5 460 4 958 90,8
1 685 x 4 826 4 826 100,0

23 - vodní hospodářství 690 3 083 3 495 1 288 36,9
2310 OKD 2 30 30 2 6,7
2321 187 1 000 1 049 176 16,8

OKD 187 1 000 1 000 134 13,4
Oprava kanalizace Škrabky OR x x 49 42 85,7

2333 OKD 60 400 400 161 40,3
60 400 400 161 40,3

2341 441 1 653 2 016 949 47,1
nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení OKD 441 1 653 1 653 781 47,2
EVL Chmelník - obnova vodních tůní OR x 363 168 46,3

31, 32 - vzdělávání a školské služby 45 615 76 444 93 719 44 093 47,0
128 220 7 049 141 2,0

OŠK 45 487 76 224 86 670 43 952 50,7
3111 6 116 12 138 14 983 7 517 50,2

OŠK 5 70 19 8 42,1
OŠK 6 111 12 068 14 073 7 506 53,3

příspěvek MŠ - projekt Škola pro všechny x 650 1 099 238 21,7
1 692 3 570 4 459 2 554 57,3

z toho: provoz 1 692 3 420 4 204 2 494 59,3
projekt Škola pro všechny x 150 255 60 23,5

1 335 2 850 2 967 1 407 47,4
z toho: provoz 1 335 2 700 2 700 1 350 50,0

projekt Škola pro všechny x 150 267 57 21,3
1 367 2 173 3 065 1 837 59,9

z toho: provoz 1 367 2 023 2 795 1 787 63,9
projekt Škola pro všechny x 150 270 50 18,5

1 717 3 475 3 582 1 708 47,7
z toho: provoz 1 717 3 275 3 275 1 637 50,0

projekt Škola pro všechny x 200 307 71 23,1
Oprava oplocení MŠ Na Pěšině 331, Děčín IX OR x x 886 0 0,0
Výstavba dětského hřiště MŠ Tylova OŠK x x 5 3 60,0

3113 OŠK 37 818 60 946 75 376 34 866 46,3
22 100 151 80 53,0

37 796 60 846 69 287 34 786 50,2

základní školy

příspěvek ZŠ celkem:

úpravy drobných vodních toků

přívoz Dolní Žleb
přístavní můstky

čištění odpadních vod
odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
pitná voda 

kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících - doplatek za r. 2018

úpravy vodních toků, oprava břehů

provoz ZŠ

provoz MŠ
příspěvek MŠ:

Májová

Riegrova

Liliová

příspěvky PO
mateřské školy

nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení

provoz školských zařízení a jiné

kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících - IDS

Klostermannova

kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících
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Zodp. % plnění

Par. odbor k upravenému

rozpočtu

Skutečnost 

k 30.6.2019

Skutečnost k 

30.6.2018

Schválený 

rozpočet na 

rok 2019

Upravený 

rozpočet k 

30.06.2019

příspěvek ZŠ - provoz: 31 301 54 346 60 047 32 284 53,8
příspěvek ZŠ - projekt Inkluze do škol: 6 495 0 0 0 x
příspěvek ZŠ - projekt Škola pro všechny 0 6 500 9 240 2 502 27,1

4 927 7 511 8 270 3 826 46,3
z toho: provoz 4 345 6 861 7 364 3 588 48,7

projekt Inkluze do škol 582 x x x x
projekt Škola pro všechny x 650 906 238 26,3

2 517 4 304 4 621 2 154 46,6
z toho: provoz 1 950 3 754 3 812 1 934 50,7

projekt Inkluze do škol 567 x x x x
projekt Škola pro všechny x 550 809 220 27,2

3 343 4 050 6 879 4 454 64,7
z toho: provoz 2 764 3 500 6 071 4 254 70,1

projekt Inkluze do škol 579 x x x x
projekt Škola pro všechny x 550 808 200 24,8

4 438 6 673 6 980 3 253 46,6
z toho: provoz 3 860 6 023 6 099 3 011 49,4

projekt Inkluze do škol 578 x x x x
projekt Škola pro všechny x 650 881 242 27,5

3 212 5 977 6 217 2 919 47,0
z toho: provoz 2 663 5 327 5 327 2 663 50,0

projekt Inkluze do škol 549 x x x x
projekt Škola pro všechny x 650 890 256 28,8

2 811 3 856 4 470 2 203 49,3
z toho: provoz 2 204 3 256 3 606 1 980 54,9

projekt Inkluze do škol 607 x x x x
projekt Škola pro všechny x 600 864 223 25,8

2 436 2 975 3 229 1 420 44,0
z toho: provoz 1 863 2 425 2 425 1 213 50,0

projekt Inkluze do škol 573 x x x x
projekt Škola pro všechny x 550 804 207 25,7

2 885 5 400 5 663 2 639 46,6
z toho: provoz 2 340 4 850 4 850 2 426 50,0

projekt Inkluze do škol 545 x x x x
projekt Škola pro všechny x 550 813 213 26,2

3 828 7 000 7 417 3 423 46,2
z toho: provoz 3 176 6 350 6 538 3 176 48,6

projekt Inkluze do škol 652 x x x x
projekt Škola pro všechny x 650 879 247 28,1

4 289 7 450 7 600 3 636 47,8

Na Pěšině

Máchovo nám.

Kosmonautů

Komenského 

Březová

Míru 

Školní

Dr. Miroslava Tyrše

Na Stráni

Kamenická

55



Zodp. % plnění

Par. odbor k upravenému

rozpočtu

Skutečnost 

k 30.6.2019

Skutečnost k 

30.6.2018

Schválený 

rozpočet na 

rok 2019

Upravený 

rozpočet k 

30.06.2019

z toho: provoz 3 608 6 900 6 795 3 429 50,5
projekt Inkluze do škol 681 x x x x
projekt Škola pro všechny x 550 805 207 25,7

3 110 5 650 7 941 4 859 61,2
z toho: provoz 2 528 5 100 7 160 4 610 64,4

projekt Inkluze do škol 582 x x x x
projekt Škola pro všechny x 550 781 249 31,9

Oprava venkovní kanalizace ZŠ Dr. M. Tyrše, Vrchlického 630/5 OR x x 2 272 0 0,0
ZŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177 - výměna zdravotních instalací OR x x 3 666 0 0,0

3119 ostatní záležitosti základního vzdělávání OR 51 x x x x
Inkluze do škol - školení, cestovné aj. 51 x x x x

3141 OŠK 1 580 3 310 3 310 1 660 50,2
1 580 3 310 3 310 1 660 50,2

626 1 310 1 310 656 50,1
954 2 000 2 000 1 004 50,2

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

33 - kultura, církve a sdělovací prostředky 31 969 52 660 61 460 28 881 47,0
3311 divadelní činnost OŠK 6 896 12 000 13 091 6 495 49,6

6 896 12 000 13 091 6 495 49,6
3314 činnosti knihovnické OŠK 10 584 19 400 21 040 11 302 53,7

10 584 19 400 21 040 11 302 53,7
1 530 1 530 1 530 100,0

3319 ostatní záležitosti kultury OŠK 2 931 5 330 4 316 2 895 67,1
2 868 5 200 4 186 2 828 67,6

kulturní akce (městské slavnosti, MHF, letní kino, aj.) 1 181 3 500 2 486 1 280 51,5
dotace subjektům v obl. kultury 1 687 1 700 1 700 1 548 91,1

38 80 80 39 48,8
25 50 50 28 56,0

3321 činnosti památkových ústavů, hradů a zámků 8 165 13 500 13 906 6 953 50,0
OŠK 8 165 13 500 13 906 6 953 50,0

1 030 x x x x
3322 3 393 2 430 9 107 1 236 13,6

OŠK 43 400 400 0 0,0
OMH 100 1 530 1 659 543 32,7

Akce PaR18 - Obnova kašny na Masarykově náměstí OMH x 500 0 x x
OR 3 250 x x x x

Zámek Děčín - oprava střešního pláště, sektor A OR x x 723 693 95,9
Zámek Děčín - oprava střešního pláště, sektor E a F OR x x 6 000 0 0,0

Zámek Děčín - oprava střešního pláště, sektor D3

příspěvek ŠJ:

kronika

Městská knihovna Děčín, p. o.

ostatní kulturní činnost

Sládkova 
Jungmannova

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

zachování a obnova kulturních památek

školní stravování

obnova kulturních památek
obnova kulturních památek

z toho dotace na zajištění výkonu regionálních funkcí

rezervační systém

Městské divadlo Děčín, p. o.

pedagogické centrum

Vojanova 
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Zodp. % plnění

Par. odbor k upravenému

rozpočtu

Skutečnost 

k 30.6.2019

Skutečnost k 

30.6.2018

Schválený 

rozpočet na 

rok 2019

Upravený 

rozpočet k 

30.06.2019

OR x x 325 0 0,0
34 - tělovýchova a zájmová činnost 31 163 58 200 66 484 37 103 55,8
3412 18 294 38 295 41 774 24 073 57,6

OŠK 10 205 22 200 25 679 13 975 54,4
OMH 3 800 7 300 7 300 5 600 76,7
OMH 380 410 410 410 100,0
OMH 238 1 020 1 020 342 33,5
OMH 1 900 2 365 2 365 2 365 100,0
OMH 1 567 5 000 5 000 1 381 27,6
OR x x x x x

PD - výměna střešního pláště zimního stadionu OMH 204 x x x x
3419 ostatní tělovýchovná činnost - podpora sportu OŠK 9 404 11 000 12 500 9 444 75,6
3421 3 452 7 685 8 908 3 335 37,4

OŠK 2 550 5 250 5 250 2 658 50,6
dětské koutky, pískoviště aj. OKD 902 2 000 2 000 532 26,6
Akce PaR18 - Dětské dopravní hřiště OKD x 435 435 130 29,9

OR x x 1 223 15 1,2
3429 13 1 220 3 302 251 7,6

ostatní zájmová činnost a rekreace TAJ-PAP 13 220 72 69 95,8
ostatní zájmová činnost a rekreace OPO x x 2 098 0 0,0
Akce PaR18 - Zatraktivnění jihozápadního Děčína OKD x 400 400 116 29,0
Akce PaR18 - Odtrhněme děti od tabletů a vyvětrejme je na čerstvém vzduchu OR x 200 200 0 0,0
Akce PaR18 - Chceme se toulat v Březinách OKD x 400 500 66 13,2
Akce PaR18 - Houpačky pro radost OKD x 32 0 0,0

35 - zdravotnictví OSV 1 193 1 018 1 018 684 67,2
3512 266 518 518 284 54,8
3513 927 500 500 400 80,0
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj 18 245 87 004 74 289 24 778 33,4
3612 OMH x 20 20 2 10,0

x 20 20 2 10,0
3631 OKD 5 100 12 900 12 900 6 441 49,9

3 223 8 000 8 000 4 543 56,8
1 877 4 900 4 900 1 898 38,7

3632 2 067 5 390 4 936 1 604 32,5
OMH 141 350 350 215 61,4
OMH 309 1 800 1 283 163 12,7
OKD 1 617 3 240 3 240 1 164 35,9

Opěrná zeď na p.p.č. 2/1, k.ú. Podmokly OR x x 63 62 98,4
3635 368 12 107 12 357 2 259 18,3

opravy sport. zařízení v majetku města, úhrady el. energie aj.

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

Děčínská sportovní, p. o.
sportovní zařízení v majetku obce

Stomatologická péče
Lékařská služba první pomoci

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

Restaurování sousoší sv. Víta, sv. Jana Nepomuckého a sv. Václava na Staroměstském 
mostě, ul. Litoměřická

Výměna střešní krytiny vedlejších tribun, fotbalový stadion v ulici Ústecká 1961/3, Děčín

bytové hospodářství
vratky přeplatků KC, cen za VB, a jiné

veřejné osvětlení

údržba zeleně na hřbitovech

využití volného času dětí a mládeže
Dům dětí a mládeže Děčín, p. o.

úhrady za el. energii
opravy veřejného osvětlení včetně PD

pohřebnictví
pohřby bez pozůstalých 
provoz hřbitovů

územní plánování

Oprava střechy budovy DDM Děčín, Divišova 217/8, Děčín IV
ostatní zájmová činnost a rekreace57



Zodp. % plnění

Par. odbor k upravenému

rozpočtu

Skutečnost 

k 30.6.2019

Skutečnost k 

30.6.2018

Schválený 

rozpočet na 

rok 2019

Upravený 

rozpočet k 

30.06.2019

OSU x 2 272 2 272 0 0,0
OR 368 9 835 10 085 2 259 22,4

z toho: dotace na zajištění výkonu regionálních funkcí
x 2 835 3 867 1 689 43,7

Rozvojová zóna Děčín - východní nádraží x x x x x
3639 10 710 56 587 44 076 14 472 32,8

OKD 20 110 110 19 17,3
OKD 29 110 110 43 39,1
OMH 154 365 365 106 29,0

daň z nabytí nemovitých věcí aj. OMH 11 50 50 11 22,0
projektové dokumentace, rozpočty, studie aj. OMH 1 180 1 500 2 084 324 15,5
opravy majetku ve výpůjčce PO OMH 113 26 500 9 200 0 0,0

OMH 947 6 000 5 806 1 050 18,1
provoz WC OPO 266 670 670 323 48,2
funkce energetika OPO 83 x x x x

SMS 7 860 21 262 23 563 10 499 44,6
z toho:
SMS (ostatní): 7 476 11 850 11 769 7 446 63,3

1 059 2 350 2 300 948 41,2
4 802 7 600 7 416 4 869 65,7
1 615 1 900 2 053 1 629 79,3

SMS (projekty): 384 9 412 11 794 3 053 25,9
ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb - provoz 160 1 288 1 566 321 20,5
ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb - platy 114 5 600 6 684 1 848 27,6
ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb - odvody 39 1 904 2 357 611 25,9
Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce - provoz 48 500 769 209 27,2
Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce - platy 17 80 256 52 20,3
Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce - odvody 6 40 162 12 7,4

OSU x 20 20 2 10,0
Odvlhčení obj. restaurace Pastýřská stěna OR 47 x x x x
Oprava havarijního stavu opěrné zdi Prostřední Žleb OR x x 1 241 1 235 99,5
Oprava opěrné zdi ul. Wolkerova Dč. I OR x x 857 860 100,4

37 - ochrana životního prostředí 38 708 91 980 92 345 40 999 44,4
3719 OŽP x 186 14 7,5
3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů 527 1 710 1 710 689 40,3

sběr a svoz nebezpečných odpadů OKD 527 1 650 1 650 689 41,8
sběr a svoz nebezpečných odpadů - autovraky OŽP x 60 60 0 0,0

3722 OKD 11 911 25 000 25 000 11 673 46,7
3723 OKD 3 074 7 000 7 000 3 298 47,1
3725 OKD 7 387 17 250 17 250 8 767 50,8
3729 291 1 200 1 200 587 48,9

znalecké posudky, studie

pořízení a změny ÚP a ÚAP
ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)

komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín 
(SUMP)

ekologické WC
provoz tržnice vč. nájemného
geoplány, výpisy, znalecké posudky

ostatní nakládání s odpady

sběr a svoz komunálních odpadů

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

Středisko městských služeb Děčín

provoz
platy
odvody  SP a ZP

sběr a svoz ostatních odpadů
využívání a zneškodňování kom. odpadů

zapojení poplatků za znečišťování ŽP
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OKD 165 400 400 260 65,0
OKD 126 800 800 327 40,9

3733 monitoring půdy a podzemní vody OŽP x 20 20 1 5,0
3741 OŽP 8 069 15 800 15 858 8 958 56,5

8 069 15 800 15 858 8 958 56,5
3742 2 066 3 050 3 350 472 14,1

OŽP x 1 650 1 650 0 0,0
OMH 1 056 1 400 1 700 472 27,8

Zabezpečení pískovcových objektů na Via ferratě OR 1 010 x x x x
3745 OKD 5 370 20 820 20 641 6 536 31,7

5 132 19 000 19 000 6 336 33,3
238 1 100 979 200 20,4

Akce PaR18 - Březiny - záchrana lípy x 200 200 0 0,0
projekt Ekosystémové služby zelené infrastruktury ve městech (BIDELIN) x 520 462 0 0,0

3749 OKD x 100 100 0 0,0
3769 ostatní správa v ochraně životního prostředí OŽP 13 30 30 4 13,3

40 261 26 802 69 148 40 702 58,9
4329 OSV 47 272 272 31 11,4
4339 OSV 336 540 7 282 427 5,9

300 300 300 300 100,0
výkon pěstounské péče 15 x 6 563 0 0,0
projekt Koordinátor terénní práce v Děčíně 21 240 419 127 30,3

4345 35 996 21 280 56 884 36 867 64,8
OSV 35 996 21 280 50 225 36 867 73,4

dary pro sociální účely OSV 0 x 4 493 0 0,0
OR x x 2 166 0 0,0

4349 OSV 9 400 400 8 2,0
9 400 400 8 2,0

4359 OSV 3 871 4 300 4 300 3 369 78,3
3 841 4 160 4 160 3 354 80,6

30 140 140 15 10,7
4399 OSV 2 10 10 0 0,0

nákup tiskopisů na recepty na omamné látky 2 10 10 0 0,0
52 - civilní připravenost na krizové stavy KŘ 111 320 320 57 17,8
5212 57 150 150 7 4,7
5272 0 70 70 0 0,0
5273 53 50 50 16 32,0
5279 1 50 50 34 68,0
53 - bezpečnost a veřejný pořádek MP 18 557 48 700 53 954 23 259 43,1
5311 18 557 48 700 53 954 23 259 43,1

jarní úklid, asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob
provoz skládky Orlík III (monitoring, analýza rizik, aj.)

ochrana druhů a stanovišť

miniškolka                                                                                        

ochrana obyvatelstva

v tom: monitoring skal 
           údržba skal

péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
údržba zeleně

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

ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

chráněné části přírody

ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

Sanace suterénu doléčovacího centra

údržba veřejných prostranství aj.

ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

43 - sociální služby 
sociální péče a pomoc dětem a mládeži

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

bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie 

komunitní plánování
ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

příspěvek neziskovým organizacím, dotace na podporu rodiny       
pomoc starým občanům, vyklizení bytů po zemřelých aj.

ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

Zoologická zahrada Děčín, p. o.
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1 168 3 800 3 780 1 104 29,2
12 984 33 507 37 455 16 540 44,2

4 405 11 393 12 719 5 615 44,1
55 - požární ochrana a integrovaný záchranný systém 1 741 5 235 5 180 1 885 36,4
5512 1 741 5 235 5 180 1 885 36,4

JSDH 1 700 3 735 3 680 1 621 44,0
929 1 892 1 837 887 48,3
669 1 550 1 550 633 40,8
102 243 243 95 39,1

x 50 50 6 12,0
OMH 20 1 500 1 500 264 17,6

Zodolnění hasičské zbrojnice Labské nábř. č.p. 1916/2a OR 21 x x x x
61 - státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 96 512 217 417 230 106 101 178 44,0
6112 TAJ-PAP 2 814 6 705 6 705 3 463 51,6

22 90 90 68 75,6
2 256 5 315 5 315 2 697 50,7

536 1 300 1 300 698 53,7
6117 volby do Evropského parlamentu x x 1 610 709 44,0

provoz OPO x x 790 682 86,3
TAJ-PAP x x 770 24 3,1
TAJ-PAP x x 44 3 6,8

cestovné TAJ-PAP x x 6 0 0,0
6118 volba prezidenta republiky 1 432 x x x x

OPO 852 x x x x
TAJ-PAP 566 x x x x
TAJ-PAP 12 x x x x
TAJ-PAP 2 x x x x

6171 92 266 210 712 221 791 97 006 43,7
18 904 48 633 51 611 19 213 37,2

OPO 17 937 46 500 47 947 18 492 38,6
OPO 414 2 133 3 664 721 19,7

projekt Inkluze do škol 344 262 1 726 648 37,5
Škola pro všechny x 1 000 1 000 56 5,6
ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb x 35 35 0 0,0
ITI - Asistent prevence kriminality 4 305 305 8 2,6
Místní akční plán I 41 x x x x
Místní akční plán II 0 105 165 8 4,8
Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků 25 130 167 1 0,6
projekt Ekosystémové služby zelené infrastruktury ve městech (BIDELIN) x 116 116 0 0,0

odvody SP a ZP

  provoz (projekty):

odměny

provoz správy

provoz
odměny
odvody SP a ZP
cestovné

školení, cestovné
požární ochrana 

zastupitelstva obcí
provoz

z toho:
  provoz (ostatní)

požární ochrana - dobrovolná část
požární ochrana - zaj. fin. krytí vybr. výdajů na JSDH

provoz
platy
odvody SP a ZP

provoz
platy
odvody SP a ZP

odměny
odvody SP a ZP

činnost místní správy
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Zodp. % plnění

Par. odbor k upravenému

rozpočtu

Skutečnost 

k 30.6.2019

Skutečnost k 

30.6.2018

Schválený 

rozpočet na 

rok 2019

Upravený 

rozpočet k 

30.06.2019

Koordinátor terénní práce v Děčíně x 80 80 0 0,0

x 100 70 0 0,0
  Výměna oken budovy B1, 28. října 1155/2, Děčín 1 OR 553 x x x x

TAJ-PAP 1 028 2 230 2 181 1 201 55,1

1 028 2 200 2 116 1 151 54,4
0 30 65 50 76,9

0 30 65 50 76,9

 TAJ-PAP 52 542 114 232 118 544 55 400 46,7

51 459 111 306 114 254 54 067 47,3
1 083 2 926 4 290 1 333 31,1

projekt Inkluze do škol 694 900 1 289 300 23,3
ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb 70 203 203 71 35,0
ITI - Asistent prevence kriminality 62 168 168 63 37,5
Místní akční plán I 33 x x x x
Místní akční plán II 57 220 517 97 18,8

36 45 45 0 0,0
Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků 103 350 638 194 30,4
Koordinátor terénní práce v Děčíně 28 200 323 88 27,2
Škola pro všechny x 840 1 107 520 47,0

TAJ-PAP 17 465 38 654 40 352 18 492 45,8

17 251 38 015 39 137 18 182 46,5
214 639 1 215 310 25,5

projekt Inkluze do škol 95 140 360 94 26,1
ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb 24 70 70 24 34,3
ITI - Asistent prevence kriminality 21 59 59 21 35,6
Místní akční plán I 11 x x x x
Místní akční plán II 19 75 275 33 12,0
Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků 35 120 196 61 31,1
Koordinátor terénní práce v Děčíně 9 70 150 29 19,3
Škola pro všechny x 105 105 48 45,7

TAJ-PAP 1 983 6 557 1 014 1 014 100,0
OPO x x 7 683 1 286 16,7
PRIM 344 406 406 400 98,5

63 - finanční operace 8 937 1 500 2 390 7 003 293,0
6310 64 890 69 7,8úroky ze střednědobého úvěru

příspěvky sdružením

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

Ekosystémové služby zelené infrastruktury ve městech (BIDELIN)

školení, cestovné aj. (ostatní)

sociální fond

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

školení, cestovné aj.

Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín 
(SUMP)

školení, cestovné aj. (projekty)

z toho:

sociální fond

Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín 
(SUMP)
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Zodp. % plnění

Par. odbor k upravenému

rozpočtu

Skutečnost 

k 30.6.2019

Skutečnost k 

30.6.2018

Schválený 

rozpočet na 

rok 2019

Upravený 

rozpočet k 

30.06.2019

6399 OE 8 873 1 500 1 500 6 934 462,3
286 1 500 1 500 686 45,7

daň z příjmů PO za město 8 587 x x 6 248 x
64 - ostatní činnosti 2 157 3 258 5 275 565 10,7
6402 OE 707 x 632 632 100,0
6409 1 450 3 258 4 643 -67 -1,4

MP 1 161 2 958 4 343 1 074 24,7
z toho:
 prevence kriminality (ostatní) 49 300 300 20 6,7

provoz 0 300 300 20 6,7
platy 36 x x x x
odvody SP a ZP 13 x x x x

 prevence kriminality (projekty) 1 112 2 658 4 043 1 054 26,1
ITI - Asistent prevence kriminality - provoz 143 281 415 23 5,5
ITI - Asistent prevence kriminality - platy 725 1 774 2 941 773 26,3
ITI - Asistent prevence kriminality - odvody SP a ZP 244 603 687 258 37,6

OE 289 300 300 -1 141 x
395 963 815 104 924 055 428 876 46,4

ostatní finanční operace
platba DPH

ostatní činnosti jinde nezařazené
prevence kriminality

ostatní

finanční vypořádání se SR za rok 2018

PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM
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Tabulka č. 5

 
(v tis. Kč)

Zodp. % plnění

Par. Název akce odbor k upravenému

rozpočtu

Strojní investice 3 153 11 901 18 600 1 784 9,6
22 - doprava 271 651 651 20 3,1

2219 Obměna parkovacích automatů  (PA) MP 0 150 150 0 0,0
2221 Inteligentní zastávkové panely OKD 271 501 501 20 4,0

31, 32 - vzdělávání a školské služby OŠK 1 125 x x x x
3111 MŠ Riegrova - traktor-sekačka 75 x x x x
3111 MŠ Riegrova - elektrická pánev 95 x x x x
3111 MŠ Liliova - 2 plynové sporáky s troubou 120 x x x x
3111 MŠ Liliova - multifunkční robot 162 x x x x
3111 MŠ Liliova - výklopná pečící pánev 87 x x x x
3113 ZŠ Školní - průmyslová pračka pro MŠ 80 x x x x
3113 ZŠ Školní - sklopná pánev elektrická automatická 196 x x x x
3113 ZŠ Vrchlického - plynový kotel ŠD 200 x x x x
3141 ŠJ Jungmannova - nerezová pánev 110 x x x x

33 - kultura OŠK 1 403 x x x x
3314 Městská knihovna Děčín, p. o. - investiční dotace VISK 3 620 x x x x
3321 Zámek Děčín, p. o. - knihovna do expozice 723 x x x x
3321 Zámek Děčín, p. o. - kachlová kamna do expozice 60 x x x x

34 - tělovýchova a zájmová činnost x x 568 223 39,3
3412 Děčínská sportovní, p.o. - vysokorychlostní pec OŠK x x 223 223 100,0
3412 Sportovní hala Maroldova - mycí stroj s pojezdem OŠK x x x x x
3429 Herní prvky pro dospělé (posilovací stroje) OKD x x 345 0 0,0

35 - zdravotnictví OSV 50 x x x x
3522 Osobní automobil pro Mobilní hospic Krajské zdravotní a.s. 50 x x x x

36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj x 750 867 0 0,0
3639 Auto s valníkem SMS x 750 750 0 0,0
3639 Box na kola - Via ferrata OMH x x 117 0 0,0

37 - ochrana životního prostředí OKD x x 497 439 88,3
3745 Pořízení samoobslužných boxů pro parkování jízdních kol x x 439 439 100,0
3745 Projekt Ekosystémové služby zelené infrastruktury ve městech (BIDELIN) x x 58 0 0,0

52 - civilní připravenost na krizové stavy KŘ x 8 000 8 000 0 0,0
5212 Modernizace varovného informačního systému (VIS) x 8 000 8 000 0 0,0

53 - bezpečnost a veřejný pořádek MP x x 70 63 90,0
5311 Kontrolní přístroj pro detekci alkoholu v dechu x x 70 63 90,0

55 - požární ochrana a integrovaný záchranný systém JSDH x 2 000 2 055 55 2,7
5512 Pořízení nového dopravního automobilu x 2 000 2 000 0 0,0
5512 Jednonápravový přívěs x x 55 55 100,0

Kapitálový rozpočet - výdaje

Schválený 

rozpočet na 

rok 2019

Upravený 

rozpočet k 

30.06.2019

Skutečnost k 

30.6.2018

Skutečnost 

k 30.6.2019
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Zodp. % plnění

Par. Název akce odbor k upravenému

rozpočtu

Schválený 

rozpočet na 

rok 2019

Upravený 

rozpočet k 

30.06.2019

Skutečnost k 

30.6.2018

Skutečnost 

k 30.6.2019

61 - státní správa a územní samospráva OPO 304 500 5 892 984 16,7
6171 Obnova vozového parku 0 500 1 500 0 0,0
6171 Metropolitní síť 122 x 2 092 390 18,6
6171 Výpočetní technika HW 0 x 700 414 59,1
6171 Cvičební stroj pro MP 68 x x x x
6171 Klimatizační jednotka 2ks 58 x x x x
6171 Monitoring a zabezpečení RS Tolštejn 56 x x x x
6171 Docházkový systém SW + HW x x 700 0 0,0
6171 Klimatizační jednotky pro MP a budovu B1 x x 900 180 20,0

Stavební investice 51 796 143 865 305 930 33 210 10,9
1. akce financované z úvěru 12 360 0 60 478 15 059
a) rozestavěné akce, uzavřené smluvní závazky 12 360 0 60 478 15 059 24,9

22 - doprava OR 9 196 x x x x
2212 Rekonstrukce mostu u Promptusu 9 196 x x x x

23 - vodní hospodářství OR 0 x 26 525 4 810 18,1
2321 Kanalizace Horní Oldřichov - 1.  a 2. etapa 0 x 26 525 4 810 18,1

31, 32 - vzdělávání a školské služby OR 0 x 4 469 4 469 100,0
3141 Zateplení budovy Školní jídelny Děčín I, Sládkova 1300/13 0 x 4 469 4 469 100,0

36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj OR 3 164 x 29 484 5 780 19,6
3699 Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.) 3 164 x 29 484 5 780 19,6

2. akce ostatní 39 436 143 865 245 452 18 151
a) rozestavěné akce, uzavřené smluvní závazky 655 137 231 137 759 15 349 11,1

22 - doprava OR x x 3 848 1 564 40,6
2212 Výstavba chodníku mezi ulicemi 2. polské armády a Oblouková x x 64 8 12,5
2212 Lávka přes východní nádraží x x 1 838 1 555 84,6
2212 Rekonstrukce Mk Čertova Voda (lesní cesta) x x 165 0 0,0
2212 PD galerie Na Výšinách x x 424 0 0,0
2212 Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13 - PD x x 170 1 0,6
2212 Rekonstrukce komunikace Zelená x Pod Chlumem x x 1 187 0 0,0

23 - vodní hospodářství OR x 26 500 6 173 18 0,3
2321 Kanalizace Horní Oldřichov - 1.  a 2. etapa x 26 500 6 173 18 0,3

31, 32 - vzdělávání a školské služby x 20 502 21 686 2 050 9,5
3111 Revitalizace zahrady ZŠ a MŠ Máchovo nám., DC IV - část zahrady pro MŠ OR x x 1 198 0 0,0
3111 Revitalizace školní zahrady MŠ Děčín I, Pohraniční 455/34 OR x x 829 0 0,0
3111 Nové hygienické zázemí a změna užívání části objektu MŠ Pohraniční 455/34 OR x x 901 0 0,0
3111 MŠ Moskevská - výstavba výtahu na potraviny OR x x 432 0 0,0
3111 Výstavba dětského hřiště MŠ Tylova OR x x 911 866 95,1
3113 ZŠ a MŠ Na Pěšině, Děčín IX Bynov, zateplení ZŠ OR x 14 502 14 502 1 184 8,2
3113 ZŠ Březová - vnější odvodnění pavilonů A, B OR x 1 500 1 500 0 0,0

3113 Zateplení objektů, rekonstrukce víceúčelového hřiště a zpevněných ploch v areálu ZŠ Děčín 
XXXII, Míru 152 OR x x 1 212 0 0,0

3113 ZŠ Bezručova, ZŠ Kamenická, MŠ Liliová - PD bezbariérové úpravy OMH x x 201 0 0,0
3141 Zateplení budovy Školní jídelny Děčín I, Sládkova 1300/13 OR x 4 500 0 x x
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Zodp. % plnění

Par. Název akce odbor k upravenému

rozpočtu

Schválený 

rozpočet na 

rok 2019

Upravený 

rozpočet k 

30.06.2019

Skutečnost k 

30.6.2018

Skutečnost 

k 30.6.2019

34 - tělovýchova a zájmová činnost x 3 277 3 477 2 433 70,0
3412 Přepadová jímka bazénové vody pro venkovní bazény Aquaparku Děčín OR x 1 877 2 077 1 945 93,6

3421
Akce PaR 2018 - Kultivace vnitrobloku v ulici Zámecká -  umístění herních a uměleckých 
prvků OR x 500 500 0 0,0

3421 Akce PaR 2018 - Workoutové hřiště v Březinách OR x 500 500 488 97,6
3421 Akce PaR 2018 - Basketbalové koše pro Děčín OR x 400 400 0 0,0

36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj x 46 201 41 546 994 2,4
3612 Rekonstrukce objektu Fügnerova 411/26, Děčín 1 na sociální bydlení OR x x 28 0 0,0
3631 Úprava sítě VO, Dč. H. Oldřichov II. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce a.s. + kanalizace) OR x x 1 800 0 0,0
3631 Úprava sítě VO, Dč. H. Oldřichov I. etapa (součinnost s ČEZ distribuce, a.s.+kanalizace) OR x x 1 500 0 0,0
3631 Osvětlení děčínského zámku, Tyršova mostu a zámečku Pastýřská stěna OKD x x 5 739 0 0,0
3639 Statické zajištění stávající opěrné zdi na p.p.č. 1614, k.ú. H. Oldřichov OR x x 1 686 1 062 63,0

3639 Rekonstrukce venkovní areálové kanalizace a nová kanalizační přípojka pro areál SD 
Střelnice 

OMH
x x 9 330 296 3,2

3699 Revitalizace panelového sídliště Děčín - Březiny, IV. etapa OR x 10 000 10 000 0 0,0
3699 Revitalizace panelového sídliště Děčín - Březiny, III. etapa OR x x 1 767 503 28,5
3699 Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.) OR x 29 384 2 766 -1 534 x

3699 Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.) - přeložka STL plynovodu OR x x 113 0 0,0

3699 Obnova historické části Podmokel - etapa D (část ul. Teplická, ul. Thomayerova) - PD + 
realizace

OR
x 2 263 2 263 339 15,0

3699 Rekonstrukce ul. Bezručova - úsek od ul. Prokopa Holého ke křižovatce s ul. Čs. Legií, PD + 
realizace

OR
x 4 554 4 554 328 7,2

37 - ochrana životního prostředí 655 0 9 359 693 7,4
3741 Demolice a výstavba nového seníku v areálu ZOO Děčín OR x x 563 456 81,0
3741 ZOO Děčín - SO-04 rosomák,SO-05 kamzík, SO-06 severské sovy OR x x 8 602 237 2,8
3741 ZOO Děčín expozice velkých koček (hav. stav) - PD OMH x x 73 0 0,0
3742 Zajištění nestabilního skalního masivu v lokalitě Chlum PD + realizace OR 655 x x x x
3745 Exteriérové hodiny Mobatime OKD x x 121 0 0,0

43 - sociální služby OR x 10 483 10 483 34 0,3
4345 PD +  Stavební úpravy DOZP Boletice x 10 483 10 483 34 0,3

61 - státní správa a územní samospráva x 30 268 41 187 7 563 18,4
6171 Zateplení a oprava padající římsy budovy MP OR x 651 1 293 1 142 88,3
6171 Přestavba budovy A6 - výstavba nových kanceláří OSV OR x 21 752 0 x x

6171 Stavební úpravy interiéru budovy A6, úpravy hygienického zařízení ve 2. a 3. patře včetně 
sanace suterénu - část A - úpravy interiéru OR x 29 798 5 345 17,9

6171 Stavební úpravy interiéru budovy A6, úpravy hygienického zařízení ve 2. a 3. patře včetně 
sanace suterénu - část B - sanace OR x 1 795 1 076 59,9

6171 Stavební úpravy interiéru nové obřadní síně v přízemí budovy magistrátu města Děčín OR x 7 865 8 301 0 0,0
b) zahajované akce 38 781 6 634 107 693 2 802 2,6

10 - zemědělství, lesní hospodářství a rybářství OR 362 x x x x
1014 Rekonstrukce kotců 2a na p.p.č. 945/2, k.ú. Děčín - Staré Město 362 x x x x

22 - doprava 33 667 x 15 100 120 0,8

65



Zodp. % plnění

Par. Název akce odbor k upravenému

rozpočtu

Schválený 

rozpočet na 

rok 2019

Upravený 

rozpočet k 

30.06.2019

Skutečnost k 

30.6.2018

Skutečnost 

k 30.6.2019

2212 Lávka přes východní nádraží OR 25 651 x x x x
2212 Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13 - I. etapa OR 292 x 10 909 0 0,0
2212 Přechod pro chodce ul. Riegrova vč. VO a metropolitní sítě OR 202 x x x x
2212 Rekonstrukce mostu DC-004L ul. Oldřichovská, Děčín VIII OR 2 340 x x x x
2212 Lesní cesta Chmelník OR 4 890 x x x x
2212 Trvalá parkovací plocha na p.p.č. 505/1, 276/1, k.ú. Dolní Žleb OKD x x 1 850 0 0,0
2212 Přechod Kamenická x Dvořákova OR x x x x x
2221 Elektropřípojky pro informační panely MAD OKD x x 600 0 0,0
2221 Nové přístřešky MAD OKD x x 241 120 49,8
2221 Autobusové zastávky Děčín "Lesná" a "Folknářská" OR 292 x x x x
2232 Elektropřípojka pro přívoz Dolní Žleb OKD x x 1 500 0 0,0

23 - vodní hospodářství 210 x x x x
2321 Kanalizace Horní Oldřichov - 1. etapa OR 60 x x x x
2341 Obnova kaskády vodních nádrží Chmelník OMH 150 x x x x

31, 32 - vzdělávání a školské služby OMH 179 x 18 663 0 0,0
3113 ZŠ Školní zateplení a opr.střešního pláště OMH x x 1 297 0 0,0
3113 ZŠ Školní zateplení a opr.střešního pláště OR x x 5 506 0 0,0
3113 ZŠ Míru - výměna zdravotních instalací OMH x x 8 000 0 0,0
3113 Bezbariérovost ZŠ Na Pěšině OMH x x 0 x x
3113 Bezbariérové úpravy objektu ZŠ Na Pěšině 33 OMH x x 321 0 0,0
3113 Bezbariérové úpravy objektu ZŠ Na Pěšině 33 OR x x 2 529 0 0,0
3113 Rolovací vrata - ZŠ Míru Boletice OR x x 105 0 0,0
3113 ZŠ Bezručova, ZŠ Kamenická, MŠ Liliova - PD bezbariérové ZŠ OMH 88 x x x x
3113 ZŠ Kosmonautů - úprava akustických podmínek a osvětlení OMH 91 x x x x
3141 Bezbariérové úpravy Školní jídelny Děčín IV, Jungmannova 640/3 OR x x 905 0 0,0

33 - kultura, církve a sdělovací prostředky 2 724 x 11 000 0 0,0
3311 Klimatizace a odvětrání divadelního sálu Městského divadla Děčín OMH x x 4 000 0 0,0
3311 Městské divadlo Děčín - oprava poruch nosných konstrukcí OR x x 7 000 0 0,0
3311 Městské divadlo Děčín, p. o. - rekonstrukce požárních ventilátorů OR 1 023 x x x x
3314 Knihovna Děčín - přesun pobočky (Raisova ul.) do obj. Tržní 1932 OR 1 701 x x x x

34 - tělovýchova a zájmová činnost x x 19 000 0 0,0
3412 Multifunkční hřiště u zimního stadionu OR x x 10 000 0 0,0
3412 Výměna střešního pláště zimního stadionu Děčín OMH x x 9 000 0 0,0

36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj 56 5 000 26 977 1 904 7,1
3612 Rekonstrukce bytových jednotek v ul. Krokova 825/17 Děčín na sociální bydlení OMH x x 1 903 1 904 100,1
3612 Rekonstrukce obj. Fügnerova 411/26, Děčín I na sociální bydlení OR 12 x x x x
3631 Úprava VO - Dč. 34-Chlum u Dč. (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.) OKD x x 1 500 0 0,0
3631 Úprava sítě VO Dč. 7, ul. Hviezdoslavova (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.) OKD x x 0 x x
3631 Úprava sítě VO Dč. 7, ul. Hviezdoslavova (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.) OR x x 1 157 0 0,0
3631 Úprava sítě VO - Dč. 7, ul. Jiskrova, Mokrá (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.) OKD x x 900 0 0,0
3631 Úprava sítě veřejného osvětlení Děčín XVII-Jalůvčí OKD x x 16 000 0 0,0
3632 Rekonstrukce vsypové loučky Děčín Folknáře OR x x 517 0 0,0
3639 Participativní rozpočet - Tvoříme Děčín 2019 OR x 5 000 5 000 0 0,0
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Zodp. % plnění

Par. Název akce odbor k upravenému

rozpočtu

Schválený 

rozpočet na 

rok 2019

Upravený 

rozpočet k 

30.06.2019

Skutečnost k 

30.6.2018

Skutečnost 

k 30.6.2019

3699 Revitalizace panelového sídliště Děčín - Březiny, III. etapa OR 44 x x x x
37 - ochrana životního prostředí x x 2 200 16 0,7

3742 Děčín, Teplická ulice - sanace DBČ 11 OMH x x 0 x x
3742 Děčín, Teplická ul. - sanace skalního objektu č. 11 OMH x x 101 0 0,0
3742 Děčín, Teplická ul. - sanace skalního objektu č. 11 OR x x 1 299 16 1,2
3742 Celkové zajištění svahu Děčín, Teplická ul., p. p. č. 1477/16, k. ú. Horní Oldřichov OMH x x 800 0 0,0

43 - sociální služby OR x 1 634 10 753 762 7,1
4357 Domov se zvláštním režimem Křešice vč. PD x 1 634 10 753 762 7,1

61 - státní správa a územní samospráva 1 583 x 4 000 0 0,0
6171 Vybudování WC v budově B1 OR 1 104 x x x x
6171 Obřadní síň OPO 105 x x x x
6171 Kanceláře OSV býv. knihovna OPO 236 x x x x
6171 Zateplení a oprava padající řimsy budovy MP OPO 45 x x x x
6171 Dodávka a montáž automatických dvěří v suterénu budovy MM OPO 93 x x x x
6171 Sanace budovy A1 včetně schodišť OPO x x 4 000 0 0,0

Účelové investiční dotace, rezerva aj. 167 14 709 17 726 541 3,1
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj OE 167 7 000 6 900 541 7,8

3639 Dotace na TI k RD x 5 000 4 900 100 2,0
3639 Dotace na ČOV pro RD 167 2 000 2 000 441 22,1

37 - ochrana životního prostředí x x 340 0 0,0
3713 Dary příjemcům kotlíkové dotace x x 340 0 0,0

64 - ostatní činnosti OE x 7 709 10 486 0 0,0
6409 Rezerva x 7 709 10 486 0 0,0

Výkupy nemovitostí 1 740 500 820 236 28,8
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj OMH 1 740 500 820 236 28,8

3639 Výkupy nemovitých věcí 1 740 500 820 236 28,8
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 56 856 170 975 343 076 35 771 10,4
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Tabulka č. 6

                (v tis. Kč)
% plnění

k upravenému

rozpočtu

Třída 8 - financování 60 000 288 094 -53 425 -18,5
8115 změna stavu krátkodobých prostředků 60 000 239 712 -70 012 -29,2
8123 dlouhodobé přijaté půjčené prostředky x 60 478 15 058 24,9
8124 uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček x -12 096 0 0,0
8901 operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů x x 1 529 x

FINANCOVÁNÍ CELKEM 60 000 288 094 -53 425 -18,5

Financování

Upravený 

rozpočet k 

30.06.2019

Schválený 

rozpočet na rok 

2019

Skutečnost k 

30.6.2018
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v tis. Kč

řádnými mimořádnými splaceno 

splátkami splátkami celkem
2017 14 755 0 0 0 14
2018 24 767 16 000 23 522 39 522 121

I. pololetí 2019 15 058 0 0 0 69
Celkem 54 580 16 000 23 522 39 522 204

Zůstatek úvěru 45 420
Zůstatek jistiny 15 058

Čerpání

Splácení

Tabulka č. 7

Výdaje spojené s čerpáním a splácením střednědobého úvěru 
   k 30. 06. 2019

Rok Úroky
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Tabulka č. 8 
 

 Hospodaření správy bytového fondu za 1. pololetí r. 2019 
 
 
                                                                        Plán                  Skutečnost                % 
Položka                                                         r. 2019                k 30.6.2019            plnění         
                                                                                                                                          
603 - Výnosy z pronájmu                          11 400 000            6 078 831,27            53,32 
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení    5 000 000            3 164 201,10             63,28    
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek                   0                 73 436,00                    0 
649 - Ostatní výnosy z činnosti                     600 000                409 249,18            68,21 
662 – Úroky                                                       2 000                    1 398,66            69,93 
669 – Ostatní finanční výnosy                                  0                      -227,52                   0 
Zapojení fin. prostředků z min. období       7 450 000                                0                    0  
Zapojení fin. prostředků z rozpočtu města               0                                0                    0 
 
Výnosy celkem                                        24 452 000            9 726 888,69            39,78 
 
501 - Spotřeba materiálu                                800 000              477 724,03             59,72 
502 - Spotřeba energie                                   300 000                77 265,52             25,76     
511 - Opravy a udržování            ZU         11 321 000               979 301,21              8,65     
518 - Ostatní služby                                    1 200 000               686 267,28            57,19     
521 - Mzdové náklady                 ZU           1 800 000            1 024 137,90            56, 90           
524 - Zákonné sociální pojištění                    600 000               346 620,60             57,77 
531 – Daň silniční                                                      0                   1 350,00                    0 
538 - Jiné daně a poplatky                               80 000                 36 737,00             45,92 
541 – Smluvní pokuty a úroky z prodlení                  0                   5 000,00                    0 
556 – Tvorba a zúčtování opravných          1 700 000            2 347 612,72           138,09                 
           položek 
557 - Náklady z vyřazených pohledávek     2 000 000               593 688,40             29,68          
558 - Náklady z drobného dlouhodobého         50 000                   5 530,32             11,06                     
         majetku          
549 – Ostatní náklady z činnosti                                0                   1 000,00                    0                     
551 – Odpisy dlouhodobého majetku           4 500 000           2 565 436,00             57,01 
569 - Ostatní finanční náklady                             1 000                         1,56               0,16          
595 – Dodatečné odvody, daně z příjmu         100 000             -130 653,00         -130,65 
 
Náklady celkem                                        24 452 000            9 017 019,54             36,88          
                                                                              
              
Hospodářský výsledek                                            0               709 869,15                    0 
                           
ZU = závazný ukazatel                 
   
Zůstatek peněžních prostředků  
u peněžních ústavů k 30.6.2019                                          14 454 488,98                                                                                        

počet spravovaných bytových, nebytových                                             650 
jednotek a garáží k 30.6.2019  
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Komentář k rozhodujícím nákladovým a výnosovým položkám 
 
Tržby: 
 
603 - Výnosy z pronájmu 6 078 831,27 Kč – jedná se o předpis nájemného, které by měla 
správa bytového a nebytového fondu získat.  
 
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení činily 3 164 201,10 Kč – jedná se o poplatky 
z prodlení. Poplatek z prodlení byl vždy předepisován až s jeho úhradou, avšak na základě 
auditu pohledávek v r. 2016 je poplatek z prodlení nyní předepisován ve všech případech, 
kdy byla uhrazena jistina a lze tudíž vyčíslit jeho konečnou výši. Z tohoto důvodu došlo 
k velkému navýšení výnosů ze smluvních pokut a úroků z prodlení.  
 
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek činily 73 436,- Kč.   
 
649 - Ostatní výnosy z činnosti činily 409 249,18 Kč a tvoří je: 

- soudní poplatky – 16 238,- Kč 
- ostatní finanční výnosy – 385 949,18 Kč – jedná se např. o vyúčtování záloh 

společenství vlastníků jednotek domu, o promlčené přeplatky, náklady řízení,                    
o předpis služeb spoluvlastníka objektu Průchod 1411, Děčín I 

- pojistné škody – 7 062,- Kč – jedná se o náhradu škody na majetku v b.j.č. 32 
v objektu čp. 1932 ul. Tržní, Děčín IV.  

 
662 - Úroky činily 1 398,66 Kč. 
 
669 - Ostatní finanční výnosy činily – 227,52 Kč – jedná se o haléřové vyrovnání. 
 
Náklady: 
 
501 - Spotřeba materiálu činila 477 724,03 Kč a tvoří ji:  

- spotřeba materiálu – 29 206,- Kč 
- spotřeba pohonných hmot – 160,00 Kč – jedná se o nákup benzínu do motorové 

sekačky v domě zvláštního určení čp. 1525 ul. Krásnostudenecká, Děčín VI 
- zařizovací předměty – 448 358,03 Kč – jedná se o pořízení zařizovacích předmětů, 

které bylo nutné z důvodu havarijního stavu vyměnit. 
 

502 - Spotřeba energie činila 77 265,52 Kč a tvoří ji: 
- spotřeba el. energie – 24 806,26 Kč 
- spotřeba plynu – 6 090,52 Kč 
- spotřeba vody – 46 368,74 Kč 

 
- jedná se o náklady za neobsazené bytové jednotky, o přefakturaci nákladů SVJD 

Lodní 1405, Děčín I za spotřebu vody nebo společnosti TERMO Děčín, a.s. za 
spotřebu el. energie v objektu Dvořákova 1330, 1331, Děčín II a v objektu Lodní 
1406, Děčín I aj.    

 
511 - Náklady na opravy a udržování činily 979 301,21 Kč – jedná se o náklady na běžné 
opravy a havárie.  
 
518 - Ostatní služby činily 686 267,28 Kč a tvoří je:  
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- ostatní služby – 596 834,48 Kč – jedná se o služby, revize, příspěvky do fondu oprav 
Společenství vlastníků, kde město plní funkci vlastníka za neprodané byty 

- náklady na program – 39 827,- Kč 
- deratizace a desinfekce – 12 650,- Kč 
- služby SIPO – 6 449,80 Kč 
- poštovné – 12 969,- Kč 
- služby peněžních ústavů – 17 537,- Kč 

 
521 - Mzdové náklady činily 1 024 137,90 Kč a tvoří je: 

- mzdové náklady zaměstnanců v pracovním poměru – 883 955,90 Kč. Jedná se o 
přepočtený stav 4,61 osob. Průměrná měsíční mzda tedy činila 31 958,- Kč na 
osobu.  

- mzdové náklady na dohody o pracovní činnosti – 138 975,- Kč – jedná se o 5 
uklízeček v domech zvláštního určení. 

- náhrady mezd v době nemoci 1 207,- Kč 
 

524 - Zákonné sociální pojištění činilo 346 620,60 Kč a tvoří je: 
- zdravotní pojištění – 91 569,10 Kč 
- sociální pojištění – 255 051,50 Kč 
 

531 – Daň silniční – 1 350,- Kč 
 
538 - Jiné daně a poplatky činily 36 737,- Kč a tvoří je náklady na soudní poplatky. 
 
541 – Smluvní pokuty a úroky z prodlení 5 000,- Kč – jedná se o smluvní pokutu od 
společnosti innogy Energie, s.r.o., která byla dodavatelem plynu do objektu Krokova 825/17, 
Děčín I. Vzhledem k tomu, že nový nájemník bytové jednotky č. 1 přešel k jiné dodavatelské 
společnosti a ta nepodala u společnosti innogy Energie, s.r.o. žádost o ukončení Smlouvy 
dohodou (spolu s podklady prokazující změnu odběratele na odběrném místě), byla 
statutárnímu městu Děčín vyměřena pokuta za předčasné ukončení Smlouvy na dobu 
neurčitou. Pokuta bude vymáhána na novém dodavateli, který statutární město svým 
jednáním pokutě vystavil.     
 
549 – Ostatní náklady činily 1 000,- Kč – jedná se o spoluúčast na pojistném plnění 
v důsledku havárie vodovodního potrubí v objektu Myslbekova 1389/10, Děčín I.    
 
551 – Odpisy dlouhodobého majetku činily 2 565 436,- Kč. 
 
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek činila 2 347 612,72 Kč – v souladu se 
zákonnou povinností odrážejí opravné položky rizika vyplývající z možných neuhrazených 
pohledávek. 
 
557 - Náklady z vyřazených pohledávek činily 593 688,40 Kč – jedná se o vyřazené, 
nedobytné pohledávky, resp. jejich odpis, který se promítá do nákladů hospodářské činnosti. 
 
558 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku činily 5 530,32 Kč – jedná se o 
instalaci venkovní kamery na objektu Příbramská 1911/32, Děčín IV (3 741,32 Kč) a o nákup 
úklidového vozíku pro dům zvláštního určení Krásnostudenecká 1632/104A, Děčín VI 
(1 789,- Kč).  
 
569 - Ostatní finanční náklady činily 1,56 Kč – jedná se o haléřové vyrovnání.  
 
595 – Dodatečné odvody, daně z příjmů činily -130 653,- Kč – jedná se o daň z příjmů za             
rok 2018. 
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Plán oprav většího rozsahu pro r. 2019 (RM dne 26.3.2019 usnesení č. RM 19 06 37 01): 
 

1. Drobné stavební úpravy bytových jednotek v objektu Průchod 1411/4, Děčín I – 
dokončení, II. etapa – 158 tis. Kč  

2. Modernizace výtahu v objektu Kamenická 610/111, Děčín II – 800 tis. Kč 
3. Modernizace výtahu v objektu Přímá 398, Děčín XXXII – 900 tis. Kč 
4. Výměna oken Vila Tereza – Mírové nám. 242/4, Děčín IV – 3 565 tis. Kč 
5. Stavební úpravy bytů a bytových jader – I. etapa, dům zvláštního určení 

Krásnostudenecká 1525/30, Děčín VI – 3 000 tis. Kč 
6. Zateplení zadní části fasády a výměna vchodových vrat Příbramská 1911/32, Děčín 

IV – 500 tis. Kč 
7. Výměna oken a dveří Spojenců 209 – 809 tis. Kč 
8. Výměna oken společných prostor Myslbekova 8-16, Děčín I – 838 tis. Kč 
9. Modernizace nákladního výtahu Jindřichova 337, Děčín IX – 1 700 tis. Kč 
10. Zdokonalení otopné soustavy – instalace termostatických a redukčních ventilů Lodní 

1406 a 1407, Děčín I – 517 tis. Kč. 
11. Stavební úpravy za účelem rozšíření bytové jednotky se změnou užívání bytu č. 13 

ul. Lodní 1407/6, Děčín I – 200 tis. Kč   

Ve druhém pololetí bude provedena výměna oken ve Vile Tereze, Mírové nám. 242/4,             
Děčín IV za 3 565 tis. Kč vč. DPH, výměna oken společných prostor v objektu Myslbekova 
1389/8-16, Děčín I za 472 tis. Kč vč. DPH a výměna oken a dveří v objektu Spojenců 209, 
Děčín XXXII za předpokládanou cenu 809 tis. Kč (V současné chvíli je vyhodnocováno 
výběrové řízení).  

Dále bude provedeno zdokonalení otopné soustavy a stavební úpravy v objektu Lodní 1406, 
1407, Děčín I za 640 tis. Kč vč. DPH. Bude se jednat o investiční akci.     

V prvním pololetí bylo rovněž ukončeno přebudování nebytových prostor v objektu 
Krásnostudenecká 1525/30, Děčín VI za 957 tis. Kč vč. DPH a dokončení stavebních úprav 
bytových jednotek v objektu Průchod 1411/4, Děčín I za 426 tis. Kč vč. DPH. Vzhledem 
k tomu, že se jednalo o investiční akce, nejsou finanční prostředky promítnuté na 
nákladovém účtu – opravy a udržování. 

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

 

       (v tis. Kč)
skutečnost skutečnost 2019/2018

k 30. 6. 2018 k 30. 6. 2019 %
 Dopravní podnik města Děčína, a.s.
    výnosy 95 976 105 194 109,60
    náklady 104 665 112 153 107,15
    hospodářský výsledek -8 689 -6 959 80,09
 Technické služby Děčín a.s.
    výnosy 70 125 69 190 98,67
    náklady 55 114 54 254 98,44
    hospodářský výsledek 15 011 14 936 99,50
 TERMO Děčín a.s.                            *
    výnosy 190 022 202 433 106,53
    náklady 136 978 150 721 110,03
    hospodářský výsledek 53 044 51 712 97,49
 Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.
    výnosy 53 233 54 614 102,59
    náklady 47 871 49 821 104,07
    hospodářský výsledek 5 362 4 793 x
 Městské divadlo Děčín, p.o.
    výnosy 14 444 15 571 107,80
    náklady 13 927 15 246 109,47
    hospodářský výsledek 517 325 x
 Městská knihovna Děčín, p.o.
    výnosy 13 428 13 117 97,68
    náklady 12 014 11 567 96,28
    hospodářský výsledek 1 414 1 550 x
 Zámek Děčín, p.o.
    výnosy 10 657 9 545 89,57
    náklady 9 681 9 564 98,79
    hospodářský výsledek 976 -19 x
 Děčínská sportovní, p.o.
    výnosy 20 511 25 615 124,88
    náklady 20 218 24 529 121,32
    hospodářský výsledek 293 1 086 x
 Lesní úřad Děčín, p.o.
    výnosy 4 387 6 967 158,81
    náklady 3 960 5 437 137,30
    hospodářský výsledek 427 1 530 x

 * Výsledky hospodaření za hospodářský rok, tj. období od 1.10.2018 - 30.6.2019    

    t e x t

Výsledky hospodaření podniků a organizací
 založených a zřízených statutárním městem Děčín

k 30.6.2019
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skutečnost skutečnost 2019/2018
k 30. 6. 2018 k 30. 6. 2019 %

 ZOO Děčín, p.o.
    výnosy 11 785 12 775 108,40
    náklady 12 320 12 486 101,35
    hospodářský výsledek -535 289 x
 ŠJ Jungmannova, p.o.
    výnosy 3 366 3 663 108,82
    náklady 3 208 3 554 110,79
    hospodářský výsledek 158 109 x
 ŠJ Sládkova, p.o.
    výnosy 8 648 8 993 103,99
    náklady 7 840 8 031 102,44
    hospodářský výsledek 808 962 x
 MŠ Májová, p.o.
    výnosy 9 491 9 918 104,50
    náklady 9 449 9 283 98,24
    hospodářský výsledek 42 635 x
 MŠ Riegrova, p.o.
    výnosy 11 003 12 713 115,54
    náklady 10 243 11 080 108,17
    hospodářský výsledek 760 1 633 x
 MŠ Liliova, p.o.
    výnosy 7 772 8 581 314,90
    náklady 6 978 7 639 337,47
    hospodářský výsledek 794 942 x
 MŠ Klostermannova, p.o.
    výnosy 10 640 11 264 105,86
    náklady 9 588 10 889 113,57
    hospodářský výsledek 1 052 375 x
 ZŠ Školní, p.o.
    výnosy 25 228 28 081 111,31
    náklady 23 177 23 683 102,18
    hospodářský výsledek 2 051 4 398 x
 ZŠ Dr. M. Tyrše, p.o.
    výnosy 19 180 21 136 110,20
    náklady 18 155 19 546 107,66
    hospodářský výsledek 1 025 1 590 x
 ZŠ Na Stráni, p.o.
    výnosy 16 084 17 754 110,38
    náklady 14 846 16 552 111,49
    hospodářský výsledek 1 238 1 202 x
 ZŠ Na Pěšině, p.o.
    výnosy 22 332 24 474 109,59
    náklady 21 564 23 549 109,21
    hospodářský výsledek 768 925 x
 ZŠ Máchovo nám., p.o.
    výnosy 24 152 26 967 111,66
    náklady 21 578 24 614 114,07
    hospodářský výsledek 2 574 2 353 x
 ZŠ Kosmonautů, p.o.
    výnosy 12 359 13 657 110,50
    náklady 11 098 12 667 114,14
    hospodářský výsledek 1 261 990 x

    t e x t
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skutečnost skutečnost 2019/2018
k 30. 6. 2018 k 30. 6. 2019 %

 ZŠ Komenského, p.o.
    výnosy 16 792 19 620 116,84
    náklady 16 483 17 694 107,35
    hospodářský výsledek 309 1 926 x
 ZŠ Kamenická, p.o.
    výnosy 20 836 23 557 113,06
    náklady 19 418 21 947 113,02
    hospodářský výsledek 1 418 1 610 x
 ZŠ Březová, p.o.
    výnosy 22 531 24 649 109,40
    náklady 20 568 22 423 109,02
    hospodářský výsledek 1 963 2 226 x
 ZŠ Míru, p.o.
    výnosy 18 237 18 654 102,29
    náklady 15 902 17 378 109,28
    hospodářský výsledek 2 335 1 276 x
 ZŠ Vojanova, p.o.
    výnosy 15 869 19 678 124,00
    náklady 15 737 19 074 121,20
    hospodářský výsledek 132 604 x
 Dům dětí a mládeže Děčín, p.o.
    výnosy 10 782 12 616 117,01
    náklady 10 726 11 402 106,30
    hospodářský výsledek 56 1 214 x

    t e x t

76



 

Vysvětlivky zkratek: 
 

PRIM – primátor 
PRIM – KŘ – primátor, oddělení krizového řízení 
PRIM – JSDH – primátor, Jednotky sboru dobrovolných hasičů 
TAJ-PAP – tajemník, oddělení personální a platové  
OPO – odbor provozní a organizační 
OSC – odbor správních činností a obecní živnostenský úřad 
OSU – odbor stavební úřad 
OZP – odbor životního prostředí 
OE – odbor ekonomický 
OR – odbor rozvoje 
OMH – odbor místního hospodářství  
OSV – odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
OSK – odbor školství a kultury 
OKD – odbor komunikací a dopravy 
MP – městská policie 
CSS – Centrum sociálních služeb 
SMS – Středisko městských služeb 
MTC – Městské turistické centrum 
SR – státní rozpočet 
PD – projektová dokumentace 
p. o., PO – příspěvková organizace 
VŘ – výběrové řízení 
VHP – výherní hrací přístroj 
ÚK – Ústecký kraj 
RM – rada města 
ZM – zastupitelstvo města 
MK – místní komunikace 
SSZ – světelné signalizační zařízení 
TI – technická infrastruktura 
ČOV – čistírna odpadních vod 
LPS – lékařská pohotovostní služba 
SVL – sociálně vyloučená lokalita 
VIS – varovně informační systém 
VO – veřejné osvětlení 
TSD, a. s. – Technické služby Děčín, a. s. 
MAD – městská autobusová doprava 
DZR – domov se zvláštním režimem 
SD – společenský dům 
MF ČR – Ministerstvo financí ČR 
IDS – Integrovaný dopravní systém 
SFŽP – Státní fond životního prostředí 
SFDI – Státní fond dopravní infrastruktury 
 
 
 



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 9. 2019 ZM 19 07 04 01

Název:
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města č. ZM 19 04 04 06

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města
bere na vědomí

kontrolu plnění usnesení zastupitelstva města č. ZM 19 04 04 06 ze dne 25.04.2019 (vyřazeno z další 
kontroly).

Stanovisko RM:
Rada města svým usnesením č. RM 19 12 29 02 ze dne 25.06.2019 doporučuje vzít na vědomí kontrolu 
plnění usnesení a vyřadit z další kontroly

Cena: 0,00
Návrh postupu: RM doporučuje vzít na vědomí a vyřadit z další kontroly



Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo města Děčín na svém zasedání dne 25.04.2019 uložilo radě města vyvolat jednání s 
nepodpořenými subjekty působícími v oblasti sociálních věcí a následně předložit nový návrh přidělených 
dotací na příštím zasedání zastupitelstva města. 
Rada města dne 14.05.2019 usnesením č. RM 19 09 38 05 opětovně projednala návrhy na poskytnutí dotací 
u žádostí ve výši nad 50.000,00 Kč pro rok 2019 do oblasti sociálních věcí a na podporu rodiny a doporučila 
zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí dotací u žádostí nad 50.000,00 Kč subjektům v oblasti 
sociálních věcí a na podporu rodiny dle důvodové zprávy a příloh. 

Zastupitelstvo města dne 30.05.2019 usnesením č. ZM 19 05 05 03 projednalo návrh dotací subjektům 
působícím v oblasti sociálních věcí pro rok 2019 a rozhodlo o poskytnutí dotací subjektům působícím v oblasti 
sociálních věcí pro rok 2019 u žádostí ve výši nad 50.000,00 Kč 1. Agentura Osmý den, o.p.s. – Sociální 
rehabilitace - 30.000,00 Kč, Poradna - 34.000,00 Kč 2. Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s. - 
Sociální rehabilitace - 70.000,00 Kč, Sociálně terapeutické dílny - 70.000,00 Kč 3. „Cinka“, z.s. – 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Centrum u parku - 81.000,00 Kč 4. Charitní sdružení Děčín, z.s. - 
Služby pro rodiny s dětmi (Asistenční služba pro rodiny s dětmi) - 300.000,00 Kč, Občanská poradna Děčín - 
228.000,00 Kč 5. Indigo Děčín, z.s. - Komunitní centrum dětí a mládeže Kamarád - 114.000,00 Kč 6. 
Křestanské společenství Jonáš, z. s. - Nízkoprahové denní centrum - 250.000,00 Kč 7. Oblastní charita Česká 
Kamenice - Domov se zvláštním režimem - 120.000,00 Kč, Chráněné bydlení 90.000,00 Kč 8. Programy 
občanské pomoci a sociální intervence, z. s. - Krizová poradna - 315.600,00 Kč 9. Poradna pro 
občanství/Občanská a lidská práva, z. s. - Návrat do společnosti 132.000,00 Kč, Návrat díděte do rodiny - 
42.000,00 Kč 10. Slunečnice, z.s. - Dobrovolnická služba v soc. organizacích v DC - 80.000,00 Kč a o 
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v předloženém znění. 
Úkol splněn - doporučujeme vyřadit z další kontroly.

Vyjádření:

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Petr Hodboď OPO 16.9.2019 15:40 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jaromír Zajíček MPA 17.9.2019 09:18 podepsáno



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 9. 2019 ZM 19 07 04 02

Název:
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města č. ZM 19 04 04 15

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města
bere na vědomí

kontrolu plnění usnesení zastupitelstva města č. ZM 19 04 04 15 ze dne 25.04.2019 (vyřazeno z další 
kontroly).

Stanovisko RM:
Rada města svým usnesením č. RM 19 14 30 01 ze dne 20.08.2019 doporučuje vzít na vědomí kontrolu 
plnění usnesení a vyřadit z další kontroly

Cena: 0,00
Návrh postupu: RM doporučuje vzít na vědomí a vyřadit z další kontroly

Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo města Děčín na svém zasedání dne 25.04.2019 uložilo finančnímu výboru v souladu s § 119, 
odst. 2 a) zákona zahájit kontrolu hospodaření s majetkem města u vybrané nemovitosti Mírové náměstí 
242/4, Děčín IV ve vlastnictví města Děčín na pozemku p.č. 1013, k.ú. Podmokly, zapsané na LV 10001 a 
kontrolnímu výboru v souladu s § 119, odst. 3 b) a 3 c) prověřit, zda nastavení parametrů nájemních smluv 
bytových i nebytových prostor u téže nemovitosti, podle kterých se nájmy uskutečňují, nejsou pro město 
nevýhodné, a to s termínem do 31. 5. 2019, aby mohly být zápisy o provedené kontrole obou výborů 
předloženy do termínu konání řádného zastupitelstva města Děčín v červnu tohoto roku. 

Kontrolní a finanční výbor se danou problematikou zabývaly na společném zasedání dne 13.05.2019. 

Finanční výbor se dále danou problematikou zabýval na svém zasedání dne17.06.2019. ZÁPIS č. 6/2019 ze 
zasedání finančního výboru dne 17. června 2019 byl předložen do zastupitelstva města dne 27.06.2019 č. ZM 
19 06 04 15 k vzetí na vědomí. 

Kontrolní výbor se opětovně danou problematikou zabýval na svém zasedání dne12.06.2019. Zastupitelstvu 
města byl dne 27.06.2019 předložen materiál č. ZM 19 06 04 09 - ZÁPIS č. 7/2019 ze zasedání kontrolního 
výboru ZM konaného dne 17. června 2019 k vzetí na vědomí. 

Úkol splněn 
Doporučuje se vyřadit z další kontroly

Vyjádření:



Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Petr Hodboď OPO 16.9.2019 15:41 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jaromír Zajíček MPA 17.9.2019 09:17 podepsáno



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 9. 2019 ZM 19 07 04 03

Název:
Zápis z 8. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 11.09.2019

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města
bere na vědomí

zápis z 8. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 11.09.2019.

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 8. zasedání kontrolního výboru 
zastupitelstva města ze dne 11.09.2019.

Vyjádření:

Příloha: Zapis_KV_ZM_8_190911_
anonym.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Petr Hodboď OPO 16.9.2019 16:04 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jaromír Zajíček MPA 17.9.2019 09:16 podepsáno









MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 9. 2019 ZM 19 07 04 04

Název:
Financování jmenovitých investičních akcí a velkých oprav v roce 2020

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo předložený materiál a
schvaluje

financování jmenovitých investičních akcí a velkých oprav uvedených v příloze tohoto materiálu z rozpočtu 
statutárního města Děčín roku 2020 v celkovém objemu 82.418 tis. Kč.

Stanovisko RM:
Rada města projednala předložený materiál a svým usnesením č. RM 19 15 35 03 ze dne 3. 9. 2019 
doporučuje zastupitelstvu města schválit financování jmenovitých investičních akcí a velkých oprav uvedených 
v příloze tohoto materiálu z rozpočtu statutárního města Děčín roku 2020 v celkovém objemu 82.418 tis. Kč.

Cena: 82 418,00
Návrh postupu: RM doporučuje ZM schválit

Důvodová zpráva:
Odbor ekonomický na základě úkolu z porady tajemníka č. TAJ 190008 předkládá do jednání orgánů města 
přehled jmenovitých investičních akcí a velkých oprav, které odbory navrhují připravovat již v roce 2019 tak, 
aby bylo možné je realizovat již na počátku roku 2020. Jedná se o akce, u kterých je předpoklad uzavření 
příslušných smluv do konce roku 2019 s realizací (resp. zahájením) v roce 2020, kde je potřeba mít záruku, že 
tyto akce budou financovány ze schváleného rozpočtu na rok 2020. 

Akce včetně zdůvodnění jsou uvedené v příloze tohoto materiálu. Dle dosud platného Rozpočtového výhledu 
statutárního města Děčín na roky 2017 - 2021 lze předpokládat v roce 2020 kapitálové výdaje (rozestavěné i 
zahajované akce) v objemu cca 103 500 tis. Kč.

Vyjádření:

Příloha: akce_realizovane 
_2020_sum.pdf Komentář:          



Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Hana Hlaváčková OE 17.9.2019 12:01 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 17.9.2019 13:36 podepsáno



Příloha 
Jmenovité investiční akce a velké opravy připravované v roce 2019 k realizaci v roce 2020 
(předpoklad uzavření SoD v r. 2019 s realizací v r. 2020)  *)

(v tis. Kč)

Č. Odbor Druh požadavku/název akce
Rozpočtové 

náklady 
celkem

Požadavek 
na r. 2020

Předpoklad 
dotace Zdůvodnění, stav připravenosti

1. akce charakteru oprav a údržby 37 076 33 076 0

1 OKD Oprava mostního svršku DC-008L ul. Na Výšinách 11 203 11 203

Sanace nosné konstrukce a spodní stavby, degradace betonu, 
eroze navážky-násypu, porušena hydroizolace, obnova 
protikorozní ochrany zábradlí, oprava povrchu chodníku atd. - 
vydané stavební povolení

2 OKD
Oprava cyklostezky pod zámkem v Děčíně, místě 
sedání násypového tělesa u železničního mostu nad 
řekou

2 273 2 273

neuznatelné 
náklady v 
rámci dotací 
SFDI

Nerovnoměrné sedání násypu komunikace a odstranění závad 
vzniklými těmito poklesy, oprava nevyžaduje stavební povolení. 
Protilehý svah je již opraven.

3 OMH Zámek Děčín restaurování glorietu v Růžové 
zahradě

17 000 13 000 PD, akce připravena k realizaci, nutné, havarijní stav

4 OMH Restaurování secesní kašny - Pohádková kašna 6 000 6 000 PD, akce připravena k realizaci, havarijní stav
5 OPO Oprava WC 3.NP A1 600 600 Dokumentace, rozpočet, práce v zimních měsících

2. investiční akce 52 042 49 342 0

1 OKD
Úprava sítě veřejného osvětlení ul. V Hliništi, Děčín 7-
Chrochvice 1 400 1 400

Součinnost s ČEZ Distribuce a.s. - výpověď z podpěrných bodů, 
územní rozhodnutí vydané

2 OKD Úprava sítě veřejného osvětlení - Děčín VII, ul. 
Mendelova, Truhlářská 2 600 2 600 Součinnost s ČEZ Distribuce a.s. - výpověď z podpěrných bodů, 

územní rozhodnutí vydané

3 OKD
Rampa a přechod pro chodce v ul. Kamenicka a 
Lužická, Děčín 2 092 2 092 SFDI???

Zvýšení bezpečnosti občanů, vydané stavební povolení

4 OKD
Úprava chodníku a místo pro přecházení v ul. 
Kamenická x Brožíkova včetně VO 450 450

Zvýšení bezpečnosti občanů, vydané stavební povolení, 
pokračování studie "Po Kamenické ulici na zelenou".

5 OMH Výměna střešního pláště zimního stadionu Děčín 29 000 29 000 ? PD, akce připravena k realizaci, havarijní stav

6 OMH
ZŠ Komenského změna užívání ŠD na učebny a 
drobné stavební úpravy 7 000 7 000

PD, akce připravena k realizaci, nesplněny hygienické požadavky 

7 OMH Stavební úpravy 1.NP Krásnostudenecká 1525/30, 
Děčín VI 6 700 4 000

PD bude předána k 31.08.2019, akce přesun klientů DOZP po 
dobu rekonstrukce objektu v ul. Spojenců, Boletice, poté se 
předpokládá, že zde budou opět byty.

8 OPO Rekonstrukce b.j. A1 na kanceláře 1 000 1 000 Stavební povolení, práce v zimních měsících

9 OPO Rekonstrukce b.j. B1 na kanceláře 1 800 1 800 Stavební povolení, práce v zimních měsících

POŽADAVKY CELKEM 89 118 82 418

Pozn. *) nejedná se o běžné opravy v rámci § 2212 - opravy a údržba MK, mostků a propustků a § 3639 - opravy majetku ve výpůjčce PO



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 9. 2019 ZM 19 07 04 05

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

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

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

rozhodlo

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

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

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 09.07.2019 žádost paní ****** ******, bytem ****** ******, ****** o poskytnutí 
účelové dotace na výstavbu čistírny odpadních vod k rodinnému domu č.p. ****** na p.p.č. ****** v k.ú. Křešice 
u Děčína a usnesením č. RM 19 13 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 paní ****** ****** o poskytnutí účelové dotace na 
výstavbu čistírny odpadních vod na p.p.č. ****** k rodinnému domu č.p. ****** na p.p.č. ****** vše v k.ú. 
Křešice u Děčína (příloha č. 1).

Zásady postupu statutárního města Děčín při poskytování účelové dotace v rámci programu podpory výstavby 
čistíren odpadních vod pro rodinné domy na vymezeném území statutárního města Děčín schválilo ZM dne 
21.09.2017 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 29.10.2018, které nabylo právní moci dne 08.12.2018, 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 žádosti o vyplacení dotace včetně sdělení vodoprávního úřadu o tom, že stavba byla provedena 
dle vydaného souhlasu OŽP 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 BioCleaner BC 4 PP“ na p.p.č. 
****** v k.ú. Křešice u Děčína a technických parametrů budovaného zařízení zneškodňování odpadních vod a 
konstatuje, že z vodohospodářského hlediska předložené podklady splňují požadavky na přidělení účelové 
dotace na výstavbu ČOV u stávajícího rodinného domu č.p. ******, ******, 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_A.pdf Komentář: Příloha č. 1 - žádost

Příloha: priloha_2_vypis_snimek_
povoleni_A.pdf Komentář: Příloha č. 2 - výpis z KN, snímek z KN, 

stavební povololení 

Příloha: priloha_3_stanovisko_A.p
df Komentář: Příloha č. 3 - stanovisko OŽP

Příloha: priloha_4_smlouva_A.pdf Komentář: Příloha č. 4 - veřejnoprávní smlouva

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Hana Hlaváčková OE 17.9.2019 12:58 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 17.9.2019 13:42 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. , 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 p.p.č. v k.ú. Křešice u Děčína:  
„Čistírna odpadních vod BioCleaner BC4 PP“ na p.p.č. v k.ú. Křešice u Děčína. 

 
 

II. Poskytnutí dotace 
 

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

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

 
 



3. Účelová dotace bude poskytnuta pro výstavbu ČOV uvedené v čl. I odst. 2 této smlouvy.  
V případě, že po uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dojde v průběhu 
výstavby ČOV ke změně investora, přechází nárok na poskytnutí účelové dotace na 
nového investora, který splňuje podmínky čl. II písm. c) Zásad. Pokud však již byla 
účelová dotace poskytnuta původnímu investorovi, nemá nový žadatel - investor nárok na 
tuto účelovou dotaci. 

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

odst. 1 této smlouvy v termínu do 90 dnů po předložení sdělení vodoprávního úřadu o 
tom, že stavba byla provedena dle vydaného souhlasu OŽP a projektové dokumentace 
ověřené ve stavebním řízení. Tento podklad musí být vydán nejdéle do dvou let po vydání 
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. 110/2019 Sb., o zpracování 

osobních údajů, 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.2019. 

 
 

  



 
 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: 26. 9. 2019 ZM 19 07 04 06

Název:
Žádost pana ****** ****** o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny odpadních vod pro rodinný dům v 
k.ú. Velká Veleň

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

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

rozhodlo

1. o poskytnutí účelové dotace panu ****** ******, bytem ****** ****** ******, ****** na výstavbu čistírny 
odpadních vod na st.p.č. ****** a p.p.č. ****** v k.ú. Velká Veleň k rodinnému domu č.p. ****** na st.p.č. ****** v 
k.ú. Velká Veleň 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 03.09.2019 žádost pana ****** ******, bytem ****** ****** ******, ****** o poskytnutí 
účelové dotace na výstavbu čistírny odpadních vod k rodinnému domu č.p. ****** na st.p.č. ****** v k.ú. Velká 
Veleň a usnesením č. RM 19 15 35 06 doporučila ZM rozhodnout dle předloženého návrhu na usnesení.

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

smlouvy



Důvodová zpráva:
Odbor ekonomický předkládá orgánům města žádost pana ****** ****** o poskytnutí účelové dotace na 
výstavbu čistírny odpadních vod na st.p.č. ****** a p.p.č. ****** k rodinnému domu č.p. ****** na st.p.č. ****** 
vše v k.ú. Velká Veleň (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 a souhlas vlastníka pozemku p.č. ******, tj. 
Statutárního města Děčín, „Likvidace odpadních vod z RD č.p. ****** ****** ******“ ze dne 23.04.2019, který 
nahrazuje pro účely stavebního řízení smlouvu o právu provedení stavby (viz příloha č. 2). Žadatel disponuje 
souhlasem s provedením ohlášeného vodního díla od vodoprávního úřadu ze dne 01.07.2019, 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 žádosti o vyplacení dotace včetně sdělení vodoprávního úřadu o tom, že stavba byla provedena 
dle vydaného souhlasu OŽP 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 BIO Cleaner BC-4-BASIC 
včetně příslušenství“ na st.p.č. ****** a p.p.č. ****** v k.ú. Velká Veleň 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. ******, 
******, 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_A.pdf Komentář: Příloha č. 1 - žádost

Příloha: priloha_2_vypis_snimek_
povoleni_souhlas_A.pdf Komentář:

Příloha č. 2 - výpis z KN, snímek z KN, 
souhlas s provedením stavby, 
vyjádření vlastníka pozemku

Příloha: priloha_3_stanOZP_A.pdf Komentář: Příloha č. 3 - stanovisko OŽP

Příloha: priloha_4_smlouva_A.pdf Komentář: Příloha č. 4 - veřejnoprávní smlouva

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Hana Hlaváčková OE 17.9.2019 12:49 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 17.9.2019 13:41 podepsáno
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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. , trvale bytem  

(dále jen „příjemce dotace“) 
 

uzavírají tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace  
 
 

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

Děčín při poskytování účelové dotace v rámci programu podpory výstavby čistíren 
odpadních vod pro rodinné domy na vymezeném území statutárního města Děčín, 
schválených usnesením Zastupitelstva města Děčín č. ZM 17 07 06 18 ze dne 21.09.2017 
(dále jen „Zásady“) 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. Velká Veleň:  
„ČOV BIO Cleaner BC-4-BASIC včetně příslušenství“ na st.p.č. a p.p.č. v k.ú. 
Velká Veleň. 

 
 

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 souhlasu OŽP a projektové dokumentace 
ověřené ve stavebním řízení. Tento podklad musí být vydán nejdéle do dvou let po vydání 
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. 110/2019 Sb., o zpracování  

osobních údajů, 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.2019. 

 
 

  



 
 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: 26. 9. 2019 ZM 19 07 04 07

Název:
Žádost pana ****** ****** o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny odpadních vod pro rodinný dům v 
k.ú. Velká Veleň

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

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

rozhodlo

1. o poskytnutí účelové dotace panu ****** ******, bytem Velká Veleň ******, Děčín XXX na výstavbu čistírny 
odpadních vod na st.p.č. ****** v k.ú. Velká Veleň k rodinnému domu č.p. ****** na st.p.č. ****** v k.ú. Velká 
Veleň 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 03.09.2019 žádost pana ****** ******, bytem Velká Veleň ******, Děčín XXX o 
poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny odpadních vod k rodinnému domu č.p. ****** na st.p.č. ****** v 
k.ú. Velká Veleň a usnesením č. RM 19 15 35 07 doporučila ZM rozhodnout dle předloženého návrhu na 
usnesení.

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

smlouvy



Důvodová zpráva:
Odbor ekonomický předkládá orgánům města žádost pana ****** ****** o poskytnutí účelové dotace na 
výstavbu čistírny odpadních vod na st.p.č. ****** k rodinnému domu č.p. ****** na st.p.č. ****** vše v k.ú. Velká 
Veleň (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 
souhlasem s provedením ohlášeného vodního díla od vodoprávního úřadu ze dne 01.07.2019, 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 žádosti o vyplacení dotace včetně sdělení vodoprávního úřadu o tom, že stavba byla provedena 
dle vydaného souhlasu OŽP 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 BIO Cleaner BC-4-BASIC 
včetně příslušenství“ na st.p.č. ****** v k.ú. Velká Veleň 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. ******, Děčín 
XXX-Velká Veleň, 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_A.pdf Komentář: Příloha č. 1 - žádost

Příloha: priloha_2_vypis_snimek_
povoleni_A.pdf Komentář: Příloha č. 2 - výpis z KN, snímek z KN, 

souhas s povolením stavby

Příloha: priloha_3_stanOZP_A.pdf Komentář: Příloha č. 3 - stanovisko OŽP

Příloha: priloha_4_smlouva_A.pdf Komentář: Příloha č. 4 - veřejnoprávní smlouva

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Hana Hlaváčková OE 17.9.2019 13:04 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 17.9.2019 13:43 podepsáno



Příloha č. 1





Příloha č. 2















Příloha č. 4 
 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE 
 
 
Statutární město Děčín 
se sídlem Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV 
zastoupené primátorem Jaroslavem Hroudou 
IČ: 00261238 
č.ú.: 921402389/0800          
(dále jen „poskytovatel dotace“) 
 
a 
 

, nar. , trvale bytem  
 

(dále jen „příjemce dotace“) 
 

uzavírají tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace  
 
 

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

Děčín při poskytování účelové dotace v rámci programu podpory výstavby čistíren 
odpadních vod pro rodinné domy na vymezeném území statutárního města Děčín, 
schválených usnesením Zastupitelstva města Děčín č. ZM 17 07 06 18 ze dne 21.09.2017 
(dále jen „Zásady“) 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. Velká Veleň:  
„ČOV BIO Cleaner BC-4-BASIC včetně příslušenství“ na st.p.č. v k.ú. Velká Veleň. 

 
 

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 souhlasu OŽP a projektové dokumentace 
ověřené ve stavebním řízení. Tento podklad musí být vydán nejdéle do dvou let po vydání 
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. 110/2019 Sb., o zpracování 

osobních údajů, 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.2019. 

 
 

  



 
 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: 26. 9. 2019 ZM 19 07 04 08

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 byty v objektech ******, ****** a ******, ****** v celkové výši 2.860.569,00 Kč, a to o 
snížení na 10 %, tj.na částku 286.057,00 Kč. 

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 03.09.2019 žádost pana ****** o prominutí pohledávky a usnesením č. RM 19 15 
35 08 doporučila zastupitelstvu města rozhodnout o prominutí části pohledávky za panem ******, trvale bytem 
******, ****** za poplatek z prodlení, vzniklý při placení nájemného za byty v objektech ******, ****** a ******, 
****** v celkové výši 2.860.569,00 Kč, a to o snížení na 10 %, tj.na částku 286.057,00 Kč. 

Cena: 2 860 569,00
Návrh postupu: RM doporučila částečné 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 v objektech ******, ****** a ******, ****** (příloha č. 1 ): 

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

Pohledávka dle čtyř platebních rozkazů Okresního soudu v Děčíně z 03/1998, 03/2001, 02/2002 a 11/2002 
činí (viz přehled v příloze č. 2): 
Jistina celkem: 169.424,42 Kč 
Poplatek z prodlení ke dni podání žádosti: 2.860.569,00 Kč (2,5 promile z dlužné částky denně) 
Náklady řízení celkem: 50.137,80 Kč 
Vymáhaná pohledávka celkem 3.080.131,22 Kč

Na základě čtyř nařízených exekucí od r. 2005 byly pohledávky vymáhány exekutorským úřadem za manžely 
****** a ****** ******. Paní ****** v roce 2016 zemřela, exekuce proto pokračují pouze vůči panu ******. Na výše 
uvedený nedoplatek byla EÚ u tří exekucí vymožena v plné výši jistina (82.284,00 Kč), náklady řízení 
(30.904,00 Kč) a částečně poplatek z prodlení (258.905,40 Kč - tj. 21 %). U poslední exekuce byla uhrazena 
pouze částečně jistina (55.369,04 Kč). Vzhledem k tomu, že veškeré vymožené úhrady náleží na úhradu 
poplatku z prodlení u nejstarších exekucí, dochází u poslední exekuce k nárůstu nedoplatku na poplatku z 
prodlení, který ke dni podání žádosti celkem činil již 2.860.569,00 Kč. 

Dlužník požádal o prominutí poplatku z prodlení (odůvodnění - viz žádost) s tím, že pokud v případě schválení 
snížení dlužné částky za poplatek z prodlení dojde k přeplatku u starších exekucí, budou tyto přeplatky 
použity na úhradu poslední exekuce, kde doposud není uhrazena v plné výši jistina. 

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 2.860.569,00 Kč na částku 
286.057,00 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: P1_Zadost_anonym.pdf Komentář: Příloha č. 1 - Žádost

Příloha: P2_Prehled_exekuce_ano
nym.pdf Komentář: Příloha č. 2 - Žádost

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Hana Hlaváčková OE 17.9.2019 12:41 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 17.9.2019 13:40 podepsáno



STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN 
MAGISTRA r MĚSTA DĚČÍN 
Došlo: 22.07.2019 v 11:34:03 

MDC/78819/2019

549

Odbol
Statutární město Děčín 
se sídlem Magistrát města Děčín 
Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV 
Odbor ekonomický ____________

Č.J.:

Č.dop.:
Lislů;
Druh:

ZpiTlL.

1 Příloh; 0 
písemně

žádost o prominutí poplatku z prodlení

Jméno; -

Příjmení; 

Adresa bydliště: ,

, MDC48897887

Dluh za byt: č. 5, Děčín,
klíč: 10-01-0066-005-01 
EXEč.j. 1206/05

Dluh za byt ve výši: 2.044,00 Kč

Výše soudního poplatku + NŘ: 3.000,00 Kč

Datum úhrady: 17.05.2011 ,

Datum úhrady: 17.05.2011

Výše příslušenství - poplatku z prodlení: 14.763,00 Kč

Dluh za byt: č. 2, Děčín, 
klíč: 10-01-0066-002-02 
EXE č. j. 2047/06

Dluh za byt ve výši: 32.378,00 Kč 

Výše soudního poplatku + NŘ: 13.133,80 Kč 

Výše příslušenství - poplatku z prodlení: 472.380,00 Kč

Datum úhrady: 23.04.2018

Datum úhrady: 27.07.2018

Dluh za byt: č. 2, Děčín,
klíč: 40-11-0378-002-02 
EXE č. j. 2694/06

Dluh za byt ve výši: 47.862,00 Kč 

Výše soudního poplatku + NŘ: 14.770,20 Kč 

Výše příslušenství - poplatku z prodlení: 806.503,20 Kč

Datum úhrady: 11.02.2016

Datum úhrady: 11.02.2016

Dluh za byt: č. 2, Děčín,
klíč: 40-11-0378-002-02 
EXE č. j. 2723/07

Dluh za byt ve výši: 87.140,42 Kč 

Výše soudního poplatku + NŘ: 19.233,80 Kč 

Výše příslušenství - poplatku z prodlení: 1.628.761,00 Kč a stále narůstá

Datum úhrady: k 30.06.2019 zapl. 55.369 Kč

Datum úhrady: 0,00 Kč

Příloha č. 1



Důvod - vyjádření nájemníka:

Dovoluji sí požádat o prominutí nebo částečné prominutí poplatku z prodlení. V,současné době 
jsem již ve starobním důchodu a na výše uvedené exekuce jsem již zaplatil cca 415 tisíc korun. 
Výše poplatku z prodlení je velmi vysoká a pro mě, jako důchodce, likvidační.

V případě, že bude vyhověno mé žádosti o částečné prominutí poplatku z prodlení U exekucí 
vedené pod č. j. 112 EX 1206/05, EX 112 EX 2047/06 a 112 EX 2694/06 a důsledkem toho bude u 
těchto exekucí vykázán přeplatek, souhlasím s převodem tohpto přeplatku na úhradu exekuce 
vedené pod č.j. 112 EX 2723/07, u které dosud není uhrazena jistina a náklady soudního řízení.

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

Děkuji za pochopení a kladně vyřízení mé žádosti

Podpis:

/i,V Děčíně



Příloha č. 2
- přehled exekucí

čj. 112 EX Jistina Kč
Poplatek           

z prodlení 
(POPR)

Náklady řízení Celkem

POPR       
Návrh na        

snížení na       
10 %

1206/05 Nedoplatek 2 044,00 14 763,00 3 000,00 19 807,00 1 476,00
Zaplaceno 2 044,00 11 544,80 3 000,00 16 588,80

2047/06 Nedoplatek 32 378,00 472 380,00 13 133,80 517 891,80 47 238,00
Zaplaceno 32 378,00 63 885,10 13 133,80 109 396,90

2694/06 Nedoplatek 47 862,00 743 871,00 14 770,20 806 503,20 74 387,00
Zaplaceno 47 862,00 183 475,50 14 770,20 246 107,70

2723/07 Nedoplatek 87 140,42 1 629 555,00 19 233,80 1 735 929,22 162 956,00
Zaplaceno 55 369,04 0,00 0,00 55 369,04

REKAPITULACE:

Nedoplatek celkem 169 424,42 2 860 569,00 50 137,80 3 080 131,22 286 057,00
Zaplaceno celkem 137 653,04 258 905,40 30 904,00 427 462,44 258 905,40
Zůstatek celkem 31 771,38 2 601 663,60 19 233,80 2 652 668,78 27 151,60
Zaplaceno % 81,25 9,05 61,64



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 9. 2019 ZM 19 07 04 09

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

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo žádost pana ****** o prominutí příslušenství pohledávky za nájemné a 
vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu a

rozhodlo

neprominout poplatek z prodlení, vzniklý při placení nájmu bytu a vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu 
panu ******, bytem ******, ******. 

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 03.09.2019 žádost pana ******, bytem ******, ****** o prominutí příslušenství 
pohledávky za nájemné a vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu a usnesením č. RM 19 15 35 09 
nedoporučila zastupitelstvu města rozhodnout o prominutí poplatku z prodlení, vzniklého při placení nájmu 
bytu a vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu.

Cena: 740 052,79
Návrh postupu: RM nedoporučila rozhodnout o prominutí pohledávky



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

Žadatel (dlužník): 
pan ******, bytem ******, ******, právně zastoupen Mgr. Vítem Pavkem, advokátem se sídlem Masarykovo 
nám. 191/18, Děčín 

Dlužná částka dle dvou rozsudků a platebního rozkazu Okresního soudu v Děčíně z 04/2003, 07/2006 a 
07/2006 ke dni podání žádosti o prominutí poplatku z prodlení 11.06.2019 činila (viz příloha č. 2): 

Jistina (nájemné a vyúčtování služeb): 313.888,00 Kč
Poplatek z prodlení: 740.052,79 Kč
Náklady soudního a exekučního řízení: 114.978,51 Kč
Celkem 1.168.919,30 Kč 

Pohledávky za bývalými manžely panem ****** a paní ****** (dř. ******) jsou od r. 2011 vymáhány neúspěšně 
exekutorským úřadem. 

Nedoplatky za dlužníkem byly v 06/2016 přihlášeny do insolvenčního řízení. V 03/2019 byl zrušen konkurz na 
majetek dlužníka z důvodu, že majetek dlužníka je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující. Na základě 
této skutečnosti EÚ dvě exekuce (z celkových tří vedených exekucí) v 06/2019 vůči dlužníkovi zastavil z 
důvodu nenalezení postižitelného majetku a exekuce dále pokračují pouze proti bývalé manželce dlužníka, 
která následně předložila návrh na zastavení exekuce z důvodu nemajetnosti. Město Děčín se zastavením 
exekuce nesouhlasilo, o návrhu dlužnice nebylo doposud soudem rozhodnuto.

V rámci exekucí je vymáhán poplatek z prodlení, který ke dni podání žádosti činil celkem 4.774.048,00 Kč.
Vzhledem k časovému prodlení podání návrhu na exekuci právním zástupcem bývalého správce bytového 
fondu a k zastavení exekucí u dlužníka došlo k částečnému promlčení poplatku z prodlení a vůči dlužníkovi 
lze požadovat a do případného insolvenčního řízení přihlásit pouze poplatek z prodlení splatný ke dni právní 
moci rozsudků a platebního rozkazu, tj. částku 740.052,79 Kč.

Dlužník v zastoupení advokátem požádal o prominutí příslušenství pohledávky - poplatku z prodlení s tím, že 
v případě, že dlužníkovi bude povoleno oddlužení, nebude do insolvenčního řízení pohledávka za poplatek z 
prodlení přihlášena.

OE nedoporučuje rozhodnout o prominutí poplatku z prodlení, neboť k rozhodnutí o prominutí (snížení) 
poplatku z prodlení bylo v minulosti vždy přistupováno v případech, kdy dlužník uhradil jistinu a náklady řízení. 
V případě tohoto dlužníka nebyla na dluh doposud uhrazena žádná částka, dlužník nikdy neprojevil zájem 
hradit dluh ani v minimálních částkách.

Dalším důvodem je, že ke dni 01.06.2019 nabyla účinnosti novela insolvenčního zákona, dle které již není 
podmínkou pro schválení oddlužení krajským soudem předpoklad uspokojení 30 % pohledávek všech 
nezajištěných věřitelů. Oddlužení splní každý dlužník, kterému po dobu 5 let od schválení oddlužení nebude 
oddlužení zrušeno a který neporušil svou povinnost vynaložit veškeré úsilí, které po něm bylo možné 
spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení pohledávek svých věřitelů a splácel pravidelné měsíční splátky v 
minimální výši. 

Vzhledem k tomu, že došlo ke zrušení zásady úhrady nejméně 30 % pohledávek nezajištěným věřitelům, 
přihlášení příslušenství pohledávky města za dlužníkem v plné výši již není důvodem neschválení oddlužení 
tak, jako to bylo před účinností novely insolvenčního zákona.

Dále po novele insolvenčního zákona se pohledávky za úroky, úroky z prodlení, poplatek z prodlení a smluvní 
pokuty považují za pohledávky podřízené, které se uspokojují až po úplné úhradě ostatních pohledávek 
věřitelů a při posuzování míry uspokojení pohledávek věřitelů se k těmto pohledávkám nepřihlíží. Tyto 
pohledávky se tudíž zpravidla nebudou v oddlužení uspokojovat. 



Na základě výše uvedených skutečností OE nedoporučuje žádosti dlužníka vyhovět.

Vyjádření:

Příloha: P1_zadost_anonym.pdf Komentář: Příloha č. 1 - žádost

Příloha: P2_Prehled_exekuce_ano
nym.pdf Komentář: Příloha č. 2 - přehled dluhů

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Hana Hlaváčková OE 17.9.2019 12:38 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 17.9.2019 13:39 podepsáno



 
 

 

ISDS: 2tydd3v     www.akpavko.cz 
 

Po – Čt 08:00 – 17:00, Pá 08:00-11:00 

č. ú. 1127008004/2700 u UniCredit Bank a.s. 

Advokátní kancelář Mgr. Vít Pavko 
 

IČ 07215380, ev. č. ČAK 18281 

Sídlem Masarykovo nám. 191/18, 405 02 Děčín 

tel.: (+420) 604 511 512     mail: info@akpavko.cz 
 

Masarykovo náměstí 191/18 

405 02 Děčín sp. zn. 190573 

 

Statutární město Děčín 

 

datovou schránkou 

 

 

Klient:  bytem  , r. č.:

 pr. zast. Mgr. Vítem Pavkem, advokátem se sídlem Masarykovo nám. 191/18, 405 02 Děčín, ev. č. 18281 

 

 

 

 

 

 V Děčíně dne 28. 5. 2019 

 

 

 

 

Vážená paní/Vážený pane, 

 

dovolujeme si Vás tímto požádat, aby v případě, že bude povoleno oddlužení klienta v insolvenčním řízení, nebylo do 

insolvenčního řízení přihlášeno příslušenství – poplatek z prodlení. V současné jsou proti mému klientu vedeny u 

Exekutorského úřadu Děčín, soudního exekutora Mgr. Zdeňka Pánka. 

 

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

 

S úctou 

i. s. Mgr. Vít Pavko, advokát  

ŽÁDOST O PROMINUTÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ POHLEDÁVKY 

- poplatku z prodlení v   insolvenčním řízení 

Příloha č. 1





Příloha č. 2
 a (dř. ) - přehled exekucí

čj. 112 EX Jistina Kč
Poplatek           

z prodlení 
(POPR)**)

Náklady řízení Celkem

5330/11*) Nedoplatek 184 123,00 484 584,73 70 162,10 738 869,83
Zaplaceno 0,00 0,00 0,00 0,00

5701/11*) Nedoplatek 0,00 5 283,51 20 365,51 25 649,02
Zaplaceno 0,00 0,00 0,00 0,00

5702/11 Nedoplatek 129 765,00 250 184,55 24 450,90 404 400,45
Zaplaceno 0,00 0,00 0,00 0,00

REKAPITULACE:
Zůstatek celkem 313 888,00 740 052,79 114 978,51 1 168 919,30
Zaplaceno % 0,00 0,00 0,00

*) exekuce proti p. byla v 06/2019 zastavena z důvodu nenalezení postižitelného majetku
**) poplatek z prodlení lze po zastavení exekuce vůči panu požadovat pouze do data právní moci rozsudku a 
platebního rozkazu, poplatek z prodlení po tomto datu je již promlčen



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 9. 2019 ZM 19 07 04 10

Název:
Návrh dohody o splátkách se společností Kalliopé s.r.o.

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města opětovně projednalo návrh dohody o splátkách se společností Kalliopé s.r.o., se sídlem 
Šandova 271, 345 22 Poběžovice, IČO 25794914 a

rozhodlo

o uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek v předloženém znění za podmínky uzavření této dohody 
formou notářského zápisu s doložkou přímé vykonatelnosti nejpozději do 31.10.2019.

Stanovisko RM:
Rada města dne 03.09.2019 opětovně projednala návrh dohody o splátkách se společností Kalliopé s.r.o., se 
sídlem Šandova 271, 345 22 Poběžovice, IČO 25794914 a usnesením č. RM 19 15 35 10 doporučila ZM 
rozhodnout o uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek v předloženém znění za podmínky uzavření 
této dohody formou notářského zápisu s doložkou přímé vykonatelnosti nejpozději do 31.10.2019.

Cena: 972 000,00
Návrh postupu: RM doporučila rozhodnout o uzavření dohody



Důvodová zpráva:
Odbor ekonomický (dále jen „OE“) opětovně předkládá orgánům města k rozhodnutí žádost společnosti 
Kalliopé s.r.o., se sídlem Šandova 271, Poběžovice, o povolení splátek nedoplatku za smluvní pokutu 
(příloha č. 1).

Dle vystavených faktur č. PF-2018-1-0433 ze dne 15.08.2018 a č. PF-2019-1-0150 ze dne 18.02.2019 
(příloha č. 2) dluží společnost Kalliopé s.r.o. (dále jen „dlužník“) městu celkem částku 972.000 Kč za smluvní 
pokutu dle Smlouvy o dílo č. 2017-0081/OR ze dne 24.2.2017 na akci „Výměna a repase oken a balkonových 
dveří v objektu restaurace Pastýřská stěna, Žižkova č.p. 236, Děčín IV“, dle které se dlužník zavázal v případě 
prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 4.000 Kč za 
každý započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu. Dne 14.01.2019 město Děčín oznámilo 
společnosti odstoupení od smlouvy o dílo.

Zastupitestvo města dne 27.06.2019 usnesením č. ZM 19 06 04 14 rozhodlo o uzavření dohody o uznání 
dluhu a povolení splátek v předloženém znění (viz příloha č. 2) za podmínky uzavření této dohody formou 
notářského zápisu s doložkou přímé vykonatelnosti nejpozději do 31.08.2019. 

Právní zástupce města konzultoval možné termíny jednání s notářem Mgr. Kohoutkem, který navrhl 3 termíny. 
Po projednání s panem primátorem a dlužníkem bylo dohodnuto jednání na den 19.08.2019. Advokátní 
kanceláří bylo sděleno, že schůzka se bude konat v kanceláři notáře. V den konání schůzky právní zástupce 
města zjistil, že v jejich advokátní kanceláři došlo k administrativnímu pochybení a schůzka u notáře nebyla 
zajištěna (nebyl potvrzen navržený termín). Jednání ve věci uzavření dohody o splátkách bylo proto odvoláno. 
Panu ****** bylo oznámeno zrušení schůzky v době, kdy byl již na cestě do Děčína. 

Pan ****** požádal o posunutí termínu pro podepsání dohody o uznání dluhu a povolení splátek, neboť z 
důvodu pracovního vytížení již není schopen se do Děčína opětovně dostavit do 31.08.2019.

Vzhledem k tomu, že k nedodržení termínu pro podepsání uvedeného dokumentu nedošlo vinou dlužníka a 
lhůta stanovená usnesením ZM již uplynula a tím usnesení pozbylo i platnosti, doporučuje OE vydat nové 
usnesení ZM s termínem pro uzavření dohody nejpozději do 31.10.2019. Návrh dohody je předkládán v 
nezměněné podobě tak, jak byl projednán v ZM dne 27.06.2019 s tím, že p. ****** odsouhlasil dodržení 
dohody dle jím původně navrženého splátkového kalendáře (tj. 1. splátku ve výši 100.000 Kč do 30.09.2019).

Vyjádření:

Příloha: Priloha1-zadost-anonym.
pdf Komentář: Příloha č. 1 - žádost

Příloha: Priloha2-DOHODA2_anon
ym.pdf Komentář: Příloha č. 2 - dohoda

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Hana Hlaváčková OE 17.9.2019 12:25 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 17.9.2019 13:37 podepsáno



 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

ŠPALETOVÁ OKNA, HISTORICKÉ REPLIKY OKEN, DVEŘE, VITRÁŽE, REPASE OKEN A DVEŘÍ, RESTAURÁTORSKÉ 

OPRAVY 

 
 

Kalliopé s.r.o.                                                                                                                                             
345 22 Poběžovice 

Šandova 271 
IČ: 25794914 

e-mail : kalliopesro@seznam.cz, tel. 721 091 264 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 34395 

ID datové schránky: 85bewj6 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
V Poběžovicích dne 17.5.2019 

 
Kalliopé s.r.o.                                              Statutární město Děčín 

, jednatel                                    Mírové nám. 1175/5,405 
Identifikační číslo  : 25794914 Děčín 

Telefon   : 721 091 264    

E-mail    : kalliopesro@seznam.cz  

 

 

 

Věc: Výměna a repase oken a balkonových dveří v objektu restaurace Pastýřská stěna, 
Žižkova č.p. 236, Děčín IV. 
 
 
Vážení,  

Prosím o možnost sjednání splátkového kalendáře na penalizační fakturu a zároveň se 

omlouváme se za pozdní reakci. 

Děkujeme za projednání. 

 

, jednatel 

 

  

 

 

 

 

        

 

Příloha č. 1

mailto:kalliopesro@seznam.cz
mailto:kalliopesro@seznam.cz


 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

ŠPALETOVÁ OKNA, HISTORICKÉ REPLIKY OKEN, DVEŘE, VITRÁŽE, REPASE OKEN A DVEŘÍ, RESTAURÁTORSKÉ 

OPRAVY 

 

Kalliopé s.r.o.                                                                                                                                             
345 22 Poběžovice 

Šandova 271 
IČ: 25794914 

e-mail : kalliopesro@seznam.cz, tel. 721 091 264 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 34395 

Číslo účtu: 4193119339/0800, ID datové schránky: 85bewj6 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kalliopé s.r.o. 

Šandova 271 

345 22 Poběžovice 

IČO: 25794914 

 

Věc: Návrh splátkového kalendáře úhrady smluvní pokuty dle smlouvy o dílo s názvem 

„Výměna a repase oken a balkonových dveří v objektu restaurace Pastýřská stěna“. 

 

 

Dobrý den, dle dohody žádáme o projednání možnosti návrhu splátkového kalendáře: 

 

 

 

Do 30.9.2019 – 100 000,- 

Do 20.12.2019 – 100 000,- 

Do 30.4.2020 – 100 000,- 

Do 30.8.2020 – 100 000,- 

Do 20.12.2020 – 200 000,- 

Do 30.4.2021 – 100 000,- 

Do 30.9.2021 – 150 000,- 

Do 20.12.2021 – 122 000,- 

 

Celkem 972 000,- 

 

Děkujeme za možnost projednání splátkového kalendáře. 

S pozdravem  

 

V Poběžovicích dne 22.5.2019 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

, jednatel, Kalliopé s.r.o. 

mailto:kalliopesro@seznam.cz


Příloha č. 3 
 

Uznání dluhu a dohoda o splátkách 
v souladu s ustanovením § 2053 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany 
 
Statutární město Děčín, se sídlem Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, 
405 38 Děčín IV, IČO  00261238,  
zastoupené primátorem Jaroslavem Hroudou 
(dále jen „věřitel“) 
 
a 
 
Kalliopé s.r.o., se sídlem Šandova 271, 345 22 Poběžovice, IČO 25794914, 
zastoupená jednatelem 
(dále jen „dlužník“) 
 
uzavírají toto 

Uznání dluhu a dohodu o splátkách 
 

I. 
 

1. Dlužník dluží věřiteli smluvní pokutu dle čl. X odst. 3 Smlouvy o dílo č. 2017-0081/OR ze 
dne 24.02.2017: 
 
a) dle faktury č. PF-2018-1-0433 ze dne 15.08.2018 za období do 31.07.2018 částku 

308.000 Kč  
b) dle faktury č. PF-2019-1-0150 ze dne 18.02.2019 za období do 01.08.2018 do 

14.01.2019 částku 664.000 Kč.  
 

2. Dlužné částky uvedené v bodě 1 v celkové výši 972.000 Kč uznává dlužník výslovně 
jako svůj dluh vůči věřiteli, a to jak co do důvodu, tak i výše. 

 
II. 
 

1. Dlužník se zavazuje splatit dlužnou částku uvedenou v čl. I. této dohody následovně: 
 
- do 30.09.2019 částku 100.000 Kč 
- do 20.12.2019 částku 100.000 Kč 
- do 30.04.2020 částku 100.000 Kč 
- do 30.08.2020 částku 100.000 Kč 
- do 20.12.2020 částku 200.000 Kč 
- do 30.04.2021 částku 100.000 Kč 
- do 30.09.2021 částku 150.000 Kč 
- do 20.12.2021 částku 122.000 Kč. 
 

2. Splátky dluhu budou poukazovány na účet věřitele vedený u ČS, a.s.,pob. Děčín,  
č.ú. 19-921402389/0800, a to pod VS 9950001543 částka 308 000 Kč a pod VS 
9950001632 částka 664.000 Kč.  
 



2 
 

3. V případě prodlení s úhradou byť jen jediné splátky, delším než 5 dnů, ztrácí dlužník 
výhodu splátek, zbývající částka dluhu se stává splatnou ihned a dlužník je povinen 
neprodleně uhradit tuto celou zbývající část dluhu na účet věřitele. 
 

4. Za dobu povolení splátek je věřitel oprávněn požadovat po dlužníkovi zaplacení úroku 
z prodlení dle platného nařízení vlády. Dlužník se zavazuje zaplatit úrok z prodlení do 
8 dnů ode dne obdržení výzvy věřitele k jeho zaplacení.  

 
III. 
 

1. Jakékoliv změny této dohody mohou být učiněny pouze na základě písemných dodatků, 
podepsaných oběma smluvními stranami. 
 

2. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž věřitel obdrží jedno 
vyhotovení a dlužník jedno vyhotovení. 
 

3. Tuto dohodu schválilo Zastupitelstvo města Děčín dne xx.xx.2019 usnesením č. ZM 19 
xx xx xx xx  a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvním stranami. 
 

4. Účastníci této dohody prohlašují, že si tuto dohodu náležitě přečetli a souhlasí s jejím 
obsahem. Účastníci této dohody dále prohlašují, že tato dohoda byla uzavřena za jejich 
vážné a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na 
důkaz toho připojují níže své podpisy. 

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

 
 
 
 
 
 
 

………………………………………..               ………………………………………..                           
          věřitel                                                                           dlužník 

          
                                          



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 9. 2019 ZM 19 07 04 11

Název:
Rampa a přechod pro chodce v ulici Kamenická x Lužická

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města
schvaluje

1. podání žádosti o dotaci na projekt „Rampa a přechod pro chodce v ulici Kamenická x Lužická“ do dotačního 
programu Státního fondu dopravní infrastruktury, 
2. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v roce 2020 v předpokládané min. výši 
334.815,- Kč vč. DPH (276.707,- Kč bez DPH), 
3. předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v roce 2020 v předpokládané výši 334.815,- 
Kč vč. DPH (276.707,- Kč bez DPH).

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 3.9.2019 projekt „Rampa a přechod pro chodce v ulici Kamenická x Lužická“ a 
svým usnesením č. RM 19 15 36 04 schvaluje záměr realizace projektu „Rampa a přechod pro chodce v ulici 
Kamenická x Lužická“ a doporučuje zastupitelstvu města schválit:
1. podání žádosti o dotaci na projekt „Rampa a přechod pro chodce v ulici Kamenická x Lužická“ do dotačního 
programu Státního fondu dopravní infrastruktury, 
2. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v roce 2020 v předpokládané min. výši 
334.815,- Kč vč. DPH (276.707,- Kč bez DPH), 
3. předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v roce 2020 v předpokládané výši 334.815,- 
Kč vč. DPH (276.707,- Kč bez DPH).

Cena: 334 815,00
Návrh postupu: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh o usnesení.



Důvodová zpráva:
Předmětem projektu je rekonstrukce přechodu v ul. Kamenická u křižovatky s ul. Lužickou a přístup k tomuto 
přechodu pomocí schodiště a bezbariérové rampy. Cílem realizace tohoto projektu je zlepšení bezpečnosti 
chodců, přecházejících v tomto místě ulici Kamenická a umožnění bezbariérového přístupu k přechodu. 

V rámci realizace projektu dojde k posunutí přechodu pro chodce dál z křižovatky směrem k centru města 
Děčín. Na jihovýchodní straně bude na přechod navazovat schodiště a bezbariérová rampa s šířkou 1,5 m. 
Součástí stavby je také nasvětlení přechodu pro chodce.

Předpokládaný rozpočet na celou akci je 2.091.717,- Kč vč. DPH (1.728.692,- Kč bez DPH). Na tuto akci 
budeme žádat o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Na akci může být poskytnut příspěvek do 
výše max. 85 % uznatelných nákladů. 

Projekt je v souladu se Strategickým plánem města Děčín 2014 - 2020 (C5 - Budovat město bez fyzických 
bariér a H5 - Opravit a rekonstruovat místní komunikace, mosty a parkoviště). 

Stanovisko odboru komunikací a dopravy: 
Odbor komunikací a dopravy doporučuje podání žádosti o dotaci na projekt „Rampa a přechod pro chodce v 
ulici Kamenická x Lužická“ do dotačního programu Státního fondu dopravní infrastruktury. Tento projekt 
výrazně zvýší bezpečnost chodců.

Vyjádření:

Příloha: mapa_katastralni_situace
.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Mgr. Bc. Petr Kužel OR 18.9.2019 07:08 podepsáno

Předkladatel: Ing. Vladislav Raška 18.9.2019 10:27 podepsáno



 



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 9. 2019 ZM 19 07 04 12

Název:
Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13 - III. etapa

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo informace o projektu „Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13 - III. 
etapa“ a

schvaluje

1. podání žádosti o dotaci na projekt „Chodníky podél silnice I/13 - III. etapa“ do programu Státního fondu 
dopravní infrastruktury (SFDI) - dotační titul Bezpečnost dopravy,
2. předfinancování a zároveň spolufinancování projektu „Chodníky podél silnice I/13 - III. etapa“ ze strany 
statutárního města Děčín v předpokládané min. výši 1 356 tis. Kč včetně DPH v rámci projektu na 
rekonstrukci chodníkové plochy.

Stanovisko RM:
Rada města dne 3.9.2019 projednala informace o projektu „Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13 - 
III. etapa“ a svým usnesením č. RM 19 15 36 01 doporučila zastupitelstvu města:
1. podání žádosti o dotaci na projekt „Chodníky podél silnice I/13 - III. etapa“ do programu Státního fondu 
dopravní infrastruktury (SFDI) - dotační titul Bezpečnost dopravy,
2. předfinancování a zároveň spolufinancování projektu „Chodníky podél silnice I/13 - III. etapa“ ze strany 
statutárního města Děčín v předpokládané min. výši 1 356 tis. Kč včetně DPH v rámci projektu na rekonstrukci 
chodníkové plochy.

Cena: 1 356 000,00
Návrh postupu:          



Důvodová zpráva:
Předmětem projektu, který bude podáván do SFDI, je rekonstrukce a vybudování chodníků včetně 
autobusových zálivů. III. etapu tvoří úsek ul. Teplická (zastávka u Kovočasu) ke křižovatce ul. Teplická x ul. 
Jindřichova. Celkové rozpočtové náklady projektu jsou v předpokládané výši 4 232 719 Kč včetně DPH. 
Předfinancování a zároveň spolufinancování projektu „Chodníky podél silnice I/13 - III. etapa“ ze strany 
statutárního města Děčín v předpokládané min. výši 1 356 tis. Kč včetně DPH (15 % z nákladů týkajících se 
dotace plus neuznatelné náklady). Dotací mohou být realizovány pouze stavební objekty ve vlastnictví města. 

Rekapitulace III. etapy - stavební objekty týkající se dotace:
Díl 02 (Chodník po levé straně km 0,970 - 1,973 (reko)): 940 739,95 Kč včetně DPH
Díl 03 (Chodník po pravé straně km 1,500 - 1,700 (nový)): 1 140 962,13 Kč včetně DPH 
Díl 06B (Autobusové zálivy - km 0,885 - 1,973): 270 747,07 Kč včetně DPH 
Díl 12 (Chodník po obou stranách km 0,885 - 0,970 (reko)): 1 031 927,40 Kč včetně DPH 

Rekapitulace III. etapy - stavební objekty cizí pozemky (neuznatelné náklady): 
Díl 04 (Chodník po pravé straně km 1,865 - 1,973 (nový)): 406 667,16 Kč včetně DPH 
Díl 05 (Parkovací plocha P6): 342 359,55 Kč včetně 
DPH Díl 09 (Chodník na ppč 837/2): 10 753,86 Kč včetně DPH
Díl 10 (Chodník na ppč 463): 77 145,61 Kč včetně DPH 
Díl 11 (Chodník na ppč 594): 11 415,89 Kč včetně DPH

Chybějící díly jsou součástí II. etapy. 

Žádost o dotaci pro rok 2020 musí být podána nejpozději do 15. října 2019.

Realizace navazuje na projekt „Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13 - II. etapa“ a předpokládá se v 
roce 2020. Financování veřejného osvětlení pro etapu II. a III. ve výši 4 447 tis. Kč je schváleno materiálem č. 
RM 18 15 36 02.

Projekt je v souladu s rozvojovým cílem H5: Opravit a rekonstruovat místní komunikace, mosty a parkoviště.

Vyjádření:

Příloha: D.1.1.2.1 Situace-část 
5-6.pdf Komentář:          

Příloha: D.1.1.2.1 Situace-část 
7-8.pdf Komentář:          

Příloha: D.1.1.2.1 Situace-část 
9.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Mgr. Bc. Petr Kužel OR 17.9.2019 09:36 podepsáno

Předkladatel: Ing. Vladislav Raška 17.9.2019 10:45 podepsáno
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MĚŘÍTKO
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ZODP.PROJEKTANT KONTROLOVALKRESLIL

Ing. Petra Nedvědová Ing. Bc. Jiří Nedvěd

REVIZE

Statutární město Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV

Situace - část 5 

Chodníky a veřejné osvětlení

Ing. Bc. Jiří Nedvěd

1:250

NE2D Projekt s.r.o.
tel: 732207900

email: doprava@ne2dprojekt.cz
web: www.ne2dprojekt.cz

podél silnice I/13 - II. etapa

D.1.1.2.1.5

DUR/DPS

06/2018

721

Výškový systém Bpv
Souřadnicový systém S-JTSK

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

Ing. Petra Nedvědová Ing. Bc. Jiří Nedvěd

REVIZE

Statutární město Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV

Situace - část 6 

Chodníky a veřejné osvětlení

Ing. Bc. Jiří Nedvěd

1:250

NE2D Projekt s.r.o.
tel: 732207900

email: doprava@ne2dprojekt.cz
web: www.ne2dprojekt.cz

podél silnice I/13 - II. etapa

D.1.1.2.1.6

DUR/DPS

06/2018

721

Výškový systém Bpv
Souřadnicový systém S-JTSK

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

REVIZE č.01 - 17.9.2018

REVIZE č.01 - 17.9.2018
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Situace - část 7

Chodníky a veřejné osvětlení

Ing. Bc. Jiří Nedvěd

1:250

NE2D Projekt s.r.o.
tel: 732207900

email: doprava@ne2dprojekt.cz
web: www.ne2dprojekt.cz

podél silnice I/13 - II. etapa

D.1.1.2.1.7

DUR/DPS

06/2018

721

Výškový systém Bpv
Souřadnicový systém S-JTSK

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

Situace - část 8 

Chodníky a veřejné osvětlení

Ing. Bc. Jiří Nedvěd
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NE2D Projekt s.r.o.
tel: 732207900

email: doprava@ne2dprojekt.cz
web: www.ne2dprojekt.cz

podél silnice I/13 - II. etapa
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Výškový systém Bpv
Souřadnicový systém S-JTSK

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

REVIZE č.01 - 17.9.2018

REVIZE č.01 - 17.9.2018



1+910.21
174.51

2.72%
243.41

0.43%
63.09

1+973.30

174.78

0.43%

63.09

A6

2%

A1

A4
A2 A3

A7

A5

bourání opěrných zídek

BO 15/25 (+0,10m)

(+0,02m)

ul. Písecká

ul. Jindřichova vodící linie - BO 8/25 (+0,06)vodící linie - BO 8/25 (+0,06)

vodící linie - stávající budova

vodící linie - BO 8/25 (+0,06)

BO 15/25 (+0,10m)

BO 15/25 (+0,10m)

BO 15/25 (+0,10m)

(+0,02m)

(+0,02m)

(+0,02m)
(+0,02m)

(+0,02m)

místní komunikace

m
ístní kom

unikace

stávající panelový chodník

stávající dlážděný chodník

sjezd

sjezd sjezd

sjezd

(+0,00)

sjezd

sjezd

sjezd

vodící linie - stávající BO 8/25 (+0,06)

vodící linie - stávající opěrná zeď

vodící linie - stávající BO 8/25 (+0,06)

vodící linie - stávající BO 8/25 (+0,06)
vodící linie - stávající BO 8/25 (+0,06)

vodící linie - stávající budova

BO 8/25 (+0,06)

vodící linie - stávající

(+0,00m)

(+0,00m)

sjezd

(+0,02m)

(+0,00)
sjezd

(+0,02m)

(+0,00)
sjezd

1+910.21
174.51

2.72%
243.41

0.43%
63.09

1+973.30

174.78

0.43%

63.09

A6

2%

A1

A4
A2 A3

A7

A5

bourání opěrných zídek

BO 15/25 (+0,10m)

(+0,02m)

ul. Písecká

ul. Jindřichova vodící linie - BO 8/25 (+0,06)vodící linie - BO 8/25 (+0,06)

vodící linie - stávající budova

vodící linie - BO 8/25 (+0,06)

BO 15/25 (+0,10m)

BO 15/25 (+0,10m)

BO 15/25 (+0,10m)

(+0,02m)

(+0,02m)

(+0,02m)
(+0,02m)

(+0,02m)

místní komunikace

m
ístní kom

unikace

stávající panelový chodník

stávající dlážděný chodník

sjezd

sjezd sjezd

sjezd

(+0,00)

sjezd

sjezd

sjezd

vodící linie - stávající BO 8/25 (+0,06)

vodící linie - stávající opěrná zeď

vodící linie - stávající BO 8/25 (+0,06)

vodící linie - stávající BO 8/25 (+0,06)
vodící linie - stávající BO 8/25 (+0,06)

vodící linie - stávající budova

BO 8/25 (+0,06)

vodící linie - stávající

(+0,00m)

(+0,00m)

sjezd

(+0,02m)

(+0,00)
sjezd

(+0,02m)

(+0,00)
sjezd

INVESTOR

OBSAH

AKCE

Č. VÝKRESU

Č. ZAKÁZKY

MĚŘÍTKO

DATUM

STUPEŇ

ZODP.PROJEKTANT KONTROLOVALKRESLIL

Ing. Petra Nedvědová Ing. Bc. Jiří Nedvěd
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Statutární město Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV

Situace - část 9

Chodníky a veřejné osvětlení

Ing. Bc. Jiří Nedvěd

1:250

NE2D Projekt s.r.o.
tel: 732207900

email: doprava@ne2dprojekt.cz
web: www.ne2dprojekt.cz
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MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 9. 2019 ZM 19 07 04 13-14

Název:
Návrh na volbu do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně na volební období 2019-2023 - opakovaná 
volba

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

ZM 19 07 04 13

Zastupitelstvo města
zvolilo

pana Jaroslava Kratochvíla, ****** do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně na volební období 
2019-2023.

Návrh usnesení:

ZM 19 07 04 14

Zastupitelstvo města
zvolilo

paní Blaženu Julákovou, ****** do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně na volební období 
2019-2023.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 24.08.2019 návrh na volbu do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně na 
volební období 2019-2023 a doporučuje zastupitelstvu města zvolit pana Jaroslava Kratochvíla a paní 
Blaženu Julákovou do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně na volební období 2019-2023.

Cena:      
Návrh postupu: RM doporučuje zvolit navrhované kandidáty.



Důvodová zpráva:
Návrh je podán s odvoláním na ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a 
zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o soudech“).
Jmenovaní vykonávali funkci přísedícího již ve volebním období 2011-2015 a 2015-2019, kdy volební období 
končí 24.09.2019 a projevili zájem o pokračování v této funkci po další volební období. Návrh je podán v 
souladu s § 64 odst. 3 zákona o soudech po projednání a doporučení členů zastupitelstva:
Ing. Vladislava Rašky - Jaroslav Kratochvíl
Václava Němečka - Blažena Juláková
a se souhlasem zastupujícího předsedy Okresního soudu v Děčíně.

Vyjádření:

Příloha: Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Vladimíra Holečková OSC 9.9.2019 15:08 podepsáno

Předkladatel: Mgr. Bc. Petr Kužel OR 10.9.2019 12:23 podepsáno



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 9. 2019 ZM 19 07 04 15

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

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

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

prominutí pohledávky pro pana ****** a pana ****** ve výši 50% za bezdůvodné obohacení z důvodu užívání 
staveb bez č.p./č.e., kůlen na pozemku p.č. 115/4 v k.ú. Vilsnice.

Stanovisko RM:
Rada města na svém zasedání dne 3.9.2019 usnesním č. RM 19 15 37 01 doporučila zastupitelstvu města 
rozhodnout o prominutí pohledávky pro pana ****** a pana ****** ve výši 50% za bezdůvodné obohacení z 
důvodu užívání staveb bez č.p./č.e., kůlen na pozemku p.č. 115/4 v k.ú. Vilsnice.

Cena: 11 821,00
Návrh postupu: Rada města doporučila zastupitelstvu rozhodnout o prominutí pohledávky



Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- odborem OMH, oddělení nakládání s majetkem města bylo dne 15.5.2019 svoláno jednání ve věci 
projednání vlastnictví a užívání drobných staveb na pozemku p.č. 115/1, 115/4 vše v k.ú. Vilsnice, jejich 
legalizace a případně odprodej části pozemků pod těmito stavbami. V souvislosti s touto 
problematkou bylo zjištěno, že stavbu bez č.p./č.e., jedná se o dvě kůlny, na pozemku p.č. 115/4 v k.ú. 
Vilsnice - viz. příloha č. 3, užívá pan ****** a pan ******, a to bez platného právního vzahu - viz. příloha 
č.1. 
- dle stanoviska právního zástupce města má statutární město Děčín nárok na vydání bezdůvodného 
obohacení za poslední tři roky t.j. ode dne 15.5.2016 - viz. příloha č. 2. 
- odbor místního hospodářství stanovil nájemné, za užívání nebytových prostor, dle Zásad rady města 
o stanovení nájemného z nebytových prostor v majetku města Děčín pro rok 2016, 2017, 2018 a 2019, 
které pro dané období činí 380,- Kč/m2/rok. Užívaná plocha každé kůlny činí 20,72 m2. Bezdůvodné 
obohacení je vypočteno od 15.05.2016 do 15.05.2019 a činí 23 641,82 Kč. Pan ****** a pan ******, byli o 
této skutečnosti písemně informováni a byla jim zaslána pohledávka k úhradě - viz. příloha č. 7.

Odbor místního hospodářství obdržel od pana ****** a pana ****** žádost o prominutí celého dlužného 
nájemného, případně o započtění 50% nákladů za dlouhodobou údržbu staveb. Ve své žádosti uvádí, že 
nemovitosti udržovali, zejména po povodních v roce 2002 a 2013 v dobré víře s tím, že se jedná o součást 
jejich staveb obj. č. 19 a 18 v k. ú. Vilsnice - viz. příloha č. 4.

Odbor OMH provedl místní šetření na kterém bylo zjištěno, že kůlny se nacházejí ve stavu značného 
opotřebení a proto doporučuje snížení pohledávky o 50%.

Stanovisko odboru OMH, oddělení nakládání s majetkem města - viz. příloha č. 5

Stanovisko OE- viz. příloha č. 6 

Vyjádření:

Příloha: příloha č.1.pdf A.pdf Komentář: záznam z šetření

Příloha: příloha č.2.pdfA.pdf Komentář: stanovisko aknt

Příloha: příloha č.3.pdf Komentář: foto

Příloha: příloha č. 4.pdfA.pdf Komentář: žádost Netík a Král

Příloha: příloha č. 5.pdf Komentář: stanovisko OMH

Příloha: příloha č. 6.pdfA.pdf Komentář: stanovisko OE

Příloha: příloha č. 7.pdfA.pdf Komentář: korespondence bezdůvod. obohacení



Příloha: příloha č. 8.pdf Komentář: foto po povodních

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 17.9.2019 13:16 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 17.9.2019 13:51 podepsáno



































MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 9. 2019 ZM 19 07 04 16

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

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

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

schvaluje

uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek s panem ****** v celkové výši 11.789,15 Kč v předloženém 
znění.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 3.9.2019 žádost o uzavření dohody o uznání dluhu a povolení 
splátek a usnesením č. RM 19 15 37 16 doporučila zastupitelstvu města schválit dohodu o uznání dluhu a 
povolení splátek s panem ****** v celkové výši 11.789,15 Kč v předloženém znění.

Cena: 11 789,15
Návrh postupu: RM doporučuje schválit uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek.

Důvodová zpráva:
Rekapitulace: 
V souladu se směrnicí č. 4-5 ze dne 23.8.2016 požádal bývalý nájemník městského bytu ****** odbor 
místního hospodářství o projednání a schválení dohody o uznání dluhu a povolení splátek. 

OMH předkládá ke schválení návrh dohody o uznání dluhu a povolení splátek s dobou splácení nad 18 
měsíců podléhající rozhodnutí zastupitelstva města.

Žadatel: ******

Dlužná částka, která se skládá z nedoplatku nájmu a služeb spojených s užíváním bytu ******, je v celkové 
výši 11.789,15 Kč. Tato dohoda je vyhotovena z důvodu nedoplatku ročního vyúčtování 2018 a plně nahrazuje 
původní dohodu ze dne 3.10.2018.

Vyjádření:

Příloha: ZM19170416_zadost_ano
nym.pdf Komentář:          



Příloha: ZM19070416_dohoda_ano
nym.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 16.9.2019 14:09 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 16.9.2019 14:49 podepsáno





 
Uznání dluhu a dohoda o splátkách 

v souladu s ustanovením § 2053 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany 
 
Statutární město Děčín, 
se sídlem Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV 
IČO  00261238  
zastoupené Jaroslavem Hroudou, primátorem statutárního města Děčín   
(dále jen „věřitel“) 
 
a 
 

 (dále jen „dlužník“) 
 
uzavírají toto 
 

Uznání dluhu a dohodu o splátkách 
 

I. 
 

1. Účastníci této dohody prohlašují, že dlužník dluží věřiteli ke dni podpisu této dohody: 
 
Nájem a služby spojené s užíváním bytu   
ve výši  11.789,15 Kč        
         

2. Částku 11.789,15 Kč, slovy: jedenáct tisíc sedm set osmdesát devět korun českých a 
patnáct haléřů uznává dlužník co do důvodu i výše včetně zákonného příslušenství a 
zavazuje se jej zaplatit v souladu s čl. II. této dohody.  

 
 

II. 
 

1. Dlužník se zavazuje uhradit věřiteli svůj závazek ve výši 11.789,15 Kč v pravidelných 
měsíčních splátkách ve výši 500 Kč. První splátka bude uhrazena nejpozději následující 
měsíc po podpisu dohody o uznání dluhu a povolení splátek.  
 

2. Splátky dluhu budou poukazovány na účet věřitele vedený u ČS, a.s., č.ú. 4169292/0800, 
pod v.s. 14301706 nebo hrazeny v hotovosti v pokladně Magistrátu města Děčín.  
 

3. Za dobu povolení splátek je věřitel oprávněn požadovat po dlužníkovi zaplacení úroku 
z prodlení dle platného nařízení vlády. Dlužník se zavazuje zaplatit úrok z prodlení do 
8 dnů ode dne obdržení výzvy věřitele k jeho zaplacení. 

 
4. V případě prodlení s úhradou, byť jen jediné měsíční splátky, delšího než 5 dnů, ztrácí 

dlužník výhodu splátek, zbývající částka dluhu se stává splatnou ihned a dlužník je 
povinen neprodleně uhradit tuto celou zbývající část dluhu na účet věřitele. 
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III. 
 

1. Jakékoliv změny této dohody mohou být učiněny pouze na základě písemných dodatků, 
podepsaných oběma smluvními stranami. 
 

2. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po 
jednom vyhotovení.  
 

3. Tato dohoda nabývá platnosti schválením zastupitelstva města, účinnosti dnem podpisu 
oběma smluvními stranami a plně nahrazuje původní dohodu ze dne 3.10.2018. 

 
4. Účastníci této dohody prohlašují, že si tuto dohodu náležitě přečetli a souhlasí s jejím 

obsahem. Účastníci této dohody dále prohlašují, že tato dohoda byla uzavřena za jejich 
vážné a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na 
důkaz toho připojují níže své podpisy. 

 
 
 
 
 
V Děčíně dne                       V Děčíně dne  

 
Jaroslav Hrouda       

 
 
 

………………………………………..               ………………………………………..                           
          věřitel                                                                           dlužník 

          
 
 
 

                                          



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 9. 2019 ZM 19 07 04 17

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

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo žádost manželů ******, bytem ****** o prominutí pohledávky za příslušenství 
pohledávky při placení nájmu bytu a 

schvaluje

prominutí části pohledávky města za manžely ******, bytem ****** a to o snížení poplatku z prodlení z částky 
20.186,37 Kč na 10%, tj. na částku 2.018,64 Kč a neschvaluje prominutí úroku z prodlení v částce 2.049,48 
Kč.

Stanovisko RM:
Rada města na svém zasedání dne 3.9.2019 projednala žádost o prominutí části pohledávky města za 
manžely ****** a usnesením č. RM 19 15 37 17 doporučila zastupitelstvu města schválit prominutí poplatku z 
prodlení z částky 20.186,37 Kč na 10%, tj. na částku 2.018,64 Kč a nerozhodnout o prominutí úroku z prodlení 
v částce 2.049,48 Kč.

Cena: 22 235,85
Návrh postupu: RM doporučuje rozhodnout o prominutí poplatku z prodlení a nerozhodnout o prominutí 

úroku z prodlení.

Důvodová zpráva:
OMH předkládá do jednání zastupitelstva města žádost o prominutí (snížení) příslušenství pohledávky, které 
vzniklo při placení nájmu bytu.

Žadatelé: ******

Nedoplatek za byt ******

Příslušenství pohledávky představuje: 
Poplatek z prodlení (2,5 promile z dlužné částky denně): 20.186,37 Kč
Úrok z prodlení (8,05% p.a.) 2.049,48 Kč
Celkem: 22.235,85 Kč

Pohledávky a závazky vůči městu: ****** kromě tohoto dluhu nejsou v evidenci dlužníků města.

Vyjádření:



Příloha: ZM19070417_zadost_ano
nym.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 17.9.2019 06:56 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 17.9.2019 08:01 podepsáno



OMH - Správa bytů

Prosíme o prominutí příslušenství z prodlení vzniklé za dluh z ročního vyúčtování služeb spojených 
s užíváním bytu

Žádáme o zaslání výsledku projednání naší žádosti na korespondenční adresu

 obyčejně.

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN 
MAGtSTRÁr MĚSťA DĚČÍN 
Do.šlo. 24.07.2019 v 10:32:29 

IVIDC/79752/2019

85
Odbor

Č.j.:
Č.dop.;
Listů:
Druh: písemné

1 Příloh: 0

C4891 8557M D



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 9. 2019 ZM 19 07 04 18

Název:
Městské slavnosti Děčín 2020 - Hudební festival Labefest

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh Děčínské sportovní, p. o. o konání a organizaci Hudebního festivalu 
Labefest 2020 v rámci Městských slavností Děčín 2020 a

souhlasí

1. s konáním Hudebního festivalu Labefest 2020 v rámci Městských slavností Děčín 2020 v termínu od 
15.05.2020 do 16.05.2020, 
2. s financováním Hudebního festivalu Labefest 2020 s rozpočtem 950.000,00 Kč v rámci schváleného 
rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2020 dle důvodové zprávy.

Stanovisko RM:
Rada města usnesením č. RM 19 14 39 03V ze dne 20.08.2019 doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s 
konáním Hudebního festivalu Labefest 2020 a s financováním ve výši 950.000,00 Kč.

Cena: 950 000,00
Návrh postupu: RM doporučuje souhlasit



Důvodová zpráva:
Odbor školství a kultury předkládá zastupitelstvu města žádost Děčínské sportovní, p. o. o rezervaci 
finančních prostředků na Hudební festival Labefest 2020 ve výši 950.000,00 Kč. 

Hudební festival Labefest se v letošním roce uskutečnil již po třinácté a patří mezi stěžejní akce městských 
slavností. V roce 2017 bylo zavedeno na hudební festival Labefest vstupné s cílem poskytnout návštěvníkům 
kvalitnější interprety a eliminovat nekulturní návštěvníky. Tyto cíle byly splněny a ohlasy jsou stále pozitivní, 
osvědčuje se i formát dvoudenního festivalu. 

Děčínská sportovní, p. o., jako hlavní organizátor akce, se obrací na statutární město Děčín s žádostí o 
alokaci finančních prostředků na rok 2020, které jsou nutné z důvodu včasného zahájení přípravy této kulturní 
akce, tzn. již rok předem. 

Labefest je s tradičně kvalitním Line upem nejlevnějším dvoudenním festivalem v ČR. Má veliký potenciál, 
který je potřeba rozvíjet nejen v rámci interpretů, ale i zkvalitňováním technického a sociálního zázemí akce. 
To samozřejmě znamená navýšení nákladů na organizování celé akce, čímž se zvýší standard a kvalita 
poskytovaná návštěvníkům, kteří se budou rádi vracet. 

Na základě této skutečnosti je požadována rezervace vyšších finančních prostředků. Do rady města byly 
předloženy dvě varianty - viz. Příloha č. 2, kde se rada města přiklonila k Variantě A.

Předložené varianty do rady města: 
Varianta A v celkové výši - 950.000,00 Kč - v případě schválení minimální úpravy ceníku. 
Varianta B v celkové výši - 700.000,00 Kč - v případě schválení vyšší úpravy ceníku. 

Na rok 2020 navrhuje Děčínská sportovní, p. o. s předprodejem začít již před vánočními svátky, zajistit včas 
headlinery, Labefest a celé městské slavnosti profesionálně propagovat a zajistit marketingové partnery. 

V žádosti - příloha č. 1, jsou dále uvedeny návrhy celkově týkající se akce - Městské slavnosti 2020, a to: 
- parkoviště pod knihovnou nevyužívat dále pro kolotoče, ale pro parkování návštěvníků městských slavností, 
- kolotoče se můžou přemístit na parkoviště na levý břeh Labe, 
- změnit tržní řád města pro atrakce a stanovit částky za nájem, který bude nižší než na parkovišti pod 
knihovnou, 
- v době Labefestu zpoplatnit parkování pod knihovnou, 
- návrh nového konceptu městských slavností, které by se konaly 2 a ne 3 víkendy, ale budou intenzivnější a 
atraktivnější - příloha č. 3 - Harmonogram, 
- zprofesionalizovat celkovou koordinaci komunikace městských slavností, 
- navýšit rozpočet na celkovou propagaci. 
Tyto návrhy budou projednány na štábu Městských slavností v roce 2020.

Vyjádření:

Příloha: Příloha č. 1.pdf Komentář:          

Příloha: Příloha č. 2.pdf Komentář:          

Příloha: Příloha č. 3.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Mgr. Bc. Iva Bajerová OSK 17.9.2019 09:25 podepsáno

Předkladatel: Ing. Ondřej Smíšek 17.9.2019 10:57 podepsáno











MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 9. 2019 ZM 19 07 04 19

Název:
Dodatek č. 7 ke smlouvě na veřejné služby v přepravě cestujících - změna přílohy č. 1 a č. 9

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh Dodatku č. 7 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících 
na území statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto služby a

schvaluje

uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících na území statutárního města 
Děčína a o kompenzaci za tyto služby, týkající se doplnění linek městské autobusové dopravy a dopravních 
prostředků určených k zajišťování závazků veřejné služby.

Stanovisko RM:
Rada města doporučuje schválit uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě 
cestujících na území statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto služby, týkající se doplnění linek 
městské autobusové dopravy a dopravních prostředků určených k zajišťování závazků veřejné služby.

Cena:      
Návrh postupu: schválit uzavření Dodatku č. 7 ke smlouvě.



Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících uzavřená na dobu od 1.7.2025 do 30.6.2025,
- dodatek č. 1, zapojení MAD do DÚK a kompenzace za rok 2016 ve výši 47 500 tis. Kč,
- dodatek č. 2, kompenzace za rok 2017 ve výši 55 250 tis. Kč,
- dodatek č. 3, změna tarifu MAD na tarif DÚK a přečíslování linek MAD,
- dodatek č. 4, kompenzace za rok 2018 ve výši 61 577 tis. Kč,
- dodatek č. 5, změna tarifu DÚK dle výměru MF,
- dodatek č. 6, kompenzace za rok 2019 ve výši 70 000 tis. Kč,
- návrh dodatku č. 7, změna přehledu tras linek MAD a seznamu dopravních prostředků používaných k 
zajišťování závazků veřejné služby.

V navrhovaném Dodatku č. 7 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících na území statutárního 
města Děčína a o kompenzaci za tyto služby je doplněn přehled tras linek městské autobusové dopravy
- o linku č. 216, ZOO - Zámek s nově vzniklou zastávkou s názvem „Parkoviště“ (schváleno radou města dne 
11.6.2019 usnesením č. RM 19 11 42 03), 
- o linku č. 218, Na Vyhlídce - Horní Oldřichov s nově vzniklou zastávkou s názvem “Na Vyhlídce“, “Lesní 
cesta“, “Rudolfova“ (schváleno radou města dne 25.6.2019 usnesením č. RM 19 12 42 02),
- rozšíření linky č. 204 o nově vzniklou zastávku s názvem “Březiny sídliště“ (schváleno radou města dne 
28.5.2019 usnesením č. RM 19 10 42 05).
Dále se v návrhu Dodatku č. 7 mění seznam dopravních prostředků používaných k plnění smlouvy. Jsou zde 
doplněna vozidla na CNG pořízena a spolufinancována z programu: “Nákup nízkoemisních a bezemisních 
vozidel pro přepravu osob II. výzva č. 14 ITI ÚChA“. 

Vyjádření:

Příloha: 7_Dodatek návrh.pdf Komentář:          

Příloha:
anonym 0 Smlouva o 
veřejných službách 2015- 
2025 DPMD Celá.pdf

Komentář:          

Příloha: anonym Dodatek č_ 1 VS 
+ přílohy.pdf Komentář:          

Příloha:
anonym Dodatek č-2 
Smlouva o veřejných 
službách.pdf

Komentář:          

Příloha:
anonym Dodatek č-3 
Smlouva o veřejných 
službách + přílohy 
podpis.pdf

Komentář:          

Příloha: anonym Dodatek č_4 VS 
+ přílohy.pdf Komentář:          



Příloha:
anonym Dodatek č-5 
Smlouva o veřejných 
službách.pdf

Komentář:          

Příloha: anonym 6_ Dodatek.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Přemysl Mička OKD 17.9.2019 08:08 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 17.9.2019 08:21 podepsáno



Dodatek č. 7 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících na území 
statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto služby 
 

 
 

I. Subjekty smlouvy 
 
 
 
1. Statutární město Děčín 
sídlem: Mírové nám. 1175/5, Děčín IV 
jehož jménem jedná: Mgr. Marie Blažková, primátorka 
IČ: 00261238 
DIČ: CZ00261238 (plátce DPH) 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Děčín 
číslo účtu: 19-921402389/0800 
(dále jen „město“) 
 
 
2. Dopravní podnik města Děčína, a. s. 
sídlem: Dělnická 106, Děčín VI, 
jejímž jménem jednají: Ing. Vladislav Raška – předseda představenstva 
Ing. Martin Weiss – člen představenstva 
zapsaná v OR: Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 651 
IČ: 62240935 
DIČ: CZ62240935 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Děčín 
číslo účtu: 3408-431/0100 
(dále jen „dopravce“, společně s městem dále jen „Smluvní strany“) 
 
 

II. 
Úvodní ustanovení  

 
1. Dne 1. 7. 2015 nabyla účinnosti Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na území 
statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto služby uzavřená mezi městem a dopravcem (dále 
jen Smlouva o veřejných službách). 
 
2. V souladu s čl. XIII. bod 2 Smlouvy o veřejných službách, který stanoví, že lze tuto smlouvu 
měnit pouze číslovanými dodatky na základě dohody stran, které za město schvaluje zastupitelstvo 
města a za dopravce představenstvo, se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o veřejných 
službách dodatkem č. 7 následujícího znění. 
 

III. 
Předmět dodatku 

 
Příloha č. 1  - Přehled tras linek MAD se ruší a je nahrazena přílohou č. 1 – Přehled tras linek 
MAD, která tvoří součást tohoto dodatku. 
 
Příloha č. 9 – Seznam dopravních prostředků určených k zajišťování závazků veřejné služby se ruší 
a je nahrazen přílohou č. 9 - Seznam dopravních prostředků určených k zajišťování závazků veřejné 
služby, která tvoří součást tohoto dodatku.   



 
IV. 

Závěrečná ustanovení 
 
1. Tento dodatek ke Smlouvě o veřejných službách je účinný po dobu účinnosti Smlouvy o 
spolupráci mezi městem a Ústeckým krajem. 
 
2. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno zastupitelstvem města usnesením č. ZM xx xx dne xx xx 
 
3. Tento dodatek existuje ve 4 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze stran obdrží po 2 
vyhotoveních. 
 
4. Strany prohlašují, že si tento dodatek č. 7 ke Smlouvě o veřejných službách řádně přečetly a s 
jeho obsahem souhlasí. 
 
5. Tento dodatek č. 7 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.  
 
 
 
 
 
 V Děčíně dne……………..     V Děčíně dne…………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za statutární město Děčín:     Za Dopravní podnik města Děčína a. s.: 
 
 
 
 
…………………………….     ……………………………… 
 



Příloha č. 1 Přehled tras linek M
AD

 

 



       Příloha č. 9 Seznam dopravních prostředků určených k zajišťování závazků veřejné služby 
 

 
  SEZNAM DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ     

 
Seznam dopravních prostředků používaných k plnění Smlouvy o veřejných službách 

v přepravě cestujících na území statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto služby 

 

RZ/SPZ 

 

značka/typ 
délka 
[m] 

počet 
míst 

k sezení 

počet 
míst k 
stání 

rok 
výroby uk

on
če

ní
 

nízkopodlažní 
[ANO/NE] 

klimatizace 
[ANO/NE] 

evid.č. 
DPMD 

4U4 8778 Mercedes Benz Citaro 18 m 39 134 6/2008  ANO NE 231 
5U3 4332 Mercedes Benz Citaro 18 m 39 134 8/2009  ANO ANO 232 
8U4 0233 Mercedes Benz Conecto 18 m 43 96 1/2015  ANO ANO 233 
9U5 1801 MAN LION´S CITY G 18 m 43 122 3/2018  ANO ANO 234 
9U6 3194 MAN LION´S CITY G 18 m 43 122 8/2018  ANO ANO 235 
9U6 3195 MAN LION´S CITY G 18 m 43 122 8/2018  ANO ANO 236 
2U6 5605 Mercedes Benz Citaro 15 m 43 100 6/2005  ANO NE 604 
3U6 3995 Mercedes Benz Citaro 15 m 43 100 7/2006  ANO NE 605 
3U6 3996 Mercedes Benz Citaro 15 m 43 100 7/2006  ANO NE 606 
5U1 4637 Mercedes Benz Citaro 15 m 50 84 11/2008  ANO ANO 607 
5U1 4638 Mercedes Benz Citaro 15 m 50 84 11/2008  ANO ANO 608 
4U2 9735 Mercedes Benz Sprinter 7 m 11 12 1/2008  ANO ANO 702 
9U9 2598 Iveco DEKSTRA 8 m 15 23 4/2019  ANO ANO 703 
9U9 2599 Iveco DEKSTRA 8 m 15 23 4/2019  ANO ANO 704 
9U9 2601 Iveco DEKSTRA 8 m 15 23 4/2019  ANO ANO 705 
9U9 2602 Iveco DEKSTRA 8 m 15 23 4/2019  ANO ANO 706 
9U9 2603 Iveco DEKSTRA 8 m 15 23 4/2019  ANO ANO 707 
4U2 9801 Mercedes Benz Citaro 12 m 37 61 11/2007  ANO ANO 801 
4U2 9802 Mercedes Benz Citaro 12 m 37 61 11/2007  ANO ANO 802 
4U2 9803 Mercedes Benz Citaro 12 m 37 61 11/2007  ANO ANO 803 
4U2 9804 Mercedes Benz Citaro 12 m 30 73 11/2007  ANO NE 804 
4U2 9805 Mercedes Benz Citaro 12 m 30 73 11/2007  ANO NE 805 
4U4 9026 Mercedes Benz Citaro 12 m 37 62 6/2008  ANO ANO 806 
4U4 9027 Mercedes Benz Citaro 12 m 37 62 6/2008  ANO ANO 807 
4U4 9028 Mercedes Benz Citaro 12 m 37 62 6/2008  ANO ANO 808 
4U4 9029 Mercedes Benz Citaro 12 m 30 73 6/2008  ANO NE 809 
4U4 9030 Mercedes Benz Citaro 12 m 30 73 6/2008  ANO NE 810 
5U3 2811 Mercedes Benz Conecto 12 m 30 64 3/2009  ANO ANO 811 
5U3 2812 Mercedes Benz Conecto 12 m 30 64 3/2009  ANO ANO 812 
5U3 2813 Mercedes Benz Conecto 12 m 30 64 3/2009  ANO ANO 813 
5U3 4326 Mercedes Benz Citaro 12 m 30 73 8/2009  ANO ANO 814 
5U3 4327 Mercedes Benz Citaro 12 m 30 73 8/2009  ANO ANO 815 
5U3 4328 Mercedes Benz Citaro 12 m 37 62 8/2009  ANO ANO 816 
5U3 4329 Mercedes Benz Citaro 12 m 37 62 8/2009  ANO ANO 817 
5U3 4331 Mercedes Benz Citaro 12 m 37 62 8/2009  ANO ANO 818 
6U3 7819 Irisbus CITELIS 12 m 29 71 11/2010  ANO ANO 819 
6U3 7820 Irisbus CITELIS 12 m 29 71 11/2010  ANO ANO 820 
6U3 7821 Irisbus CITELIS 12 m 29 71 11/2010  ANO ANO 821 
6U5 1822 Irisbus CITELIS 12 m 29 71 3/2011  ANO ANO 822 
6U5 1823 Irisbus CITELIS 12 m 29 71 3/2011  ANO ANO 823 
6U5 1824 Irisbus CITELIS 12 m 29 71 3/2011  ANO ANO 824 
6U5 1825 Irisbus CITELIS 12 m 29 71 3/2011  ANO ANO 825 
6U5 1826 Irisbus CITELIS 12 m 29 71 3/2011  ANO ANO 826 
7U2 1827 Mercedes Benz Conecto 12 m 27 76 8/2012  ANO ANO 827 
7U2 1828 Mercedes Benz Conecto 12 m 27 76 8/2012  ANO ANO 828 
7U2 1829 Mercedes Benz Conecto 12 m 27 76 8/2012  ANO ANO 829 
7U2 8830 Mercedes Benz Conecto 12 m 30 69 8/2013  ANO ANO 830 
RYKO 1871 Mercedes Benz Conecto 12 m 30 69 8/2013  ANO ANO 831 
7U7 8832 Mercedes Benz Conecto 12 m 30 69 8/2013  ANO ANO 832 
9U5 1791 MAN LION´S CITY 12 m 33 50 3/2018  ANO ANO 833 
9U5 1792 MAN LION´S CITY 12 m 33 50 3/2018  ANO ANO 834 
9U5 1793 MAN LION´S CITY 12 m 33 50 3/2018  ANO ANO 835 



       Příloha č. 9 Seznam dopravních prostředků určených k zajišťování závazků veřejné služby 
 

 
9U5 1794 MAN LION´S CITY 12 m 33 50 3/2018  ANO ANO 836 
9U5 1795 MAN LION´S CITY 12 m 33 50 3/2018  ANO ANO 837 
9U5 1796 MAN LION´S CITY 12 m 33 50 3/2018  ANO ANO 838 
9U5 1797 MAN LION´S CITY 12 m 33 50 3/2018  ANO ANO 839 
9U5 1798 MAN LION´S CITY 12 m 33 50 3/2018  ANO ANO 840 
9U5 1799 MAN LION´S CITY 12 m 33 50 3/2018  ANO ANO 841 
9U6 3193 MAN LION´S CITY 12 m 33 50 8/2018  ANO ANO 842 
9U6 2951 MAN LION´S CITY 12 m 33 50 8/2018  ANO ANO 843 
9U6 2952 MAN LION´S CITY 12 m 33 50 8/2018  ANO ANO 844 
9U6 2953 MAN LION´S CITY 12 m 33 50 8/2018  ANO ANO 845 
9U6 2954 MAN LION´S CITY 12 m 33 50 8/2018  ANO ANO 846 
9U6 2955 MAN LION´S CITY 12 m 33 50 8/2018  ANO ANO 847 
9U6 3215 MAN LION´S CITY 12 m 33 50 8/2018  ANO ANO 848 
9U6 3216 MAN LION´S CITY 12 m 33 50 8/2018  ANO ANO 849 
9U6 2810 MAN LION´S CITY 12 m 33 50 8/2018  ANO ANO 850 
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Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na území 
statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto služby 

 
 

I. Subjekty smlouvy 
 
1.   Statutární město Děčín 

sídlem:                                    Mírové nám. 1175/5, Děčín IV 
jehož jménem jedná:  Mgr. Marie Blažková, primátorka 
IČ:    00261238 
DIČ:    CZ00261238 (plátce DPH) 
bankovní spojení:                  Česká spořitelna, a.s., pobočka Děčín 
číslo účtu:                              19-921402389/0800 

 (dále jen „město“) 
 

2.   Dopravní podnik města Děčína, a. s. 
sídlem:                                    Dělnická 106, Děčín VI, 
jejímž jménem jednají:  Ing. Vladislav Raška – předseda představenstva 
                                               Ing. Martin Weiss – člen představenstva 
zapsaná v OR:   Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 651 
IČ:    62240935 
DIČ:    CZ62240935 
bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Děčín 
číslo účtu:   3408-431/0100  

 (dále jen „dopravce“) 
 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

Tato smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na území statutárního města Děčína 
a o kompenzaci za tyto služby (dále též jen „smlouva“) je mezi stranami uzavírána na základě 
zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších 
zákonů, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných službách 
v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 
a č.1107/70, zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,  
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 296/2010 Sb., 
o postupech pro sestavení finančního modelu a určení maximální výše kompenzace, a nařízení 
vlády č. 63/2011 Sb., o stanovení minimálních hodnot a ukazatelů standardů kvality a 
bezpečnosti a o způsobu jejich prokazování v souvislosti s poskytováním veřejných služeb 
v přepravě cestujících. 
 

 
III. Předmět smlouvy 

 
Předmětem této smlouvy je: 

a) závazek dopravce provozovat po dobu účinnosti této smlouvy městskou autobusovou 
dopravu (dále jen „MAD“) na území města formou veřejných služeb v přepravě 
cestujících, za podmínek stanovených v této smlouvě,  
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b) závazek města uhradit dopravci za podmínek, v termínech a ve výši stanovených 
v této smlouvě kompenzaci za výše uvedenou činnost dopravce. 

 
 

IV. Rozsah provozu MAD  
 

1. Rozsah provozu MAD v zájmové oblasti města, ke kterému se dopravce na základě této 
smlouvy zavazuje, je vymezen v podobě:  
a) přehledu tras linek MAD uvedených v příloze č. 1 této smlouvy a  
b) schválenými jízdními řády MAD a vydanými licencemi. 

2. Jízdní řády jsou uvedeny v příloze č. 2 k této smlouvě. 
3. Dopravce smí provádět operativní krátkodobé změny v jízdních řádech pouze v případě 

mimořádných událostí (operativní uzavírky komunikací v případě dopravních nehod, 
nesjízdnosti apod.) 

4. Dopravce smí provádět krátkodobé nebo dlouhodobé změny jízdních řádů (tzv. výluky) v 
případě schválených uzavírek komunikací a jen se souhlasem dopravního úřadu. 

5. Dopravce smí v měsících červenec a srpen příslušného kalendářního roku zavést 
prázdninové jízdní řády. Tyto prázdninové jízdní řády podléhají schválení oddělení 
silničního a dopravního úřadu.  

6. Dopravce smí v období vánočních a novoročních svátků provést tyto úpravy jízdních 
řádů: 
- dne 01. 01. zahájit provoz MAD mezi      7.   a    9.  hodinou 
- dne 24. 12. ukončit provoz MAD mezi   17.   a  18. hodinou 
- dne 25. 12. zahájit provoz MAD mezi      7.  a     9. hodinou 
- dne 31. 12. ukončit provoz MAD mezi   19.   a   20. hodinou 
- ve dnech školních prázdnin omezit provoz na rozsah prázdninového jízdního řádu. 
Tyto úpravy jízdních řádů podléhají schválení dopravního úřadu a nejsou považovány za 
změnu smlouvy. 

7. V případě zvýšené krátkodobé poptávky po přepravních výkonech je dopravce oprávněn 
posílit provoz smluvně dohodnutý v celé trase nebo její části. Toto posílení nepodléhá 
schválení dopravního úřadu a není považováno za změnu smlouvy a je zahrnuto do 
závazku veřejné služby. Patří sem i nezbytné posilové spoje z důvodu obvyklých 
kulturních, společenských a sportovních akcí. 

8. Jiné změny jízdních řádů jsou považovány za změnu smlouvy a řídí se ustanovením o 
možných změnách smlouvy. 

 
 

V. Specifikace některých provozních a jiných parametrů v souvislosti s vozidly MAD 
pořízenými z dotací poskytnutých v rámci projektů  

 
1. V případě, že budou v průběhu účinnosti této smlouvy pořizována vozidla, jež budou 

dopravcem použita k plnění závazků dle této smlouvy, na něž budou zároveň poskytnuty 
dotace v rámci projektů, a poskytovatel dotace bude požadovat doplnění této smlouvy o 
specifikace parametrů či podmínek provozu těchto vozidel, zavazují se strany písemným 
dodatkem tuto smlouvu v uvedeném smyslu upravit. 
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VI. Smluvní přepravní podmínky MAD a tarifní podmínky a MAD 
 

1. Smluvní přepravní podmínky MAD jsou uvedeny v příloze č. 3 této smlouvy.  
2. Tarifní podmínky MAD a ceny jízdného jsou uvedeny v příloze č. 4 této smlouvy. 
3. Změna smluvních přepravních podmínek je v kompetenci dopravce a může být provedena 

kdykoliv v průběhu smluvního období.  
4. Město i dopravce může kdykoliv v průběhu smluvního období navrhnout změnu jízdného 

a tarifních podmínek MAD. Tento návrh na změnu bude zpravován formou dodatku k této 
smlouvě a musí být schválen v orgánech města. 

5. Přeprava zaměstnanců dopravního podniku a některých dalších osob bude prováděna v 
souladu s usnesením Rady města č. 0335002 ze dne 24.12.2003 a směrnicí pro 
poskytování jízdenek MHD ze dne 01.01.2004. Stanovení ceny zlevněné jízdenky pro 
zaměstnance a jejich rodinné příslušníky je v pravomoci dopravce. 

6. Smluvní přepravní a tarifní podmínky uvedené v bodě 1 a 2 platí pro pravidelné linky 
MAD na území statutárního města Děčína. 

 
 

VII. Standardy kvality a bezpečnosti veřejných služeb v přepravě cestujících 
 

1. Standardy kvality a bezpečnosti veřejných služeb v přepravě cestujících, poskytovaných 
dopravcem na základě této smlouvy, způsob jejich prokazování, jsou uvedeny 
v příloze č. 5 této smlouvy. 

2. Standardy kvality a bezpečnosti veřejných služeb v přepravě cestujících, poskytovaných 
dopravcem, a způsob jejich prokazování, musejí splňovat minimální požadavky stanovené 
nařízením vlády č. 63/2011 Sb., o stanovení minimálních hodnot a ukazatelů standardů 
kvality a bezpečnosti a o způsobu jejich prokazování v souvislosti s poskytováním 
veřejných služeb v přepravě cestujících. 

 
 

VIII. Výchozí finanční model a kompenzace dle výchozího finančního modelu 
 

1. Před uzavřením této smlouvy předložil dopravce městu za účelem splnění povinnosti 
stanovené v § 23 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě 
cestujících a o změně dalších zákonů výchozí finanční model plánovaných nákladů, 
výnosů a čistého příjmu, které mají vyplynout z této smlouvy (dále též jen „výchozí 
finanční model“).  

2. Výchozí finanční model byl sestaven dopravcem v souladu s vyhláškou č. 296/2010 Sb., o 
postupech pro sestavení finančního modelu a určení maximální výše kompenzace, je 
součástí této smlouvy jako příloha č. 6 a zahrnuje všechny předpoklady známé dopravci 
v době uzavření této smlouvy a jejich očekávaný vývoj. 

3. Součástí výchozího finančního modelu je stanovení kompenzace, tj. maximální částky, 
kterou se město zavazuje uhradit dopravci podle dále uvedených podmínek za dopravcem 
poskytnuté veřejné služby v přepravě cestujících (dále jen „kompenzace“) pro ten který 
kalendářní rok.  

4. Výše kompenzace pro období trvání této smlouvy byla stanovena ve výchozím finančním 
modelu na základě předpokládaných nákladů a výnosů, a to při respektování podmínek 
stanovených příslušnými právními předpisy, zejména pak vyhl. č. 296/2010 Sb., o 
postupech pro sestavení finančního modelu a určení maximální výše kompenzace. 
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5. V souladu s ustanovením § 4 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 296/2010 Sb., o postupech pro 
sestavení finančního modelu a určení maximální výše kompenzace se rozsah nákladů 
sjednává v příloze č. 7 k této smlouvě. 

6. Kompenzace závazku veřejné služby je vypočtenou částkou bez DPH. Pokud podle platné 
legislativy by byla kompenzace předmětem daně dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, bude k vypočtené částce kompenzace připočítána DPH v sazbě platné 
ke dni zdanitelného plnění.  

7. Město prohlašuje, že se podrobně seznámilo s výchozím finančním modelem předloženým 
dopravcem a konstatuje, že dle výchozího finančního modelu podíl čistého příjmu 
k provozním aktivům dopravce, nepřevyšuje pro dobu, pro kterou je výchozí finanční 
model sestaven, maximální dovolenou míru výnosů na kapitál, která je dle  
vyhl. č. 296/2010 Sb., o postupech pro sestavení finančního modelu a určení maximální 
výše kompenzace stanovena v maximální míře 7,5% ročně a tedy, že kompenzace 
stanovená ve výchozím finančním modelu dopravcem pro jednotlivé kalendářní roky, 
na které je tato smlouva uzavírána, není nadměrná ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 
citované vyhlášky.   

 
 

IX. Skutečná kompenzace a způsob jejího určení a úhrady 
 
1. Skutečná kompenzace, která bude v jednotlivých letech hrazena městem dopravci (dále 

jen „skutečná kompenzace“), bude určena a hrazena dle pravidel stanovených níže 
v tomto článku smlouvy. 

2. Dopravce je povinen každoročně nejpozději do 3 měsíců před začátkem následujícího 
kalendářního roku předložit městu: 

a) svůj rozpočet na následující kalendářní rok, (dále jen „rozpočet dopravce“),  
b) odhad skutečné kompenzace na následující kalendářní rok  

3. Rozpočet dopravce na následující kalendářní rok a odhad skutečné kompenzace 
na následující kalendářní rok musejí být schváleny v orgánech města. Pokud město bude 
souhlasit s dokumenty uvedenými v předchozí větě, schválí je do 2 měsíců od jejich 
obdržení. Pokud město nebude souhlasit s výší skutečné kompenzace, sdělí tuto 
skutečnost dopravci do 1 měsíce od obdržení rozpočtu dopravce, spolu s uvedením, 
jaká výše skutečné kompenzace, je pro město maximálně přijatelná. Dopravce následně do 
1 měsíce od obdržení vyjádření města provede úpravy svého rozpočtu a rozsahu provozu 
MAD dle článku IV. této smlouvy tak, aby velikost odhadované skutečné kompenzace 
odpovídala požadavku města. 

4. Rozpočet dopravce a odhad skutečné kompenzace jsou uvedeny v příloze č. 8 této 
smlouvy. V roce uzavření smlouvy je rozpočet dopravce a odhad skutečné kompenzace 
totožný s výchozím finančním modelem. V následujících letech rozpočty dopravce a 
odhady skutečné kompenzace předložené dopravcem městu a schválené v orgánech města 
dle předchozího odstavce nebo aktualizované v souvislosti se změnami rozsahu provozu 
MAD nebo tarifních podmínek MAD, či na základě požadavků města dle příslušných 
ustanovení této smlouvy mění přílohu č. 8 této smlouvy.  

5. Skutečná kompenzace bude městem dopravci hrazena následujícím způsobem: 
a) v průběhu příslušného kalendářního roku uhradí město dopravci paušální platbu 

(zálohu) skutečné kompenzace ve 12 pravidelných měsíčních splátkách, splatných 
vždy do 3. dne příslušného kalendářního měsíce na účet dopravce uvedený v čl. I této 
smlouvy s tím, že smluvní strany mohou v mimořádných případech dohodnout i jiný 
termín platby. 
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b) do 3 měsíců po skončení příslušného kalendářního roku uhradí město dopravci 
doplatek kompenzace. Úhrada doplatku kompenzace může být městem provedena 
pouze v případě, že dopravce bez zbytečného odkladu vyrozumí město o důvodech 
zvýšení kompenzace, tyto důvody doloží, a zároveň město odsouhlasí postupem dle 
odst. 4 aktualizovaný rozpočet dopravce a aktualizovaný odhad skutečné kompenzace 
(obsahující i aktualizovaný odhad doplatku kompenzace). Důvodem ke zvýšení 
odhadu doplatku kompenzace dle předchozí věty mohou být zejména tyto skutečnosti: 
- podstatné změny tržeb z provozu MAD a cen rozhodujících vstupů, zejména 

pohonných hmot, náhradních dílů, atp., oproti hodnotám stanoveným ve výchozím 
finančním modelu, které měly negativní finanční dopady na plnění závazku 
dopravce dle této smlouvy, 

- změny technických, právních a jiných necenových podmínek zajišťování plnění 
této smlouvy, zejména legislativní změny v DPH, v oblasti pracovního práva, 
sociálního a zdravotního pojištění, účetních a daňových předpisů, atp., a podstatné 
změny ve vývoji osobních nákladů, které budou mít negativní finanční dopady na 
plnění této smlouvy dopravcem, a které dopravce nemohl předpokládat k datu 
sestavení výchozího finančního modelu, k datu schválení rozpočtu dopravce 
a odhadu skutečné kompenzace městem, či k datu schválení provozu MAD 
městem, 

- zajištění většího rozsahu dopravních výkonů dopravce, jiné struktury dopravních 
výkonů dopravce, popř. změna standardů kvality a bezpečnosti veřejných služeb 
v přepravě cestujících, oproti výchozímu finančnímu modelu či odsouhlasenému 
rozsahu provozu MAD,  

- zajištění menšího rozsahu provozu MAD na základě požadavku města, popř. 
nelze-li odsouhlasený rozsah provozu MAD z objektivních a předem 
nepředvídatelných důvodů realizovat, 

- změna tarifu, popř. tarifních podmínek, s podstatným dopadem do výše 
předpokládaných příjmů dopravce, pokud dopravce tyto změny nemohl předvídat 
ke dni sestavení výchozího finančního modelu, k datu schválení rozpočtu dopravce 
a odhadu skutečné kompenzace městem, či k datu schválení provozu MAD 
městem. 

6. Skutečná kompenzace nesmí přesáhnout výši kompenzace odhadnuté ve výchozím 
finančním modelu a současně výši kompenzace uvedené ve výkazu skutečných nákladů a 
výnosů za kalendářní rok, vypočtených dle vyhlášky č.296/2010 Sb. v souladu s výchozím 
finančním modelem. Výkaz skutečných nákladů a výnosů za kalendářní rok spočítaných 
dle vyhlášky č. 296/2010 Sb. se dopravce zavazuje předložit městu na vědomí do 
2 měsíců po skončení příslušného kalendářního roku.  

7. Dílčí změny rozsahu provozu MAD, splňující kritéria dle čl. IV. odst. 7 nemají vliv 
na sjednanou výši úhrady skutečné kompenzace.  

8. Dopravce není oprávněn uplatnit finanční prostředky určené na úhradu skutečné 
kompenzace na daň z přidané hodnoty.  

9. Dopravce bere na vědomí, že město je podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném 
znění, oprávněno vykonávat veřejnosprávní kontrolu užití finančních prostředků 
poskytnutých na základě této smlouvy, a že nesplnění povinností vyplývajících z této 
smlouvy, je porušením rozpočtové kázně, za které může být dopravci uložen odvod podle 
§ 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

10. Smluvní strany se dohodly, že do doby uzavření dodatku pro následující kalendářní rok 
bude město poskytovat dopravci paušální platby ve výši předcházejícího kalendářního 
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roku. Vyrovnání plateb bude provedeno v první paušální platbě placené po uzavření 
nového dodatku pro daný rok. 

 
 

X. Závazky stran 
 
1. Dopravce se zavazuje: 

a) plnit své závazky obsažené v této smlouvě, 
b) provozovat MAD v souladu s platnými právními předpisy a v souladu s ujednáními 

obsaženými v této smlouvě, 
c) zajistit vydání potřebných licencí na provoz jednotlivých linek MAD a v případě 

potřeby (např. zúžení rozsahu provozu MAD) zajistit zrušení příslušných licencí,  
d) předkládat nejpozději do 25. dne po skončení každého kalendářního pololetí městu 

zprávu s vyhodnocením plynulosti MAD za uplynulé kalendářní pololetí, 
e) evidovat přepravní výkony provedené v rámci závazku veřejné služby a umožnit 

městu provedení kontroly těchto přepravních výkonů, 
f) bez zbytečného odkladu informovat město o vzniklých skutečnostech, které by 

mohly vést ke změně plnění rozpočtu dopravce a v důsledku toho k odchylce od 
předpokládané výše doplatku kompenzace o více jak 10 % (zejména změna sazeb 
DPH a spotřebních daní, snížení tržeb, růst předpokládaných nákladů, apod.); 
současně s tím dopravce informuje město o možnostech řešení vzniklé situace 
(zejména o odpovídající změně rozsahu provozu MAD či změně tarifních podmínek 
MAD), 

g) do 1 měsíce od obdržení písemné žádosti připravit pro město návrh změn rozsahu 
provozu MAD v návaznosti na požadavek města na snížení předpokládané výše 
kompenzace,  

h) do 1 měsíce od obdržení písemné žádosti připravit pro město kalkulaci, jakým 
způsobem se změní odhadovaný hospodářský výsledek dopravce, pokud dojde ke 
změně rozsahu MAD nebo ke změně tarifních podmínek MAD dle záměru města,  

i) bez zbytečného odkladu sdělit městu objem dalších finančních prostředků žádaných 
či získaných od jiných subjektů na účely, které jsou předmětem této smlouvy, 

j) vykonávat přepravní kontrolu nad dodržováním tarifních a smluvních přepravních 
podmínek vlastními pracovníky nebo dodavatelským způsobem, 

k) průběžně udržovat označníky zastávek MAD a jízdní řády na zastávkách MAD a 
v případě poškození či zničení je bez zbytečného odkladu obnovovat, 

l) vést odděleně účetní evidenci činností prováděných v rámci závazku veřejné služby a 
ostatních činností souvisejících s uzavřením této smlouvy,  

m) umožnit městu kontrolu svého účetnictví, 
n) předkládat městu vždy nejpozději do 25. dne následujícího měsíce po skončení 

příslušného kalendářního pololetí aktuální výsledky hospodaření dopravce, 
tj. vyhodnocení plnění plánu hospodaření s průvodním komentářem, případně další 
městem požadované upřesňující materiály,  

o) předložit městu nejpozději do 28. 2. příslušného kalendářního roku výsledky 
hospodaření dopravce za předchozí kalendářní rok, spolu s výpočtem doplatku 
kompenzace a do 30. 6. příslušného kalendářního roku výsledky hospodaření za  
předchozí kalendářní rok, schválené valnou hromadou dopravce, 

p) provozovat MAD hospodárně a s minimálním dopadem na životní prostředí, 
q) zajišťovat vysokou kvalitu a úroveň přepravy cestujících: 

- zvyšováním množství nízkopodlažních autobusů, minimálně v rozsahu 
uvedeném v příloze k této smlouvě, 
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- zajišťováním přesnosti provozu autobusů, 
- poskytováním aktuálních a přesných informací cestujícím,  
- zvyšováním možností nákupu jízdních dokladů, 
- snižováním míry opotřebení a průměrného stáří vozidel MAD 

r) provozovat vlastní dopravní dispečink, 
s) přílohou č. 9 této smlouvy je seznam dopravních prostředků dopravce určený k 

zajišťování závazku veřejné služby podle této smlouvy. Dopravce se zavazuje 
současně s předložením vyúčtování oznámit městu i případné změny v dopravních 
prostředcích určených k zajišťování závazku veřejné služby podle této smlouvy. 

 
2. Město se zavazuje: 

a) plnit své závazky obsažené v této smlouvě, 
b) přizvat dopravce ke všem jednáním ve věci dopravních změn na území města, 
c) informovat dopravce o všech připravovaných opatřeních, která podstatným 

způsobem ovlivní stávající požadavky na rozsah a vedení linek MAD, 
d) zajistit údržbu, sjízdnost a schůdnost místních komunikací dotčených provozem 

MAD včetně zastávek a autobusového nádraží, 
e) jedenkrát týdně zajišťovat čištění a údržbu zpevněných pochůzných ploch 

autobusových zastávek a vyvážení odpadkových košů z těchto zastávek. V zimním 
období provádět čištění a odstraňování sněhu a náledí na zastávkách tak, aby byla 
zabezpečena schůdnost, 

f) zajišťovat správu, údržbu a opravy stávajících, příp. nově vybudovaných přístřešků 
zastávek MAD a jejich příslušenství, které jsou v majetku města, 

g) prostřednictvím Městské policie vytvářet podmínky pro plynulé zabezpečení MAD, 
h) město je povinno zajistit na každý jednotlivý kalendářní rok zdroje pro obnovu 

dopravní infrastruktury a vozového parku potřebného pro zabezpečení závazku 
veřejné služby v požadovaném rozsahu. 

3. Při plnění této smlouvy jsou strany povinny si poskytnout vzájemnou součinnost a zajistit 
průběžnou koordinaci přípravy potřebných podkladů a dokumentů dle této smlouvy. Za 
tím účelem každá ze stran určí kontaktní osobu, popř. více kontaktních osob, které budou 
zajišťovat naplnění povinností stanovených v předchozí větě. 

 
 

XI. Sankce 
 
1. V zájmu zajištění plynulosti MAD zaplatí dopravce městu smluvní pokutu ve výši: 

a) 30,- Kč za každý vynechaný přepravní kilometr na území města, pokud podíl 
vynechaných přepravních kilometrů přesáhne 3 % a nepřesáhne 5 % ze stanoveného 
rozsahu přepravních kilometrů na příslušný kalendářní rok, 

b) 60,- Kč za každý vynechaný přepravní kilometr na území statutárního města, pokud 
podíl vynechaných přepravních kilometrů přesáhne 5 % ze stanoveného ročního 
rozsahu přepravních kilometrů na příslušný kalendářní rok. 

Neprovede-li dopravce přepravní výkony prokazatelně bez vlastního zavinění, má právo 
požádat město, aby takto vynechané kilometry nebyly započítány do základu pro výpočet 
smluvní pokuty. Smluvní pokuta dle tohoto odstavce se neuplatní, jestliže důvodem 
k vynechání kilometrů byla stávka zaměstnanců dopravce, rozhodnutí správního úřadu 
nebo okolnost objektivně vylučující odpovědnost dopravce.  

2. Pokud dopravce neuhradí ve stanoveném termínu smluvní pokutu za neprovedené 
přepravní výkony, je povinen za každý kalendářní den prodlení zaplatit městu úroky 
z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 
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3. Pro případ prodlení města s úhradou kompenzace, doplatku kompenzace nebo prodlení 
dopravce s vrácením přeplatku kompenzace se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05% 
z dlužné částky za každý den prodlení. 

4. U smluvních pokut, které jsou v této smlouvě určeny konkrétní částkou uvedenou 
v korunách českých, může město požadovat navýšení takovéto smluvní pokuty o inflaci za 
období od roku uzavření této smlouvy do roku, kdy nárok na smluvní pokutu vznikl. 

5. Případný nárok na náhradu škody zůstává zaplacením smluvních pokut nebo úroků 
z prodlení nedotčen. 

6. Splatnost smluvních pokut a úroků z prodlení stanovených v této smlouvě je 14 dnů 
od projednání případu a zaslání příslušné výzvy k zaplacení, a to na příjmový účet 
příslušné smluvní strany, uvedený v záhlaví této smlouvy. 

 
 

XII. Doba platnosti smlouvy a možnost její výpovědi 
 
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou na období od 01.07.2015 do 30.06.2025. 
2. Trvání této smlouvy končí: 

a)  uplynutím doby smluveného trvání dle bodu 1, 
b) písemnou dohodou obou smluvních stran, 
c) zánikem všech oprávnění dopravce provozovat dopravu, která je předmětem této 

smlouvy, 
d) dnem, kdy dopravce přestane být ve smyslu této smlouvy a platné legislativy, tzv. 

vnitřním provozovatelem. Trvání smlouvy však končí k poslednímu dni kalendářního 
roku, ve kterém přestal být dopravce vnitřním provozovatelem, pokud bezprostředně 
hrozí nebezpečí přerušení poskytování služeb, 

e) vypovězením této smlouvy některou ze smluvních stran pro její závažné porušení. 
3. Dopravce může vypovědět smlouvu pro závažné porušení smlouvy pouze z důvodu 

prodlení města s úhradou plateb za kompenzaci nebo doplatku kompenzace, a to obojí 
delšího tří měsíců. 

4. Město je oprávněno smlouvu vypovědět pouze pro závažné porušení povinnosti dopravce 
využít výši kompenzace v souladu s platnou legislativou a nebo z důvodu neplnění 
závazku veřejné služby podle této smlouvy dopravcem, čímž se rozumí neuskutečnění 
žádného ze smluvených výkonů po dobu delší než 3 kalendářní dny, ledaže neplnění 
závazku bylo zapříčiněno důvody, které nejsou na straně dopravce a dopravce je nemůže 
ovlivnit (tzv. důvody vyšší moci, a to např. válka, občanské nepokoje, teroristické činy 
nebo hrozba teroristického činu, epidemie, výbuchy, zásahy bleskem, zemětřesení, vánice, 
povodně, požáry, vichřice, bouře nebo jiné působení přírodních živlů, stávky) a nebo z 
důvodu opakovaného, nejméně trojího, prokázaného závažného porušení závazků 
dopravce či Standardů kvality a bezpečnosti poskytovaných služeb dopravcem, které 
následovalo po předchozím písemném vytčení takového porušení ze strany města s tím, že 
byla dopravci poskytnuta přiměřená lhůta k nápravě porušení, a kterých se dopravce 
dopustil v průběhu téhož kalendářního roku trvání této smlouvy. 

5. Úmysl vypovědět smlouvu musí strana oprávněná oznámit straně povinné, bez zbytečného 
odkladu poté, kdy strana povinná porušila své povinnosti se stanovením dodatečné lhůty k 
nápravě závadného stavu. 

6. Bez ohledu na uvedené je smluvní strana, v jejíž neprospěch byla smlouva porušena 
oprávněna smlouvu vypovědět, aniž by poskytovala dodatečnou lhůtu k nápravě 
závadného stavu, jestliže strana, která smlouvu porušila, písemně prohlásí, že svůj 
závazek nesplní. 
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7. Výpovědní lhůta činí šest měsíců a začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po 
měsíci, v němž došlo k prokazatelnému doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

8. Veškerá nevypořádaná práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy městu či dopravci ke 
dni ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat obdobně dle příslušných 
ustanovení této smlouvy bez zbytečného odkladu po ukončení jejího trvání. 

9. Ukončením trvání smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. 
Ukončení smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklého porušením smlouvy, 
řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které 
podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 
smlouvy. 

 
 

XIII. Změny a doplňky smlouvy 
 

1. Pokud se některé ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, smluvní 
strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

2. Změny a doplňky této smlouvy se provádějí číslovanými dodatky na základě dohody 
stran, které za město před jejich uzavřením schvaluje zastupitelstvo města, za dopravce 
představenstvo. 

3. Pokud jedna smluvní strana vyzve druhou písemně k jednání o změně nebo doplnění této 
smlouvy, je druhá smluvní strana povinna se do 15 kalendářních dnů od obdržení výzvy 
jednání zúčastnit. 

 
 

XIV. Přechodná a závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva ruší a nahrazuje Smlouvu na veřejné služby a úhradu prokazatelné ztráty z 
provozu městské autobusové dopravy v Děčíně pro období 2009-2018 ze dne 17.12. 2008, 
ve znění jejích změn a dodatků (dále jen „původní smlouva“). Finanční závazky stran, 
které byly dojednány či vznikly na základě původní smlouvy, budou po jejím ukončení 
vypořádány podle pravidel stanovených v původní smlouvě. 

2. Uzavření smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem města usnesením č. ZM 15 06 07 10 
dne 25.06.2015. 

3. Tato smlouva je sepsána a podepsána v 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana 
obdrží 2 stejnopisy.    

4. Strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že ji nepodepsaly 
v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným 
projevem vůle, což stvrzují podpisy svých zástupců.  

5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem 01. 07. 2015. 
 
 
 

Přílohy: 
 
Příloha č. 1   Přehled tras linek MAD 
Příloha č. 2   Jízdní řády MAD (tato příloha byla již předána na Magistrát města Děčín a           
                      nebude k této ani v dalších letech přikládána) 
Příloha č. 3   Smluvní přepravní podmínky MAD 
Příloha č. 4   Tarifní podmínky MAD a ceny jízdného 
Příloha č. 5   Standardy kvality a bezpečnosti služeb veřejných služeb  



Příloha č.6 Yýchozí finanční model nákladů, výnosů a čistého příjmu
Příloha č. 7 Pravidla výpočtu kompenzace závazfruveřejné služby
Příloha č. 8 Rozpočet dopravce a odhad skutečné kompenzace
PříIoha č. 9 Seznam dopravních prostředků určených k zajišťování závazkuveřejné

službv

2 I -06- 2015
?b.0b.  ? r r i

V Děčíně dne V Děčíně dne

Za statutitmi město Děčín : Za D opravni podnik města Děčína a. s. :

I

I

\ Ing.Vladislav Raška
\ předseda představenstva

Mgr. Marie Blaž-ková
primátorka

Ing. Martin Weiss
člen představenstva

Stránka 10 z 10



MĚsTo oĚčít.t I
I
I

SRN@
HŤensko

DEED a.s,
orueunčlÍ p r mĚgrglG luroausottÉ DoPRAvY l (NíAX|ČKY

@ 1aĚ
Zotavovna

Ja|ťtvčí
Natura

T PODSKALI

"rr;,Sr,,irt

E
E
E
@
E

(., U pomníku

\ Č t

Kovárna

lernÁ

ŠKRABKY
Ja| včí
rozcestí

L
A
B
t

É

L
B
É

Loubí 4

Loubí 3

Loubí 2

Loubí í

Loubí
pIekladiště

28- ííjna

Masarykovo
náměstíC}

Pňípei

,Dečín-PĚÍpei

U piejezdu

PoD NEMocN|cí

E
NEMOCNICE

Kamenická

-o
a(=
o
AI
()(

.U
-l(

o
6-
CL
.t
!t
3n

5o
'i.

=

o

E
Teplice

<---
a

Prokopa
Ho|ého

E
ruÁonnŽÍ

U mostu

Labské
nábÍeŽi

ŠkoIa

"*"8
-c...Š{o..xruÁŘe

:.ě/E
AUTOBUSOVEHorní oIdŤíchov

KMSNY STU

T"".ffi
I
--

-e-

Čís|o autobusové |inkv
Bus |ine number / Bus der Liíie

Konečná zastávka autobusu
Bus Íinal stop / Dio lotzto státion

Zastávka autobusu
Bus stop / Busha|testé||e

Zastávka autobusu pouze v jednom směru
One way bus stop / Station in nur einer Richtung

Vedení |inek s občasnÝm orovozem
Temporary tines / zeitweise [in|enÍuhrung

V|aková stanice/zastávka
Railway station / Bahnhof

Autobusové nádraŽí
Bu8 tamina| / BusbahnhoÍ

Hlavnl vlakové nádrazÍ
M8in railway station / Hauptbahnhoí

PÍístav vfletních lodí
Cruise port

Síd|o DPMD a.s.
DPMD a.s. off@ / DPMD a.s. BÍiro

Dispečink dopravního podniku' pÍedprodej jízdenek
I Enspon @mpany ospalcnng' aďan@ Ícket sa|es
TEnsportunlemehmen Disposition, Karlenvoryerkauf

Bažantnice

Želerutce

L
A
B
E

E
L
B
E

E
tr
E
B
@

Boletice
Lidou,/ d m

Nebočady

Ústí n. Labem

I
Y

Nám. 5.května

Žerotínova

sTARÉ

ČsPL

Fruta

Loděnice

KÍešice ško|a

Boletice Koruna

Bo|etice sídIiště

Ma|á Ve|efi' Jed|ka rozc]

Ma|á Veleř, Jed|ka záv]
Benešov n. P|.''Ú čerp' st.

"-'.$"$*.1),$ver-xl ve Ler.lB 

EN EŠoV N. Pl.,

- l

^9 *..ď Benešov n. P|., záv.|
t"\- -b ^š(- ̂ .i\Š sgNlpŠov N. PL. N

trtr
@
E
B

ŽeIenická

pog,"Vilsnice i"'

Kosova

CHROCHVICE

t l

NEBoČADY KoNEČNÁ

I

Zámek
Chateau / Schloss

Zoo|ogická zahrada
Zoo

Divadlo
Thealre / Th6atsr

Kino
Cirema

Centrum pivovar
Ma|l / EinkauÍszen|rum

@tr
#'&*'E 'ilT:i" E

"""ž k.*

Děčín
v!chod

*
Kauflahd

EE
BŘEz|NY

oblouková m
Ma|á Ve|eĎ.

Pastt/ibká stěna
PastÝiská stěna

Plaveck! stadion
Swimming pool / Schwlmmbad

Magistrát
City hall / MaglstBt

Nemocnice
Hospital / Krank6nhaus

Po|icie ČR
Poli@ / Polizei

Eo r,z
ZAMEK-

Poliklinika



Příloha ě. 3 Smluvní přepravní podmínky MAD

Dopravní podnik města Děčína, a.s., Děčín VI' Dě|nická|06

sMLUYNÍ pŘBpnavxÍ ponuÍNKY PRo vpŘunvou sILNIčNÍ osonnÍ DoPRAW

které na zák|adě zákona ě.1II/|994 Sb. o silniční dopravě ve znění pozdějších předpisů
avsouladu svyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č. 175/2000 Sb. ze dne 15. června 2000
o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu vydává Dopravní podnik města
Děčína, a. s.

1.Zák|adní pojmy

1.1 Veřejná silniční osobní dopravní činnost: činnost dopravce spočívající v pravidelné přepravě
osob, zavazadel, věcí a živých zvířat vozidly ve veřejné linkové dopravě včetně městské
autobusové dopravy

1.2. Dopravce: Dopravní podnik města Děčína, a. s.

l.3. Pověřená osoba: řidič nebo jiná osoba dopravce, která se prokáže kontrolním odznakem
nebojiná osoba dopravce' která se prokáže průkazem dopravce s oprávněním dávat cestujícím
pokyny apÍkary

1.4. osoba s omezenou schopností pohybu a orientace: osoba postižená pohybově, zrakově
a sluchově, osoba pokročilého věku, těhotnážena a rodič s dětmi do věku tří let.

1.5. Průkaz TP, ZTP, ZTP/P: prukazy, jejichž držitelé jsou natolik zdravotně postiženi, Žetato
postižení odůvodňují poskytování mimořádných ýhod.

l.6. Návyková látka: alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé
nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávaci schopnósti nebo
sociální chování.

1.7. osobní údaj: jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození a adresa, uvedené v osobním
dokladu cestujícího vydaném příslušným správním úřadem.

|.8. Zavazadlo: snadno přenosná věc, kterou vzhledem krozměrum a hmotnosti lze snadno
umístit ve vozidle nebo bez obtíží naložit do vozidla a nemůže-li tato věc svou povahou
poškodit nebo znečistit cestující nebo vozidlo.

2. Přepravní smlouva

2.| Právní vztah mezi dopravcem a cestujícím vzniká uzavřením smlouvy o přepravě osob
přepravní smlouva). Součástí přepravní smlouvy se stiívá tento přepravní Íád, ke kterému
cestuj ící přistoupí uzavřením přepravní smlouvy.

2.2. PÍepravní smlouva j e uzavřena:
a) jestliže cestující využije svého práva k přepravě z jizdního dokladu tím, Že nastoupí do

vozidla
b) jestliže cestující není drŽitelem jízdního dokladu: nastoupením do vozidla a

bezodkladn ým zap|acením j ízdného
2.3. Dopravce se přepravní smlouvou zavazuje přepravit cestujícího ze stanice nástupní do stanice

cílové řádně a včas.

2.4. Cestující se přepravní smlouvou zavazuje, Že při přepravě bude dodržovat tento přepravní řád
a smluvní přepravní podmínky, zap|atí jizdné podle tarifu, s qýjimkou osob přepravovaných



podle vyhlášených přepravních podmínek a tarifu bezplatně. Uzavřením přepravní smlouvy 
přistupuje cestující na smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem.  

 
2.5. Přepravní smlouva je splněna: 

 a) řádným provedením přepravy podle uzavřené přepravní smlouvy 
 b) provedením přepravy v jiném než ve smluveném rozsahu, došlo-li k oprávněnému 

 vyloučení cestujícího z přepravy pověřenou osobou 
 
3. Jízdní doklady 
 
3.1. Jízdními doklady jsou: 
 a) jízdenka pro jednotlivou jízdu a přestupní jízdenka, opatřená obchodním jménem 

 dopravce a obsahující  nástupní a cílovou stanici nebo přepravní pásmo, výší a druh 
 jízdného, případně výši slevy, údaj o platnosti spolu s případnými dalšími údaji 
 umožňujícími kontrolu platnosti a správnosti použití jízdenky, 

 b) jízdenka časová je čipová karta opatřená obchodním jménem dopravce. Čipová karta 
 je zkontrolovatelná čtecím zařízením umístěným ve vozidle, 

 c) průkaz, jehož držitel má právo na přepravu. 
  
3.2. Jízdní doklad je neplatný, jestliže: 
 a) cestující nedodržel podmínky pro jeho použití stanovené vyhlášenými tímto 

 přepravním řádem,  tarifem nebo zvláštním předpisem, 
 b) není řádně vyplněn, 
 c) je  poškozen tak, že z něj nejsou patrné údaje potřebné pro kontrolu správnosti jeho 

 použití, 
 d) údaje neodpovídají skutečnosti nebo byly neoprávněně pozměněny, 
 e) je použit neoprávněnou osobou, 
 f) uplynula doba jeho platnosti, 
 g) je používán bez vyžadované fotografie, 
 h) nejde o originál, 
 i) jízdní  doklad, který opravňuje k přepravě jen  ve spojení s jiným dokladem, je 

 neplatný, jestliže se cestující tímto jiným dokladem neprokáže. 
 
3.3. Neplatnou jízdenku pro jednotlivou jízdu nebo jízdenku časovou je pověřená osoba 

oprávněna odebrat v případech uvedených v předchozím odstavci pod písm. c), d), e), f), g) a 
h). Z jiných jízdních dokladů je oprávněna pověřená osoba zjišťovat osobní údaje potřebné na 
vymáhání zaplacení jízdného a přirážky. 

 
4. Podmínky prodeje jízdenek a vrácení jízdného dopravcem při neprovedení dopravy 
 
4.1. Jízdenku pro jednotlivou jízdu si cestující zakoupí bezprostředně po nástupu do vozidla před 

započetím jízdy prostřednictvím odbavovacího systému nainstalovaného ve vozidle.    
  
4.2. Cestující má možnost si zakoupit jízdenku a místenku na vybrané spoje linkové dopravy 

předem na místech k tomu určených. Místo, na které byla zakoupena místenka může cestující 
bez místenky obsadit je v případě, není-li nárokováno toto místo cestujícím s platnou 
místenkou. 

 
4.3 Cestující má právo na vrácení jízdného při neprovedení přepravy z důvodů, které jsou na 

straně dopravce, po předložení jízdenky a dokladů o tom, že přeprava nebyla provedena. 
 
4.4. Cestující, který byl vyloučen z přepravy, nemá právo na vrácení jízdného. 
 
4.5. Cestující, který se ve vozidle po započetí přepravy neprokáže na výzvu pověřené osoby 

platným jízdním dokladem, zaplatí pověřené osobě za přepravu jízdné vyhlášené tarifem a 
přirážku ve výši 500,-- Kč. Nelze-li spolehlivě zjistit nástupní zastávku cestujícího, považuje 



se za nástupní zastávku výchozí zastávka spoje. Jestliže cestující přepravuje psa nebo 
zavazadlo, přičemž cestující za psa nebo zavazadlo nezaplatil příslušné jízdné, zaplatí 
pověřené osobě za přepravu jízdné vyhlášené tarifem a přirážku ve výši 100,-- Kč 

 
4.6. Jestliže cestující nebyl v důsledku zpoždění odjezdu nebo příjezdu spoje nebo ztráty přípoje 

přepraven včas, nemá právo na náhradu škody. 
 
5. Povinnosti cestujícího 
 
5.1. Cestující  je  při přepravě povinen starat se o vlastní bezpečnost a zdržet se všeho, co by 

mohlo ohrozit bezpečnost přepravy, jeho vlastní bezpečnost nebo bezpečnost ostatních 
cestujících, pořádek a  klid ve vozidle nebo působit rušivě na osádku vozidla při výkonu 
dopravní služby nebo na ostatní cestující. 

 
5.2. Cestující je povinen: 
 a) dodržovat vyhlášené přepravní podmínky 
 b) přesvědčit se, zda mu byla vydána jízdenka podle jeho požadavků, 
 c) dbát pokynů a příkazů pověřené osoby, které směřují na zajištění bezpečnosti a 

 plynulosti dopravy,  jeho bezpečnosti nebo bezpečnosti ostatních cestujících, 
 d) na výzvu pověřené osoby se prokázat platným jízdním dokladem; neprokáže-li se  platným 

jízdním  dokladem, zaplatit přirážku nebo se prokázat osobními údaji  potřebnými na 
vymáhání zaplacení přirážky, 

 e) na výzvu pověřené osoby zaplatit přirážku za nedodržení přepravního řádu nebo  pokynu 
a příkazu  pověřené osoby nebo za znečištění vozidla nebo za rušení klidné  přepravy 
cestujících nebo jiné obtěžování cestujících. 
 

5.3.Cestujícímu není při přepravě zejména dovoleno 
 a) mluvit za jízdy na řidiče, 
 b) otvírat za jízdy dveře vozidla, 
 c) vyhazovat za  jízdy z vozidla předměty nebo  je nechat vyčnívat ven, 

d) vystupovat za  jízdy z vozidla nebo  nastupovat do vozidla nebo se vyklánět z  vozidla, 
 e) nastupovat do vozidla prohlášeného za obsazené, 
 f) nastupovat do vozidla s obutými kolečkovými bruslemi, 
 g) uvádět bezdůvodně v činnost návěstní zařízení ve vozidle, 
 h) zdržovat se v prostoru vyhrazeném pro řidiče nebo jiného člena osádky a v prostoru, 

 který znemožňuje řidiči bezpečný výhled z vozidla, 
 i) bránit  použití  provozních  zařízení, výstupu, průchodu nebo nástupu do vozidla, 
 j) kouřit ve vozidle, 
 k) chovat se hlučně, provozovat hudbu, zpěv, 
 l) používat  hlasitě  rozhlasový  přijímač  nebo jiné reprodukční zařízení, 
 m) znečisťovat nebo poškozovat vozidlo. 

Cestující je povinen uposlechnout a dbát pokynů a příkazů pověřených osob udílených k 
zajištění bezpečné,  klidné a plynulé přepravy.  

 
6. Nástup a výstup cestujících 
 
6.1. Cestující může nastoupit do vozidla nebo z něj vystoupit jen na zastávce. Cestující je povinen 

pro výstup použít dveře podle jejich označení. Nástup do vozidla je povolen pouze předními 
dveřmi. Nástup do vozidla jinými dveřmi je povolen pouze po předchozím souhlasu pověřené 
osoby.  

 
6.2. Cestující je oprávněn ve vozidle obsadit jen jedno volné místo k sezení. 
 
6.3. Cestujícím s omezenou schopností pohybu a orientace je umožněn nástup do vozidla všemi 

dveřmi vozidla, které jsou určené pro cestující. Tito cestující mají též přednost při obsazení 
míst k sezení, která jsou ve vozidle vyhrazená a označená pro přepravu těchto osob. 



 
6.4. Přednost mají vystupující cestující před nastupujícími.  
 
6.5. Zastaví-li vozidlo z provozních důvodů na místě, kde podle jízdního řádu nezastavuje, může 

cestující vystoupit jen se souhlasem řidiče nebo jiné pověřené osoby. Vyžadují-li to provozní  
důvody, je  cestující povinen na pokyn pověřené osoby z vozidla vystoupit a do vozidla opět 
nastoupit.  

 
7. Podmínky přepravy dětí 
 
7.1. Děti do 6 let lze přepravovat pouze v doprovodu cestujícího staršího 10 let. 
 
7.2. Dítě, které je podle tarifu bezplatně přepravováno, může s cestujícím, který jej doprovází, za-

ujmout  jen 1 místo k sezení, nejsou-li ostatní místa volná.  
 
8. Podmínky přepravy dětských kočárků a jízdních kol 
 
8.1. Cestující může vzít do vozidla k přepravě dětský kočárek s dítětem, jestliže to technické 

provedení vozidla, obsazenost vozidla a bezpečnost přepravy dovolují, a to jako ruční 
zavazadlo. 

 
8.2. Cestující s dětským kočárkem s dítětem může do vozidla nastoupit pouze se souhlasem řidiče 

a vystoupit s vědomím řidiče dveřmi, které jsou určeny dopravcem. Cestující musí umístit 
dětský kočárek s dítětem na místě ve vozidle určeném. 

 
8.3. Pro přepravu dětských kočárků bez dítěte a jízdních kol platí ustanovení o přepravě 

spoluzavazadel.  
 
9. Podmínky    přepravy   cestujících  s  omezenou  schopností  pohybu  a  orientace  a    
    podmínky přepravy vozíků pro invalidy 
 
9.1. Cestující s omezenou schopností pohybu a orientace mají ve vozidle právo na místo k sezení 

na sedadlech pro ně vyhrazených. Pokud není u těchto osob jejich právo zřetelně patrné, 
prokazují svůj nárok příslušným průkazem. Jiný cestující, který takové místo obsadil, je 
povinen cestujícímu s omezenou schopností pohybu a orientace místo uvolnit. V každém  
vozidle jsou vyhrazena a označena nejméně 2  místa k  sezení pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace. Cestující je povinen na pokyn pověřené osoby uvolnit další 
místo k sezení pro cestujícího, který to vyžaduje vzhledem ke svému věku nebo zdravotnímu 
stavu. 

 
9.2. Cestujícím s omezenou schopností pohybu a orientace je umožněn nástup do vozidla všemi 

dveřmi vozidla, které jsou určené pro cestující. 
 
9.3. Dopravce přepraví cestujícího na vozíku pro invalidy, jestliže to technické provedení vozidla, 

obsazenost vozidla a bezpečnost přepravy dovolují a cestující si zajistí pomoc při nakládání a 
vykládání vozíku pro invalidy. Cestující na vozíku pro invalidy může do vozidla nastoupit 
pouze se souhlasem řidiče a vystoupit s vědomím řidiče.  

 
10. Podmínky přepravy zvířat 
 
10.1. Cestující může vzít s sebou do vozidla drobná domácí a jiná malá  zvířata, pokud tomu 

nebrání zvláštní předpisy (např. zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve 
znění pozdějších předpisů), není-li jejich přeprava ostatním cestujícím na obtíž a jsou-li 
uzavřena v klecích, koších nebo  jiných vhodných  schránách s nepropustným dnem. Zvíře 
lze přepravovat jen v doprovodu cestujícího a pod jeho dohledem. Pro přepravu schrán se 
zvířaty platí ustanovení o přepravě ručních zavazadel. Beze schrány je možno vzít do 



vozidla psa, který má bezpečný náhubek a je držen na krátké šňůře. V době zvýšených 
nároků na přepravu může pověřená osoba psa beze schrány odmítnout. Psy určené 
k doprovázení nevidomých osob a nevidomé osoby doprovázející, jakož i služebního psa 
nelze vyloučit z přepravy ani jejich přepravu odmítnout. 

 
10.2 Je vyloučena přeprava zvířat: 

a) nemocných, 
  b) jedovatých, 
  c) nebezpečných, 
  d) neklidných. 
 e) znečištěných 
 
11. Podmínky přepravy zavazadel a drobných věcí 
 
11.1. Cestující může vzít s sebou k bezplatné přepravě ruční zavazadla, která má cestující u sebe 

nebo která vzhledem k jejich rozměru, délce nebo hmotnosti lze rychle a bez obtíží naložit a 
umístit ve vozidle nebo v prostoru pro zavazadla, a to  za předpokladu, že neohrožují 
bezpečnost přepravy, nejsou ostatním cestujícím na obtíž a nejedná se o věci vyloučené z 
přepravy. Cestovní zavazadla nelze přepravovat.  

 
11.2. Jízdní kolo umístěné v době přepravy na speciálním přívěsu dopravce je považováno za  

spoluzavazadlo.  
 
11.3. Oddělenou přepravou je přeprava zavazadla uloženého na místě určeném dopravcem nebo 

pokynem pověřené osoby mimo prostor vozidla určený pro přepravu cestujících nebo v 
tomto prostoru na místě, kde cestující nemá možnost na své zavazadlo dohlížet. 

 
11.4. Zavazadlem nejsou drobné věci, které má cestující u sebe, může je držet v ruce a které 

neomezují přepravu ostatních cestujících. 
Zavazadlem nesmí být věc nebezpečná nebo věc o hmotnosti vyšší než 50 kg.  

 
11.5. Pověřená osoba ve sporných případech určí, zda věc, kterou bere s sebou cestující, bude 

přepravována  jako drobná věc nebo ruční zavazadlo. 
 
12. Přeprava nebezpečných věcí 
 
12.1. Při  přepravě osob nelze přepravovat nebezpečné věci. Nebezpečné věci jsou látky a 

předměty, pro jejichž povahu, vlastnosti nebo stav může být v souvislosti s jejich přepravou 
ohrožena bezpečnost osob, zvířat a věcí nebo ohroženo životní prostředí. Za nebezpečnou 
věc je pro účely tohoto přepravního řádu považována zejména nabitá zbraň, věc výbušná, 
jedovatá, radioaktivní, těkavá a žíravá 

 
12.2. Je povoleno přepravovat: 

a) přenosnou ocelovou láhev s kapalným topným plynem pro domácnost o celkovém   
obsahu nejvýše 10 kg, 

     b)  nádobu s topnou naftou o celkovém obsahu nejvýše 20 l, 
     c)  elektrický akumulátor zajištěný proti zkratu a se zajištěnými odplynovacími otvory. 
 
12.3. Ve vozidle lze přepravovat pouze jednu z těchto nebezpečných věcí. 
 
12.4. Cestující je povinen před nástupem do vozidla ohlásit přepravu této nebezpečné věci 

pověřené osobě  a umístit ji ve vozidle podle jejích pokynů.  
 
13. Řidič vozidla 
 
13.1. Řidič zodpovídá za pořádek a klid ve vozidle a za dodržování jízdního a přepravního řádu. 



 
13.2. Řidič je: 

a) oprávněn dávat cestujícím pokyny a příkazy k zajištění jejich bezpečnosti,  bezpečnosti a 
plynulosti   dopravy  nebo bezpečnosti ostatních cestujícíc 

b) oprávněn vyloučit z přepravy  cestujícího, který  se na  výzvu řidiče nebo jiné pověřené 
osoby neprokáže platným  jízdním dokladem a nesplní povinnost zaplatit jízdné a 
přirážku,  

c) oprávněn vyloučit z přepravy cestujícího nebo uložit cestujícímu zaplatit přirážku, pokud 
přes upozornění nedodržuje přepravní řád, jeho pokyny a příkazy nebo pokyny a příkazy 
jiné pověřené osoby, znečišťuje vozidlo, 

d) oprávněn vyloučit z přepravy cestujícího nebo uložit cestujícímu zaplatit přirážku, pokud 
svým chováním ruší klidnou přepravu cestujících nebo ostatní cestující jinak obtěžuje 

e) oprávněn nepřipustit k přepravě nebo vyloučit z přepravy osobu či osoby pod vlivem 
návykové látky, 

f) oprávněn nepřipustit k přepravě nebo vyloučit z přepravy zavazadlo cestujícího nebo 
zvíře s ním přepravované, pokud jsou překážkou bezpečné a  pohodlné přepravy 
cestujících  nebo ohrožují zdraví cestujících nebo pokud jejich přepravu neumožňují 
přepravní podmínky, zejména obsaditelnost vozidla, 

g) oprávněn uložit  cestujícímu, který se neprokázal platným jízdním dokladem, zaplatit 
přirážku nebo vyžadovat  od  cestujícího osobní údaje potřebné na vymáhání přirážky 

h) oprávněn zjišťovat z jízdních dokladů osobní údaje potřebné na vymáhání zaplacení 
jízdného a přirážky, 

i) nápomocen radou nebo pokynem cestujícímu, který si neví rady s odbavovacím 
systémem. 

j) nápomocen jiné pověřené osobě při výkonu jejich služebních povinností, zejména při 
zásahu, napadení, přivolání policie apod. 

 
14. Povinnosti dopravce 
 
14.1. Dopravce je v zájmu zajištění bezpečnosti a řádné péče o cestující  při poskytování 

přepravních služeb  povinen zajistit: 
a) na místech  určených pro styk s cestujícími podávání informací o jízdních řádech, 

o vyhlášených  přepravních podmínkách a o tarifu, 
b) uveřejnění alespoň podstatné části vyhlášených přepravních podmínek a tarifu pro daný 

spoj ve vozidle, 
c) vydání písemného potvrzení o přerušení jízdy nebo délce zpoždění spoje, jestliže o to 

cestující pověřenou osobu požádá, 
d) cestujícím pohodlí v rozsahu odpovídajícím vyhlášeným přepravním podmínkám 

a pořádek, čistotu a klid ve vozidle. 
e) znovuzastavení každého třetího vozidla v úrovni označníku, stojí-li v zastávce současně 

více vozidel;  znovuzastavení    každého    vozidla   v  úrovni  označníku v  
 případě, že v zastávce se nachází případně znamení k zastavení, dává osoba s omezenou 

schopností pohybu a orientace. 
 
Projednáno a schváleno v představenstvu a.s. dne 1. 9. 2004, tímto se zároveň ruší smluvní 
přepravní podmínky MHD v Děčíně ze dne 2. 8. 2000 a smluvní přepravní podmínky linkové 
dopravy ze dne 30. 10. 2002. 
 

      Dopravní podnik města Děčína, a.s. 



Příloha č. 4 Tarifní podmínky MAD a ceny jízdného

CENY.rÍzonrHo A TARIFNÍ pootvtÍNry V MĚSTSKI
AUToBUSovÉ DOPRAvE pnovozovANÉ opnnD, a.s.

PLATNE OD 1. DUBNA 2015
TARTTM

C. BEZPLATNAPREPRAVA

l. Regulovaní cenovým výměrem MF čR

a) děti do 6 le!

b) držitelé kany sociálních systémů. která slouá jako prukz 'fiP., a ''ZTP/P,.lebo prikm,,ZTF, a,JT?/P.. včetně průvodce a vodicího psa'

2. ostatníbeplatnápřeprava

a) kočrárek s ditětem,

b) po|icisté České r€pBbliky a Justiění stráže okresního souduv Děěíně, strážníci Městské po|icie v Děčíně poue v unifomě' asistenti prevence kriminality Městské policie Y
předepsmém stejnokroji a po předložení prrikm reěstn@ce,

c) pracowíci sťediska oěstshých služeb v pracovní dny od 06:00 do 15:00 hodin po piedložení průka,
d) jedna pojízdná tďka na kolečkách'

e) pes přepravovoý ve schriíně' ktoá nepřesáhne roměry 20x30x50 cm'

D. TARIFNÍ PoDMÍNKY A zPŮsoB oDBAVENÍ cEsTUJÍcÍcH
1.ZriLkladnijízdnéjepř € supnian €přestupníajeplacenočipovoukartounebovhotovost i 'Čipovoukďfobdržicestu.1icízapop1at €kMpracovištip
jizdenku nebo hotovost (elekronická peněženka. dalejen EP)'
2. Čipovou kaltuje nutné bez proďeni a bez ryaání po násfupu do autobusu přiložit ke ěteěce abudovaé v mincowim systému' Pro odbav€ní čipovou kanouje plataá vždy cena

uvedenávčá5tiAtěchtotaifnichpodminekvesloupcioaačenémEP.Z1ewěnéjízdnéplacenéčipovoukartoumusícestuj icínahlásit ř id ičiautobusupředpř i lož €nímkkečt €čoe.

Cesmjícím je umožněnajedna jizda na dJuh při platbě čipovou kanou. D1užlou částkuje cestujicí poúnm uhradit pŤi dobijeni čipové karry na pracovišti předprodcje jízdcnek'

3. PÍohotovostnízpuobplacenije plamávždycenauvedm{včást iAtěchtotar iaíchpodmínekve sloupcioaačcnqn,.Hotovost ' .cosfjíci j €povinenplat i t j izdnéapřeawéjmv

odpočítanýchmmcích,kteréjepovinensipř1pÍav1tpřednástupemdoautobusu.Plati-lizaviceosobnajednoqjepovinenpředemoh|rísitídičijejichp

společně' Miacowi systém pňjíoá mince v hodnotě 1'-; 2,-; 5'-; 10,-; 20,-; 50'- Kě a přeolatek iízdnóho neirací.

4.Požadaveknavydání24hodinovéapřestupníj izdenkymusícesfjícínahlásit ř id ičipř inástupudoautobusu'Přestupníj izdenkamádvěčást i .Pmiěástpřestupnijí&

cestujicí a drúou část si odebore od oesujícího drúý ňdič, ktery cesujícimu vystaví kontrolni jízdenku s nulovou hodnotou.-

5. Na všech linkách městské autobusové dopravy ( 0' . 1. pásmo ) platí jízdenka REGIoNet Labe . Elbe

6.PracouštěpředprodejesenacházinaautobuovémnádražívUhelnéul ic i 'DěčinIV'Dobijeníčipoýchkďetazakoupeníjízd €nkyRegimetLabe-Elbejetakémožnénačapacísci

DPMD,a.s' na DělÍIické ulici' v Děčíně VL
7. Cestujici, kteý se ve vozidle po započeti přepralry neprokaže na vým pověřmé osoby plahýmjízdnim dokladenr' aplatí pověřené osobě za přeprawjízdné lyhlášmé tarifm a
přnrižku ve výši 500'- Kč'

E. Úplnéaěnísmluwíchpřeprawíchpodmínekproveřejnousílničníosobn,ídoprawjepřistupnénaint€metoÚchstÍánkách w.dpmd.c4 zkácenáverzejev1těšmav každém

autobusu.

vní podnik města

A'I. Z{KLADNÍ.rÍzonÉ - NEPŘESTUPNÍ TARIF

1. Dosoělá osoba stáÍši 15 let

2.

4. J izdenkasÚsfupemdotřet i  asÍávkyodstaniccnáshrpu (stďic inásrupuvton €počitaje).dospě|áosobastarší 15]et.

A.II. ZAKLADNI JIZDNE - PRESTI]PNI TARIF
l . Dospělá osoba starší I 5 |et í plaú pÍo ieden ořesfup Po . Pá do 90 minBt so+Ne+sv i 20 minut od wstavení i i

dowšefli ó let do 15 let věku íDlatí DÍo ieden DřesfuD Po - Pá do 90 minut so+Ne+sv l20 minut
3 ' Kombinovaá základní . dosoělá osoba starši 1 5 let + zavuadlo
4. Kombinovaná ml'hodnění - děú 6 let až 1 5 let věku + avmdlo

A,|II. 24 HoDINovA J|zD EN KÁ
l. DosDělá osoba stďší 15 let í Dlati 24 hodin od wstaveni

2' Děti

B. cAsovE JIZDENKY (pou7e ěipové karlyuldané DPMD,a.S')
l. Dospělá osoba starší 15 |et

2' z|wněíé pro:
a) děti od dowšení 6 let do 15 let věku ( žákovské - plati ve všech pásmech )

ťicetidemi

b) žáJ<y staÍši 15 let a studenty do 26 tet ( studentské )

devadesátidemi

stoosmdesátidemí

c) občmé nad 70 let. s účimosti od 10.1 2-2012 dárci lcve nositelé

d) občaénad75 let,s irčimostíodl '92014 ačlenovéKoďederacepol i t ickýchvězňů

3. Přenosné bu fotograÍie

třicetidemí

devadesátidemi

v to n€Dočítaie ) - děti od dowšení ó let do 1 5 let věku

0' TABIFNÍ PÁsMo - zahmuje město Děčín.
1. TARIFNÍ PÁsMo . přestupni astávky na okaji kaastru města Děěín, které
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Příloha č. 5 Standardy kvality a bezpečnosti služeb veřejných služeb 
 
STANDARDY KVALITY SLUŽEB  
 
Následující body jsou garantovány dopravcem při zajištění služeb MAD na území 
statutárního města Děčín. 
 

1. Odbavení a služby cestujícím 
1.1. Způsob odbavení MAD  
Dopravce využívá k odbavení elektronický odbavovací systém na bázi bezkontaktních 
čipových karet (BČK), který je plně funkční a řádně nastaven. Nástup je umožněn 
předními dveřmi a výstup dveřmi ostatními. Výjimku tvoří nástup s kočárky a invalidními 
vozíky, kdy je možné využít dveře do vozidla k tomu konstrukčně uzpůsobené. 
K odbavení dochází u řidiče s umožněním platby v hotovosti do mincovního automatu, 
nebo elektronicky přiložením BČK ke čtecímu zařízení. Výše platby se řídí schválenými 
tarifními podmínkami. 

1.2. Způsob kontroly  
Kontrola jízdních dokladů bude prováděna ihned při nástupu cestujícího do vozidla a to: 

1. Vizuálně řidičem – oprávněnost použití BČK s fotografií, nároku na slevu nebo 
jízdy zdarma (ZTP), v případě poruchy odbavovacího zařízení i platnosti jízdních 
dokladů papírových. 

2. Elektronicky – kontrola zůstatku v EP s vazbou na prodej jízdenky či služby. 

3. Elektronicky – kontrola platnosti jízdenky (krátkodobé i dlouhodobé) nahrané na 
BČK a to v její časové a prostorové platnosti. 

4. Elektronicky – platnost karty BČK resp. porovnání její platnosti s Black listem a 
její případné odmítnutí. 

5. Vizuálně revizorem – oprávněnost použití BČK s fotografií, platnosti papírových 
jízdních dokladů. Tento způsob kontroly je prováděn externí společností nejméně 
2x ročně. 

6. V zákaznickém centru kontrola dokladů dokládající nárok na zvýhodněné jízdné. 

1.3. Služby cestujícím 
Dopravce zajišťuje prodej, reklamace, výměny a dobíjení BČK ve svém Zákaznickém 
centru na terminálu v Uhelné ulici. Dobíjení BČK je současně umožněno na Dobíjecích 
bodech a to na Čerpací stanici dopravce na Dělnické ulici a v Plaveckém areálu.  
Dopravce garantuje tyto informace:  

1. vedení linek MAD s uvedení rozsahu provozu.  

2. Smluvní přepravní podmínky a tarifní podmínky. 

3. Schéma sítě MAD. 

4. Informace o změnách a nepravidelnostech v provozu MAD. 

5. Informace o jízdních řádech. 

 
Rozsah služeb pro cestující přehledně ukazuje tabulka 1. 
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Tabulka 1 Přehled poskytovaných a garantovaných služeb 
 

  

Zákaznické 
centrum na 

terminálu DP 
v Uhelné ulici 

Dobíjecí bod 
Čerpací 

stanice DP 
na Dělnické 

ulici 

Dobíjecí bod 
Aquapark 

Děčín  
Dispečink 

v Uhelné ulici 
Dispečink na 
Dělnické ulici 

Otevírací doba 
Po – Pá 

Nonstop 
Po – Ne 

6:00 – 18:00 18:00 – 6:00 
7:30 -17:00 10:00 -20:00 

Informace o dopravě ne ne ne ano ano 

Informace o jízdních řádech ano ne ne ano ano 

Informace o tarifu ano ne ne ano ano 

Informace o čipové kartě ano ne ne ne ne 

Pořízení čipové karty ano ne ne ne ne 

Pořízení elektronické fotografie 
pro čipovou kartu ano ne ne ne ne 

Dobití elektronické peněženky ano ano ano ne ne 

Dobití časové jízdenky ano ano ano ne ne 

Nahlášení ztráty čipové karty ano ne ne ano ano 

Reklamace čipové karty ano ne ne ne ne 

Výdej rezervační místenky pro 
cyklobus ne ne ne ano ne 

 
 

1.4. Informace na internetu  
Dopravce umožňuje získání informací na webových stránkách www.dpmdas.cz. 
Informace prezentované na vlastních stránkách společnosti musí být aktuální, ve vhodné 
podobě, rychlé a vypovídající. 
Informace o provozu MAD musí obsahovat aktuální údaje o vedení linek, schéma 
linkového vedení, tarifní podmínky, přepravní podmínky, aktuální jízdní řády, kontaktní 
spojení, kam je možno se obrátit s připomínkami, stížnostmi a dotazy na jízdní řády 
MAD. Upozornění na změny provozu MAD musí být umístěno na stránky minimálně 
čtyř kalendářní dny před datem změny (jeli to možné). Změna všech údajů s výjimkou 
jízdních řádů musí být provedeny nejpozději v den do data zahájení platnosti změny. 
Jízdní řády musí být aktualizovány nejpozději do 24 hodin od data změny. 
 

1.5. Označníky MAD, informační panely  
Označníky jsou udržovány v řádném stavu a obsahují všechny předepsané aktuální 
informace – kompletní, čitelné, viditelně umístěné, nepoškozené. Standardní označník 
obsahuje základní konstrukci s dopravní značkou IJ4A, výlepovou plochou pro schválené 
jízdní řády, platný základní ceník. V případě významné zastávky obsahuje i schéma 
linkového vedení. Dále Je na označníku informace o názvu zastávky a čísla obsluhujících 
linek (viz obrázek 1). Při změnách MAD platí, že informace mohou být měněny nejdříve 
72 hodin a nejpozději 24 hodin přede změnou.  
Označník musí v souladu předpisy pro dopravní značení zobrazovat symbol druhu 
dopravy tj. autobus. 

http://www.dpmdas.cz/
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Označník dočasně zrušené stanice musí mít sejmuty (zakryty) jízdní řády a musí 
obsahovat informaci o důvodu a době zrušení stanice včetně informace o tom, kde se 
nachází náhradní stanice.  
Označníky s instalovaným osvětlením musí mít osvětlen jízdní řád a symbol zastávky 
pokud není vyroben s reflexní samolepky.  
 

1.6.  Vnější označení vozidel včetně linky a směru  
Dopravce garantuje, že vozidlo MAD musí být označeno předepsaným linkovým 
značením, které obsahuje aktuální čitelné, viditelně umístěné, nepoškozené oficiální 
informace.  
Vozidla v pravidelném provozu musí být vpředu označena číslem linky a aktuální cílovou 
stanicí. Na boku směrovou tabulí s číslem a trasou linky, vzadu číslem linky (viz obrázek 
2 a 3). V interiéru pouze u vozidel vybavených informačním systémem číslem linky a 
cílovou stanicí. U vozidel vybavených hlásiči zastávek musí být hlásič funkční – 
vyhlašuje název zastávky a název příští zastávky. Vozidla zajišťující náhradní dopravu 
musí být označena nápisem „Náhradní doprava“ (minimálně v přední části vozu za čelním 
sklem. Při nájezdech na linky musí být vozidla označena nápisem „Manipulační jízda“.  
Nálepky na vozidla – v interiéru a exteriéru musí být čitelné, nepoškozené, oficiální.  
 

1.7.  Informace ve vozidlech MAD  
Informace ve vozidlech MAD musí být aktuální, kompletní, čitelné, viditelně umístěné, 
nepoškozené a oficiální. 
V každém vozidla MAD nasazovaném do provozu musí být k disposici smluvní přepravní 
podmínky, informace o výši jízdného, evidenční číslo vozidla v přední části. Všechny 
dveře musí být označeny nápisy zevnitř i zvenčí (viz obrázek 4) zda slouží pro nástup či 
výstup, případně pro kočárek, vozíčkáře. Ve vozidlech musí být označen předepsaný 
počet míst k sezení pro tělesně postižené a prostor pro umístění kočárku či invalidního 
vozíku. Případné změny v nové organizaci provozu musí být vyvěšeny minimálně 4 dny 
před datem změny. Ve vozidle je viditelně umístěn nápis a piktogram „Zákaz kouření„. 
 

1.8. Reklamní činnost  
Dopravce garantuje, že využije veškeré tržby z reklamní činnosti ke zlepšení 
hospodářského výsledku společnosti. Pro tyto účely je využíváno v maximální míře 
reklamních ploch na a ve vozidlech MAD a to v souladu s legislativou a novými trendy 
v reklamní činnosti.  
 

2. Péče o cestující v oblasti provozu 
2.1.  Ve vozidlech MAD 
Řidič má k dispozici služební jízdní řád, ve vozidle nekouří a je oblečen v čistém 
předepsaném stejnokroji. Řidič má jmenovku vyvěšenu na předepsaném místě. 
Prostor pro cestující v interiéru vozidla je v čistém stavu - interiér vozidla je nepoškozený  
Dopravce garantuje prodej jízdenek ve vozidlech MAD v sortimentu stanoveném tarifním 
předpisem.   
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2.2. Přesnost provozu MAD  
Přesnost provozu je zajištěna, pokud je dodržován jízdní řád s povolenou odchylkou. 
Přesnost provozu je zajištěna, pokud je zajištěna návaznost spojů v uzlových zastávkách v 
průběhu dne. Přesnost provozu je dále zajištěna, pokud ranní spoje jsou vypraveny bez 
zpoždění dle vozového grafikonu. 
Povolená odchylka pro výjezdy z výchozích stanic je +1 min. Povolená odchylka pro 
odjezdy z uzlových a nácestných zastávek (Autobusové nádraží, Hlavní nádraží, 
Myslbekova ul.) je 0/+2min. 
 

2.3.  Výprava nízkopodlažních vozidel  
Dopravce garantuje min. 90% výkonů MAD provedené nízkopodlažními vozidly 
(autobusy). Všechna vozidla MAD musí mít prostor pro přepravu vozíčkářů a dětských 
kočárků. Garantováno vybavení 90% vozidel (autobusů) plošinami pro nájezd vozíčkářů 
z celkového počtu vozidel.  
Standardem dopravce u nově nakupovaných vozidel je plná nízkopodlažnost vč. plošin 
pro vozíčkáře, dále vybavení vozidel hlásiči zastávek vč. informačního systému 
pro nevidomé a slabozraké (povelový přijímač, reproduktory vnější i vnitřní). 
 

2.4. Řízení provozu 
Standardem dopravce je 24 hodinový dohled nad provozem MAD – nepřetržitý provoz 
dopravního dispečinku. Všechna vozidla resp. řidič MAD musí být vybavena mobilním 
telefonem umožňujícím styk s dispečinkem, přijímačem GPS pro monitorování polohy 
vozidla a jeho časové odchylce vůči jízdnímu řádu. 
 

2.5. Areál – zázemí řidičů a ostatních zaměstnanců 
Zázemí řidičů a zaměstnanců je zajištěno v areálu dopravce na Dělnické ulici, místnost na 
odpočinek řidičů pak na terminálu dopravce, které jsou vybaveny sociálním a 
hygienickým zázemím.   
Dopravce garantuje pro řidiče MAD provoz následujících sociálních a hygienických 
zázemí umístěných mimo výše uvedené areály:  
Sociální zařízení: Bynov, Chrochvice, Nemocnice, Autobusové nádraží, Nebočady – areál 
Jurta. 
 

2.6. Servis vozidel, ekologické standardy, bezpečnost provozu, čistota vozidel 
Dopravce provádí pravidelné preventivní prohlídky vozidel, které vychází z návodů 
výrobce. 
Po každém výjezdu vozidel MAD je prováděna kontrola provozuschopnosti, čištění jak 
interiéru, tak karoserie a příprava vozidla na další provoz. Je prováděna kontrolu všech 
částí ovlivňující bezpečnou přepravu cestujících vyplývající z vnitřních předpisů 
dopravce.  
Emise a ekologie provozu MAD: 
Dopravce garantuje minimálně 55% autobusů vybavených motory minimálně dle normy 
EURO 5. Pracovníci servisu jsou proškoleni v plném rozsahu od výrobců vozidel a vlastní 
veškerá potřebná oprávnění. 
Bezpečný a plynulý provoz je zabezpečen nepřetržitou pohotovostí servisu dopravce. 
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3. Fotodokumentace 
 
Obrázek 1 Příklady standardních označníků 

 
 
Obrázek 2 Příklad označení vozidel vč. směrových tabulí (čelní a boční) 
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Obrázek 3 Příklad označení vozidel v zadní části vozidla 

 
 
 
Obrázek 4 Příklad označení nápisy a piktogramy vně i uvnitř vozidel 

 



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 
aktiva k 
zajištění 
závazku

rok 2014 rok 2015 …. období n

Dopravní prostředky/ řady vozidel

autobusy 100 85 235             78 431             

Ostatní majetek

Pozemky

nová opravna 100 2 715               2 124               

terminál 100 103                  103                  

pozemek podniku (odstav. plochy) 100 2 950               2 950               

čerpací stanice 30 445                  445                  

Stavby

 MAD, autobusové nádraží 100 43 931             40 667             

údržba autobusů 100 76 078             58 524             

odst.plochy, správní stř. 100 9 047               8 856               

čerpací stanice, mycí linka 30 6 686               6 466               

Jiný dlouhodobý majetek

údržba autobusů 100 1 857               5 946               

odst.plochy, správní stř. 100 256                  149                  

nehm. majetek 100 57                    1 444               

čerpací stanice, mycí linka 30 180                  140                  

První mimořádné splátky (akontace) leasingu

Součet 229 540           206 245           

 Zůstatková cena k bezprostředně předcházejícímu účetnímu období 
(v tis. Kč)



Příloha č. 5 Výchozí finanční model nákladů, výnosů a čistého příjmu

Výchozí finanční model (veřejná linková doprava)

Dopravce: Dopravnípodnik města Děčína, a. s.
Dě|nická 106. Děčín 6. 405 29

Objednatel:

{ýchozí finančnímode| řádelt oředookládané hodnotv ív tis. Kč)
rok 2015 rok 2016 období2Q17-2o25

o
o
.Y{o
.Ň
o
o

Pohonné hmotv a o|eie 23 355 3%o 24 055 3oÁlrok

PřímÝ materiá| a eneroie z 4 571 2o/o 4 662 2%lrok

ooravv a údrŽba vozide| 6 794 1o/o 6 862 1o/olrok

odpisv dlouhodobého maietku 4 I  313 2% 9 499 2%lrok

Pronáiem a |easino vozide|

Mzdové nákladv 23 507 2% 23 977 2o/olrok

Sociá|ní a zdravotní poiištěni 7 753 2Yo 7 908 2%lrok

Cestovné 8

Uhrada za použití infrastruktury 1 1

SiIniční daň 1 0

Elektronické mýto 1 1

Poiištění (zákonné, havariiní) 12 481 2% 491 2o/olrok

ostatnÍ přímé nák|adv '13 754 2o/o 769 2o/olrok

ostatnísluŽbv 3716 2% 3 790 2o/olrok

Provozní reŽie 1 5 456 2o/o 465 2o/olrok

Správní reŽie I O 5 875 2%ó 5 993 2o/olrok

NÁKLADY GELKEM (ř' 1 až ř. 16) 1 7 86 576 88 472 0

N >
P8
( ) C

rrŽbv z iízcjného 1 8 48 643 48 750

ostatní trŽbv z přepraw 1 9 236

ostatní vÝnosv 20 340
ýýnosv celkem {řádek 18 až20l. 21 49 2',19 48 750 0

lodnota provoznÍch aktlv ** zz 229 540 206 245

cistý prijem zÓ 17 216 15 468

Kompenzace íř.1 7-ř.21 +ř.23) 24 54 573 55 190

]otace na oořÍzení a modernizaci vozide| 25

Jiná dotace zo

tuved'te hodnoty pro dalŠí obdobi nebo zpúsob indexace podle s8 odst. 3
*"uvedte v sou|adu s hodnotou V tabu|ce obsaŽené V při|oze Č. 5
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Příloha č. 7 Pravidla výpočtu kompenzace ze závazku veřejné služby    

PRAVIDLA VÝPOČTU KOMPENZACE ZE ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY  

1. Právní opora pro výpočet kompenzace 

1.1 Právní základ 

Uzavřená smlouva o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy cestujících mezi 

Dopravním podnikem města Děčína, a.s. a Statutárním městem Děčín vychází z těchto 

právních norem: 

a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 o veřejných službách 

v přepravě cestujících po železnici a silnici, 

b) zákon č. 111/1994 Sb, o silniční dopravě, 

c) zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších 

zákonů, 

d) zákon 563/1991 Sb., o účetnictví 

e) zákon 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 

korporacích), 

f) zákon 89/2012 Sb., občanský zákoník 

1.2  Podzákonné normy samotná kalkulace kompenzace  

g) vyhláška 296/2010 Sb. O postupech pro sestavení finančního modelu a určení maximální 

výše kompenzace, 

h) cenový výměr Ministerstva financí, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými 

cenami, 

i) Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli 

účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění, 

j) České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. 

2. Výpočet kompenzace  

Pro sestavení výsledného finančního modelu pro veřejnou dopravu jsou k výpočtu použity 

podklady na základě vyhlášky č. 296/2010 Sb., ze dne 20. října 2010, o postupech pro 

sestavení finančního modelu a určení maximální výše kompenzace. 

 

Číselník středisek 

Nákladové 
středisko 

Název 

10 Městská autobusová doprava a dispečink 

12 Autobusové nádraží 

20 Čerpací stanice 

21 Mycí linka 

30 Údržba vozů 

40 Údržba budov – odstavné plochy, terminál 

50 Sklad MTZ 

60 Správní středisko 
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2.1 Model provozních aktiv 

Do jednotlivých příslušných řádků modelu provozních aktiv jsou dosazeny takto: 

a) Dopravní prostředky – motorová vozidla pro přepravu osob (autobusy) pořízené od roku 

2004, s účetní dobou odpisování na 12 let, které jsou zařazeny na středisku 10. 

b) Pozemky – pozemek podniku (odstavné plochy), pozemek nová opravna, terminál, 

čerpací stanice jsou zařazeny na střediska 30, 40, 60. 

c) Stavby – do modelu je zahrnutý majetek - sociální zařízení, vozovna komunikace, 

zastávky, budova terminálu, opravárenský monoblok, osvětlení - nákladní myčka jsou 

zařazeny na střediska 10, 12, 20, 21, 30, 40, 60. 

d) Jiný dlouhodobý majetek – nádrž na AD Blue, vybavení opravny autobusů, server, 

software jsou zařazeny na střediska 20, 21, 30, 40, 60.  

 

Poměr uznatelných nákladů čerpací stanice je vypočten jako průměr podílů výtočnosti pro 

Dopravní podnik a celkové výtočnosti za roky 2012, 2013, 2014. Čerpací stanice je současně 

využívána jako dobíjecí místo časových kupónů a elektronické peněženky a místo pro odvod 

tržeb řidičů. Vzhledem k tomu, že není možné relevantně určit poměr využití pro MAD, není 

započten. 

 

Poměr uznatelných nákladů využívání opravárenského monobloku je vypočten jako podíl 

spotřebovaného materiálu na opravy autobusů dopravce (DPMD) a celkově spotřebovaného 

materiálu na opravy. 

 

Poměr uznatelných nákladů nákladní mycí linky je vypočten jako podíl dosažených tržeb pro 

Dopravní podnik a celkových tržeb. 

 

2.2 Finanční model 

Výchozí model vychází z nákladů a výnosů, které byly účtovány na středisko 10 a poměrnou 

částí nákladů ostatních středisek 

a) Ř. 1 Spotřeba PHM, močovina AD Blue 

b) Ř. 2 Přímý materiál a energie – materiál spotřebovaný na opravy autobusů, čisticí 

prostředky, uniformy 

c) Ř. 3 Opravy a udržování obsahuje opravy od externích firem, poměrná část nákladů 

střediska 30 

d) Ř. 4 Odpisy dlouhodobého majetku   

e) Ř. 6 Mzdové náklady 

f) Ř. 7 Sociální a zdravotní pojištění 

g) Ř. 9 Úhrada za použití infrastruktury obsahuje pronájem autobusového nádraží střediska 

12 

h) Ř. 12 Pojištění (zákonné, havarijní) obsahuje pojištění autobusů, poměrnou část 

zákonného pojištění zaměstnanců 

i) Ř. 13 Ostatní přímé náklady – školení řidičů, dopravně psychologické vyšetření, STK, 

lékařské prohlídky, odtah autobusu 

j) Ř. 14 Ostatní služby obsahuje zbývající náklady (např. režijní mat., DHIM, stravenky, 

pojištění, ostatní sociální pojištění, čipové karty) 
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k) Ř. 15 Provozní režie obsahuje poměrnou část střediska 50 

l) Ř. 16 Správní režie obsahuje poměrnou část nákladů střediska 60 

m) Ř. 18 Tržby z jízdného obsahují tržby za časové kupóny, elektronické peněženky a 

hotovosti 

n) Ř. 19 Ostatní tržby z přepravy obsahují přirážky z jízdného (pokuty), výlep reklamních 

letáků, prodej jízdních řádů, pronájem vnějších ploch na autobusech, náhrady od 

pojišťovny za dopravní nehody, tržby za prodej HIM 

o) Ř. 20 Ostatní výnosy – výnosy z provozu autobusového nádraží 

V modelu jsou zahrnuté náklady očištěny o náklady na zájezdovou přepravu, kdy je výpočet 

proveden dle vykázaných km.  

 



Příloha č. 8    Rozpočet dopravce a odhad skutečné kompenzace

Rozpočet dopravce a odhad skutečné kompenzace

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

Objednatel:

Výchozí finanční model řádek              předpokládané hodnoty (v tis. Kč)
rok 2015 rok 2016

Pohonné hmoty a oleje 1 23 355 3% 24 055 3%/rok

Přímý materiál a energie 2 4 571 2% 4 662 2%/rok

Opravy a údržba vozidel 3 6 794 1% 6 862 1%/rok

Odpisy dlouhodobého majetku 4 9 313 2% 9 499 2%/rok

Pronájem a leasing vozidel 5

Mzdové náklady 6 23 507 2% 23 977 2%/rok

Sociální a zdravotní pojištění 7 7 753 2% 7 908 2%/rok

Cestovné 8

Úhrada za použití infrastruktury 9 1 1

Silniční daň 10

Elektronické mýto 11

Pojištění (zákonné, havarijní) 12 481 2% 491 2%/rok

Ostatní přímé náklady 13 754 2% 769 2%/rok

Ostatní služby 14 3 716 2% 3 790 2%/rok

Provozní režie 15 456 2% 465 2%/rok

Správní režie 16 5 875 2% 5 993 2%/rok

NÁKLADY CELKEM (ř. 1 až ř. 16) 17 86 576 88 472 0

Tržby z jízdného 18 48 643 48 750           

Ostatní tržby z přepravy 19 236
Ostatní výnosy 20 340

Výnosy celkem (řádek 18 až 20) 21 49 219 48 750 0

Hodnota provozních aktiv ** 22 229 540 206 245         

Čistý příjem 23 17 216 15 468           

Kompenzace (ř.17-ř.21+ř.23) 24 54 573 55 190           

Dotace na pořízení a modernizaci vozidel 25

Jiná dotace 26

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

období 2017-2025
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SEZNAM DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ 

Seznam dopravních prostředků používaných k plnění smlouvy od 1.7.2015

2U2 2383 Karosa B 951.1713 12 m 63 34 31.5.2004 NE NE 113

2U2 2384 Karosa B 951.1713 12 m 63 34 31.5.2004 NE NE 114

2U2 2385 Karosa B 951.1713 12 m 63 34 31.5.2004 NE NE 115

2U2 2386 Karosa B 951.1713 12 m 63 34 31.5.2004 NE NE 116

8U2 0193 Irisbis Citelis Line PS09D2 12 m 41 55 16.1.2006 ANO NE 193

3U2 1488 Irisbis Citelis Line PS09D2 12 m 41 55 16.1.2006 ANO NE 194

3U2 1489 Irisbis Citelis Line PS09D2 12 m 41 55 16.1.2006 ANO NE 195

3U9 1682 Irisbis Citelis Line PS09D2 12 m 41 55 11.12.2006 ANO NE 196

4U2 8737 Irisbis Citelis Line PS09D2 12 m 41 55 7.11.2007 ANO NE 197

DCL 3194 Karosa B 941.1962 18 m 43 108 19.6.2001 NE NE 204

DCL 3189 Karosa B 941.1962 18 m 43 108 19.6.2001 NE NE 205

4U4 8778 Mercedes Benz Citaro 0 530G 18 m 39 134 16.6.2008 ANO NE 231

5U3 4332 Mercedes Benz Citaro 0 530G 18 m 39 134 24.8.2009 ANO ANO 232

8U4 0233 Mercedes Benz Conecto 628B02 18 m 43 96 16.1.2015 ANO ANO 233

2U5 3285 Karosa C 954.1360 12 m 48 39 25.4.2005 NE NE 304

DCA 8181 Karosa LC 936.1038 12 m 46+1 0 20.3.2000 NE ANO 401

4U7 8218 Irisbis Domino 397E 12 m 51 0 15.8.2008 NE ANO 403

2U0 7592 Mercedes Benz Citaro 0 530 L 15 m 43 100 12.11.2003 ANO NE 601

2U0 7593 Mercedes Benz Citaro 0 530 L 15 m 43 100 12.11.2003 ANO NE 602

2U2 3006 Mercedes Benz Citaro 0 530 L 15 m 43 99 17.8.2004 ANO NE 603

2U6 5605 Mercedes Benz Citaro 0 530 L 15 m 43 99 8.6.2005 ANO NE 604

3U6 3995 Mercedes Benz Citaro 0 530 L 15 m 43 99 7.8.2006 ANO NE 605

3U6 3996 Mercedes Benz Citaro 0 530 L 15 m 43 99 7.8.2006 ANO NE 606

5U1 4637 Mercedes Benz Citaro 0 530 L 15 m 50 84 28.11.2008 ANO ANO 607

5U1 4638 Mercedes Benz Citaro 0 530 L 15 m 50 84 28.11.2008 ANO ANO 608

2U3 9971 Mercedes Benz 904.6KA 7 m 17 0 29.12.2004 ANO NE 701

4U2 9735 Mercedes Benz 906KA50 7 m 11 12 14.1.2008 ANO ANO 702

4U2 9801 Mercedes Benz Citaro 0 530 A22 12 m 37 61 22.11.2007 ANO ANO 801

4U2 9802 Mercedes Benz Citaro 0 530 A22 12 m 37 61 22.11.2007 ANO ANO 802

4U2 9803 Mercedes Benz Citaro 0 530 A22 12 m 37 61 22.11.2007 ANO ANO 803

4U2 9804 Mercedes Benz Citaro 0 530 A22 12 m 30 73 22.11.2007 ANO NE 804

4U2 9805 Mercedes Benz Citaro 0 530 A22 12 m 30 73 22.11.2007 ANO NE 805

4U4 9026 Mercedes Benz Citaro 0 530 A22 12 m 37+2 62 16.6.2008 ANO ANO 806

4U4 9027 Mercedes Benz Citaro 0 530 A22 12 m 37+2 62 16.6.2008 ANO ANO 807

4U4 9028 Mercedes Benz Citaro 0 530 A22 12 m 37+2 62 16.6.2008 ANO ANO 808

4U4 9029 Mercedes Benz Citaro 0 530 A22 12 m 30 73 16.6.2008 ANO NE 809

4U4 9030 Mercedes Benz Citaro 0 530 A22 12 m 30 73 16.6.2008 ANO NE 810

5U3 2811 Mercedes Benz Conecto 628.3 12 m 30 64 23.3.2009 ANO ANO 811

5U3 2812 Mercedes Benz Conecto 628.3 12 m 30 64 23.3.2009 ANO ANO 812

5U3 2813 Mercedes Benz Conecto 628.3 12 m 30 64 23.3.2009 ANO ANO 813

5U3 4326 Mercedes Benz Citaro 0 530 A22 12 m 30 73 24.8.2009 ANO ANO 814

5U3 4327 Mercedes Benz Citaro 0 530 A22 12 m 30 73 24.8.2009 ANO ANO 815
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Příloha č. 9  Seznam dopravních prostředků určených k zajišťování závazků veřejné služby

délka 
/m/

počet 
míst k 
sezení

RZ/SPZ značka/typ
počet 
míst k 
stání

rok výroby ev. č. 
DPmD

nízkopodlažní 
ANO/NE

klimatizace 
ANO/NEukončení



Seznam dopravních prostředků používaných k plnění smlouvy od 1.7.2015

5U3 4329 Mercedes Benz Citaro 0 530 A22 12 m 37+2 62 24.8.2009 ANO ANO 817

5U3 4331 Mercedes Benz Citaro 0 530 A22 12 m 37+2 62 24.8.2009 ANO ANO 818

6U3 7819 Irisbus Citelis PS09D1 12 m 29 71 2.11.2010 ANO ANO 819

6U3 7820 Irisbus Citelis PS09D1 12 m 29 71 2.11.2010 ANO ANO 820

6U3 7821 Irisbus Citelis PS09D1 12 m 29 71 2.11.2010 ANO ANO 821

6U5 1822 Irisbus Citelis PS 12 m 29 71 28.3.2011 ANO ANO 822

6U5 1823 Irisbus Citelis PS 12 m 29 71 28.3.2011 ANO ANO 823

6U5 1824 Irisbus Citelis PS 12 m 29 71 30.3.2011 ANO ANO 824

6U5 1825 Irisbus Citelis PS 12 m 29 71 30.3.2011 ANO ANO 825

6U5 1826 Irisbus Citelis PS 12 m 29 71 30.3.2011 ANO ANO 826

7U2 1827 Mercedes Benz Conecto 628B01 12 m 27 76 22.8.2012 ANO ANO 827

7U2 1828 Mercedes Benz Conecto 628B01 12 m 27 76 22.8.2012 ANO ANO 828

7U2 1829 Mercedes Benz Conecto 628B01 12 m 27 76 22.8.2012 ANO ANO 829

7U7 8830 Mercedes Benz Conecto 628B01 12 m 30 69 30.8.2013 ANO ANO 830

7U7 8831 Mercedes Benz Conecto 628B01 12 m 30 69 30.8.2013 ANO ANO 831
7U7 8832 Mercedes Benz Conecto 628B01 12 m 30 69 30.8.2013 ANO ANO 832
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rok výroby ukončení
nízkopodlažní 

ANO/NE
klimatizace 
ANO/NE

ev. č. 
DPmDRZ/SPZ značka/typ délka 

/m/

počet 
míst k 
sezení

počet 
míst k 
stání



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících na území 
statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto služby 
 

 
 

I. Subjekty smlouvy 
 
 
 
1. Statutární město Děčín 
sídlem: Mírové nám. 1175/5, Děčín IV 
jehož jménem jedná: Mgr. Marie Blažková, primátorka 
IČ: 00261238 
DIČ: CZ00261238 (plátce DPH) 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Děčín 
číslo účtu: 19-921402389/0800 
(dále jen „město“) 
 
 
2. Dopravní podnik města Děčína, a. s. 
sídlem: Dělnická 106, Děčín VI, 
jejímž jménem jednají: Ing. Vladislav Raška – předseda představenstva 
Ing. Martin Weiss – člen představenstva 
zapsaná v OR: Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 651 
IČ: 62240935 
DIČ: CZ62240935 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Děčín 
číslo účtu: 3408-431/0100 
(dále jen „dopravce“) 
 
 

II. 
Úvodní ustanovení  

 
1. Dne 1. 7. 2015 nabyla účinnosti Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na území 
statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto služby uzavřená mezi městem a dopravcem (dále 
jen Smlouva o veřejných službách). 
 
2. S ohledem na skutečnost, že město uzavřelo s Ústeckým krajem „SMLOUVU O SPOLUPRÁCI 
PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI VEŘEJNOU LINKOVOU DOPRAVOU A 
VEŘEJNOU DRÁŽNÍ OSOBNÍ DOPRAVOU“(dále jen Smlouva o spolupráci) a dopravce uzavřel 
s Ústeckým krajem „SMLOUVU O ZAPOJENÍ DOPRAVCE DO INTEGROVANÉHO 
DOPRAVNÍHO SYSTÉMU ÚSTECKÉHO KRAJE“ (dále jen Smlouva o zapojení), je nutné 
upravit Smlouvu o veřejných službách v oblasti kompenzace dopravce městem tak, aby bylo 
zajištěno spravedlivé uspořádání práv a povinností stran, protože zapojením dopravce do 
integrovaného dopravního systému Ústeckého kraje může docházet ke změně výše tržeb na straně 
dopravce, která je jedním z kritérií pro stanovení výše skutečné kompenzace poskytované městem 
dopravci podle Smlouvy o veřejných službách. 
 
3. V souladu s čl. XIII. bod 2 Smlouvy o veřejných službách, který stanoví, že lze tuto smlouvu 
měnit pouze číslovanými dodatky na základě dohody stran, které za město schvaluje zastupitelstvo 
města a za dopravce představenstvo, se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o veřejných 



službách dodatkem č. 1 následujícího znění. 
 

 
III. 

Změna způsobu stanovení skutečné kompenzace 
 

1.  V čl. IX. Smlouvy o veřejných službách je stanovena skutečná kompenzace dopravce, způsob 
jejího určení a úhrady. V příloze č. 8 ke Smlouvě o veřejných službách je stanoven rozpočet 
dopravce a odhad skutečné kompenzace podléhající schválení orgánů města. Při stanovení odhadu 
skutečné kompenzace jsou do výnosů zaneseny i tržby z jízdného a ostatní tržby z přepravy. Strany 
se dohodly, že způsob stanovení skutečné kompenzace dle Smlouvy o veřejných službách zůstane 
zachován s tím, že při stanovování položek tržeb z jízdného a položek ostatních tržeb z přepravy v 
odhadu skutečné kompenzace bude nadále vycházeno ze stavu před integrací dopravce do 
integrovaného dopravního systému Ústeckého kraje. To znamená, že při sestavování odhadu 
skutečné kompenzace bude operováno s předpokládanými tržbami, jaké by měl dopravce při 
realizaci Smlouvy o veřejných službách s městem při neexistenci vzájemného uznávání jízdních 
dokladů mezi dopravcem a dopravci integrovaného dopravního systému Ústeckého kraje. 
 
2. V čl. IV. Smlouvy o spolupráci jsou podrobně stanoveny principy vyrovnání tržeb mezi 
Ústeckým krajem a městem, které mají za cíl, aby nedošlo ke zvýhodnění ani jedné ze stran 
Smlouvy o spolupráci v důsledku integrace dopravce do integrovaného dopravního sytému 
Ústeckého kraje. Strany Smlouvy o veřejných službách se proto rozhodly doplnit stanovení 
skutečné výše kompenzace ve Smlouvě o veřejných službách takto. 
 
 a) Vznikne-li v důsledku Smlouvy o spolupráci povinnost Ústeckému kraji kompenzovat 
město z důvodu, že dopravce dosáhl nižších tržeb, než by dosáhl, pokud by nebyl součástí 
integrovaného dopravního systému Ústeckého kraje, zavazuje se město obdrženou kompenzaci 
vyplatit dopravci a to do 30 dnů od obdržení této kompenzace. 
 
 b) Jestliže však v důsledku Smlouvy o spolupráci bude město povinno vyplatit kompenzaci 
Ústeckému kraji, protože dopravce dosáhl díky zařazení do integrovaného dopravního systému 
Ústeckého kraje vyšších tržeb, bude dopravci ze strany města vyplacena jako skutečná kompenzace 
dle Smlouvy o veřejných službách částka snížená o kompenzaci vyplacenou Ústeckému kraji na 
základě Smlouvy o spolupráci a to tak, že se snížení projeví v příslušné měsíční splátce (záloze) 
skutečné kompenzace vyplácené dopravci podle čl. IX. bod 5 písm. a) Smlouvy o veřejných 
službách. 
 
 c) Jestliže město bude muset vrátit kompenzaci nebo její část poskytnutou mu Ústeckým 
krajem na základě Smlouvy o spolupráci z důvodu, že dopravce nepředal Ústeckému kraji správná 
podkladová data pro výpočet tržeb, kdy uvedenou povinnost zakládá dopravci Smlouva o zapojení, 
je město oprávněno krátit skutečnou kompenzaci poskytnutou dopravci dle Smlouvy o veřejných 
službách o částku, která byla Ústeckému kraji v důsledku pochybení dopravce vrácena. 
 
3. Výpočet příslušných kompenzací mezi Ústeckým krajem a městem se řídí výhradně Smlouvou o 
spolupráci a podmínkami v ní uvedenými, na základě níž bude vždy zjištěno, zda je to Ústecký kraj 
či město, kdo má kompenzovat druhou stranu. Dopravci bude vyplacena kompenzace, nebo naopak 
snížena skutečná kompenzace na základě výpočtu provedeného dle Smlouvy o spolupráci. Smlouva 
o spolupráci je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku ke Smlouvě o veřejných službách. 
 

 
 
 

























































Dodatek č. 2 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících na území 
statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto služby 
 

 
 

I. Subjekty smlouvy 
 
 
 
1. Statutární město Děčín 
sídlem: Mírové nám. 1175/5, Děčín IV 
jehož jménem jedná: Mgr. Marie Blažková, primátorka 
IČ: 00261238 
DIČ: CZ00261238 (plátce DPH) 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Děčín 
číslo účtu: 19-921402389/0800 
(dále jen „město“) 
 
 
2. Dopravní podnik města Děčína, a. s. 
sídlem: Dělnická 106, Děčín VI, 
jejímž jménem jednají: Ing. Vladislav Raška – předseda představenstva 
Ing. Martin Weiss – člen představenstva 
zapsaná v OR: Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 651 
IČ: 62240935 
DIČ: CZ62240935 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Děčín 
číslo účtu: 3408-431/0100 
(dále jen „dopravce“) 
 
 

II. 
Úvodní ustanovení  

 
1. Dne 1. 7. 2015 nabyla účinnosti Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na území 
statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto služby uzavřená mezi městem a dopravcem (dále 
jen Smlouva o veřejných službách). 
 
2. V souladu s čl. XIII. bod 2 Smlouvy o veřejných službách, který stanoví, že lze tuto smlouvu 
měnit pouze číslovanými dodatky na základě dohody stran, které za město schvaluje zastupitelstvo 
města a za dopravce představenstvo, se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o veřejných 
službách dodatkem č. 2 následujícího znění. 
 

III. 
Kompenzace za rok 2017 

 
1. Dopravce bere na vědomí, že skutečná kompenzace za období roku 2017 poskytovaná městem 
dopravci na základě Smlouvy o veřejných službách bude dle rozhodnutí zastupitelstva města č. ZM 
16 10 03 01  ze dne 15.12.2016 ve výši 55 250 000,- Kč, přičemž konečná výše skutečné 
kompenzace se ještě může změnit v závislosti na výsledcích hospodaření dopravce. 
Součástí dodatku je příloha č. 6 – Výchozí finanční model nákladů, výnosů a čistého příjmu. 
 







Dodatek č. 3 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících na území 
statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto služby 
 

 
 

I. Subjekty smlouvy 
 
 
 
1. Statutární město Děčín 
sídlem: Mírové nám. 1175/5, Děčín IV 
jehož jménem jedná: Mgr. Marie Blažková, primátorka 
IČ: 00261238 
DIČ: CZ00261238 (plátce DPH) 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Děčín 
číslo účtu: 19-921402389/0800 
(dále jen „město“) 
 
 
2. Dopravní podnik města Děčína, a. s. 
sídlem: Dělnická 106, Děčín VI, 
jejímž jménem jednají: Ing. Vladislav Raška – předseda představenstva 
Ing. Martin Weiss – člen představenstva 
zapsaná v OR: Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 651 
IČ: 62240935 
DIČ: CZ62240935 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Děčín 
číslo účtu: 3408-431/0100 
(dále jen „dopravce“, společně s městem dále jen „Smluvní strany“) 
 
 
 

II. 
Úvodní ustanovení  

 
1. Dne 1. 7. 2015 nabyla účinnosti Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na území 
statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto služby uzavřená mezi městem a dopravcem (dále 
jen Smlouva o veřejných službách). 
 
2. V souladu s čl. XIII. bod 2 Smlouvy o veřejných službách, který stanoví, že lze tuto smlouvu 
měnit pouze číslovanými dodatky na základě dohody stran, které za město schvaluje zastupitelstvo 
města a za dopravce představenstvo, se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o veřejných 
službách dodatkem č. 3 následujícího znění. 
 
 

III. 
Předmět dodatku 

 
Příloha č. 1 – Přehled tras MAD a příloha č. 4  - Tarifní podmínky MAD a ceny jízdného se ruší a 
jsou nahrazeny přílohou č. 1 – Přehled tras MAD a přílohou č. 4 – Tarif Dopravy Ústeckého kraje, 
které tvoří součást tohoto dodatku.  

 





Příloha č. 1 -  Přehled tras a linek MAD



příloha č. 4 































































Dodatek č. 5 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících na území 
statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto služby 
 

 
 

I. Subjekty smlouvy 
 
 
 
1. Statutární město Děčín 
sídlem: Mírové nám. 1175/5, Děčín IV 
jehož jménem jedná: Mgr. Marie Blažková, primátorka 
IČ: 00261238 
DIČ: CZ00261238 (plátce DPH) 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Děčín 
číslo účtu: 19-921402389/0800 
(dále jen „město“) 
 
 
2. Dopravní podnik města Děčína, a. s. 
sídlem: Dělnická 106, Děčín VI, 
jejímž jménem jednají: Ing. Vladislav Raška – předseda představenstva 
Ing. Martin Weiss – člen představenstva 
zapsaná v OR: Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 651 
IČ: 62240935 
DIČ: CZ62240935 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Děčín 
číslo účtu: 3408-431/0100 
(dále jen „dopravce“, společně s městem dále jen „Smluvní strany“) 
 
 
 

II. 
Úvodní ustanovení  

 
1. Dne 1. 7. 2015 nabyla účinnosti Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na území 
statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto služby uzavřená mezi městem a dopravcem (dále 
jen Smlouva o veřejných službách). 
 
2. V souladu s čl. XIII. bod 2 Smlouvy o veřejných službách, který stanoví, že lze tuto smlouvu 
měnit pouze číslovanými dodatky na základě dohody stran, které za město schvaluje zastupitelstvo 
města a za dopravce představenstvo, se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o veřejných 
službách dodatkem č. 5 následujícího znění. 
 
 

III. 
Předmět dodatku 

 
Příloha č. 4  - Tarif Dopravy Ústeckého kraje, platný od 10.12.2017, se ruší a je nahrazena přílohou 
č. 4 – Tarif Dopravy Ústeckého kraje, která tvoří součást tohoto dodatku.  
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Tarif Dopravy Ústeckého kraje 
platný od 1. září 2018 

 
 
Preambule 
Tarif integrovaného dopravního systému Doprava Ústeckého kraje (dále jen „Tarif DÚK“) je vyhlášen 
v souladu s Výměrem MF č. 02/2018 ze dne 10. května 2018, kterým se vydává seznam zboží 
s regulovanými cenami, a je stanoven v souladu s Nařízením Ústeckého kraje č. 1/2017 ze dne 14. 
prosince 2016, dle § 4 odst.1 a § 4a odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České 
republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů. 

čl. 1. Úvodní ustanovení 
1.1. Integrovaný dopravní systém Dopravy Ústeckého kraje (dále jen „DÚK“) je systém zajišťování 

dopravní obslužnosti v Ústeckém kraji v různých druzích dopravy podle jednotných Smluvních 
přepravních podmínek DÚK (dále jen „SPP DÚK“) a Tarifu DÚK.  

1.2. Tarif DÚK stanovuje výši jízdného, způsob výpočtu jízdného a podmínky uplatňování cen 
jízdného na autobusových linkách veřejné linkové osobní dopravy zapojených do systému 
DÚK, v městských hromadných dopravách měst zapojených v systému DÚK (dále jen „MHD“) 
provozovaných formou integrovaného dopravního systému a ve vlacích a lodích zapojených 
do systému DÚK. Seznam zapojených dopravců a způsob jejich zapojení je uveden v příloze 
č. 1 SPP DÚK. Seznam linek zapojených do DÚK (s uvedením uznávání jízdních dokladů 
v papírové podobě nebo na bázi BČK DÚK) je uveden v příloze č. 2 SPP DÚK. Seznam 
tarifních zón DÚK je uveden v příloze č. 3 SPP DÚK.  

čl. 2. Základní pojmy 
DÚK je integrovaný dopravní systém Dopravy Ústeckého Kraje. 

Tarif DÚK stanovuje výši jízdného a přepravného, způsob nabytí a platnost jízdních dokladů a způsob 
jejich použití. 

SPP DÚK jsou smluvní přepravní podmínky DÚK, platí u dopravců uvedených v příloze č. 1 těchto 
SPP DÚK (dále jen „Dopravce“ nebo „Dopravci“) na linkách DÚK uvedených v příloze č. 2 těchto SPP 
DÚK. SPP DÚK platí pro přepravu osob, jejich zavazadel a živých zvířat ve veřejné silniční osobní 
dopravě, ve veřejné drážní osobní dopravě a ve veřejné vodní dopravě provozované v rámci DÚK 
zúčastněnými Dopravci a stanovují podmínky pro vznik přepravní smlouvy, podmínky přepravy, práva, 
povinnosti a odpovědnost cestujících a Dopravců zapojených v DÚK. 

SPP DPmÚL jsou Smluvní přepravní podmínky Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. a platí 
na linkách městské hromadné dopravy provozované tímto dopravcem. 

Klouzavý tarif znamená volitelný počátek platnosti časové jízdenky. 

Jízdné je cena za přepravu cestujícího. Podmínky přepravy osob upravují SPP DÚK a SPP DPmÚL 

Integrovaný jízdní doklad je doklad umožňující cestujícím v rámci časové a zónové platnosti využít 
ke svým cestám kombinaci spojů všech zahrnutých Dopravců. V rámci DÚK jsou integrovanými 
jízdními doklady pouze papírové jízdní doklady.  

Částečně integrovaný jízdní doklad je doklad umožňující cestujícím v rámci časové a zónové 
platnosti využít ke svým cestám kombinaci spojů pouze vybraných Dopravců tak, jak je uvedeno 
v příloze č. 1 SPP DÚK. Částečně integrovanými jízdními doklady jsou jízdenky ve 
formě elektronického zápisu na bezkontaktních čipových kartách (dále jen „BČK DÚK“) a mobilní 
jízdenky vydané Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a.s. (SMS a SEJF).  

Neintegrovaný jízdní doklad je doklad, který není uvedený v Tarifu DÚK jako integrovaný nebo 
částečně integrovaný. Tento doklad je nepřestupní na linky DÚK. 
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Přepravné je cena za přepravu spoluzavazadla, jízdních kol a živých zvířat.  

Stanicí se rozumí stanice i zastávka ve veřejné drážní osobní dopravě nebo zastávka ve veřejné 
silniční osobní dopravě a v městské hromadné dopravě nebo přístaviště ve veřejné vodní dopravě. 

Tarifní zóna je územně ohraničená oblast se stanicemi rozhodná k vymezení zónové platnosti 
jízdního dokladu. Tarifní zóny pokrývají území, na kterém jsou provozovány linky, spoje a vlaky 
zařazené do DÚK. Tarifní zóna, do níž stanice spadá, se stanovuje dle údaje uvedeného v platném 
jízdním řádu. Pro potřeby tarifu jsou zóny označeny třímístnými arabskými čísly.  

Kontrolní nadzóna se označuje dvojmístným arabským číslem a představuje množinu zón, jejichž 
první dvě číslice z třímístného číselného označení se shodují s dvoumístným číselným označením 
kontrolní nadzóny. Povolené kontrolní nadzóny jsou jednoznačně definovány v Matici povolených cest 
DÚK uvedené v příloze č. 4 SPP DÚK.  

Tarifní jednice je jednotka tarifní vzdálenosti mezi zónami, která slouží k výpočtu jízdného. Tarifní 
vzdálenosti jednotlivých zón jsou uvedeny v příloze č. 3 Tarifu DÚK, v tzv. Matici tarifních jednic. 

MHD je městská hromadná doprava. V rámci Tarifu DÚK a SPP DÚK je jako MHD označována 
i městská autobusová doprava. 

MAD Děčín je městská autobusová doprava Děčín.   

DPMD,a.s. je Dopravní podnik města Děčína, a.s., provozovatel linek MAD Děčín.  
BBK je bezkontaktní bankovní karta (bezkontaktní platební karta). BBK je možné použít pouze na 
linkách MAD Děčín dopravce DPMD,a.s v souladu s dokumentem  „Všeobecné obchodní podmínky 
pro vydávání a užívání bezkontaktních bankovních karet určených pro odbavení ve vozidlech 
Dopravního podniku města Děčína, a. s.“ a linkách MHD v Chomutově a Jirkově dopravce DPCHJ 
a.s. v souladu s dokumentem „Všeobecné obchodní podmínky pro vydávání a užívání bezkontaktních 
bankovních karet určených pro odbavení ve vozidlech Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova 
a.s.“. Při platbách jízdného z BBK je cena jízdného rovna ceně odpovídající platbě v hotovosti (vyjma 
platby u DPMD, a.s.) dle Ceníku jízdného DÚK uvedeného v příloze č. 1 Tarifu DÚK. Při platbě 
prostřednictvím BBK ve vozidlech je vydán papírový jízdní doklad.  

DPCHJ a. s. je Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a. s., provozovatel linek MHD zajišťujících 
dopravní obslužnost obcí: Chomutov, Jirkov, Černovice, Droužkovice, Spořice, Údlice a Otvice. 

DPmML a. s. je Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova a. s., provozovatel linek MHD zajišťujících 
dopravní obslužnost obcí Mostu, Litvínova a přilehlých obcí, na kterých jsou uznávány pouze 
integrované papírové doklady DÚK (nevydává a neuznává jízdní doklady na bázi BČK DÚK a 
nepoužívá elektronickou peněženku na BČK DÚK).  
BČK BUS KARTA je bezkontaktní čipová karta, vydávaná dopravcem DPCHJ a. s. před zapojením 
do DÚK. BUS KARTU je možné použít pouze na linkách MHD dopravce DPCHJ a. s. v souladu s 
„Obchodními podmínkami pro vydání a užívání bezkontaktní čipové karty“ ve vozidlech DPCHJ a. s. 
Při platbách jízdného z BČK BUS KARTA je cena jízdného rovna ceně jako v případě platby 
z elektronické peněženky BČK DÚK dle Ceníku jízdného DÚK uvedeného v příloze č. 1 Tarifu DÚK. 

BČK DPMD je bezkontaktní čipová karta, vydávaná dopravcem DPMD, a.s. před zapojením do DÚK. 
BČK DPMD je možné použít pouze na linkách MAD Děčín dopravce DPMD,a.s. v souladu 
s dokumentem „Všeobecné podmínky pro vydávání a užívání čipových karet určených pro odbavení 
ve vozidlech Dopravního podniku města Děčína, a. s.“. Při platbách jízdného z BČK DPMD je cena 
jízdného rovna ceně jako v případě platby z elektronické peněženky BČK DÚK dle Ceníku jízdného 
DÚK uvedeného v příloze 1 Tarifu DÚK. 

BČK DÚK je bezkontaktní čipová karta sloužící jako nosič jízdenek a elektronických peněz v DÚK. 
Příjmový doklad je potvrzení o uskutečněné platbě za jízdenku uloženou na BČK DÚK nebo o vkladu 
elektronických peněz do elektronické peněženky uložené na BČK DÚK. Příjmový doklad o zaplacení 
není jízdním dokladem. Jako jízdenka slouží elektronický zápis na BČK DÚK, kterým se cestující při 
případné kontrole musí prokázat (jízdenka na bázi BČK DÚK). 

DPmÚL je Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s., provozovatel linek MHD Ústí nad Labem. Na 
linkách MHD Ústí nad Labem s přepravou dle Tarifu DÚK a SPP DPmÚL tohoto provozovatele jsou 
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uznávány integrované jízdní doklady vydané v souladu s tímto Tarifem DÚK a platné dle SPP DÚK. 
Integrované jízdní doklady nejsou uznávány na sezónních linkách a lanové dráze, které jsou upraveny 
jiným zvláštním tarifem. 

PAD je příměstská autobusová doprava, linky uvedené v příloze č. 2 SPP DÚK s označením 401 až 
899. 

GW Train je GW Train Regio, a.s., která je integrována do DÚK, uznává a vydává jízdní doklady DÚK 
v papírové podobě i na bázi BČK DÚK a nabíjí elektronické peněženky na BČK DÚK. Nevydává 
vlastní BČK DÚK a v případě cesty mimo Ústecký kraj bude přednostně nabízen tarif a smluvní 
přepravní podmínky GW Train. Na linkách GW Train uvedených v příloze č. 2 SPP DÚK je uznáván 
také tarif a smluvní přepravní podmínky GW Train. 

PID je Pražská integrovaná doprava, jejíž vybrané linky uvedené v příloze č. 2 jsou integrovány do 
DÚK a uznávají pouze integrované papírové doklady DÚK (nevydávají a neuznávají jízdní doklady na 
bázi BČK DÚK a nepoužívají elektronickou peněženku na BČK DÚK). Na linkách PID uvedených 
v příloze č. 2 SPP DÚK je uznáván tarif DÚK s výjimkou bezplatných přeprav, platí však tarif PID a 
smluvní přepravní podmínky PID. Na vybraných linkách DÚK uvedených v příloze č. 2 je uznáván tarif 
PID s výjimkou bezplatných přeprav, platí však tarif DÚK a smluvní přepravní podmínky DÚK. 

Länderbahn GmbH je Die Länderbahn GmbH DLB, železniční dopravce, jehož linka L7 
(specifikovaný úsek) uvedená též v příloze č. 2 je integrována do DÚK a uznává pouze integrované 
papírové doklady DÚK (nevydává a neuznává jízdní doklady na bázi BČK DÚK a nepoužívá 
elektronickou peněženku na BČK DÚK). Na vybraných linkách DÚK uvedených v příloze č. 2 je 
uznáván tarif trilex, s výjimkou bezplatných přeprav, platí však tarif DÚK a smluvní přepravní 
podmínky DÚK.  

Rozdělení linek na linky PAD, linky MHD Teplice, linky MHD Bílina, linky MAD Děčín, linky MHD 
Chomutov a Jirkov, linky MHD Varnsdorf, linky ČD, turistické linky, linky, na nichž jsou uznávány 
vybrané jízdní doklady PID definované Tarifem DÚK a SPP DÚK a linky PID, na nichž jsou uznávány 
vybrané jízdní doklady DÚK definované Tarifem PID a SPP PID, linky společnosti GW Train Regio 
uznávající integrovaný systém DÚK, je uvedeno v příloze č. 2 SPP DÚK. 

VVO je Dopravní svaz Horního Polabí sdružující dopravce v části německé spolkové země Sasko 
(s centrem ve městě Drážďany). 

Tarif DÚK + VVO je tarif, který je v prodeji na linkách uvedených v příloze č. 2 SPP DÚK a nabízí se 
jen z vybraných zón DÚK do vybraných zón VVO, nebo naopak. Tento jízdní doklad se řídí tarifem a 
SPP DÚK na území Ústeckého kraje nebo tarifem VVO na území VVO. Na území DÚK i VVO se 
nabízí tyto jízdní doklady: jednotlivá jízdenka, sedmidenní jízdní doklad či měsíční jízdní doklad. 
Vyjmenované jízdní doklady jsou papírové, integrované. 

 

Nosičem jízdenky jsou: 

a) papírová jízdenka na termocitlivém papíru s ochrannými prvky,  

b) u vybraných dopravců BČK DÚK, 

c) na linkách MAD Děčín též BBK nebo BČK DPMD 

d) na linkách MHD Chomutov a Jirkov též  BBK nebo BUS KARTA, 

e) papírová jízdenka vytištěná na ceninovém papíru DPmÚL s ochrannými prvky, 

f) časová jízdenka složená z průkazu dopravce a časového kupónu vytištěného na ceninovém 
papíru s ochrannými prvky, které mají shodné identifikační číslo, 

g) na linkách DPmÚL  SMS jízdenka, SEJF jízdenka a SEJF časový kupón. 

 
 
Integrovanými jízdními doklady jsou:  
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a) integrovaná papírová jízdenka pro jednotlivou jízdu, jízdenka vydaná DPmÚL označená 
označovačem ve vozidle MHD, 

b) integrovaná papírová jednodenní síťová jízdenka, 

c) integrovaná papírová sedmidenní jízdenka, 

d) integrovaná papírová třicetidenní jízdenka, 

e) integrovaná papírová devadesátidenní jízdenka, 

f) integrovaná papírová stoosmdesátidenní jízdenka, 

g) integrovaná jednodenní síťová jízdenka Labe-Elbe, 

h) integrovaná papírová jízdenka pro spoluzavazadlo (psa), 

i) průkaz opravňující cestujícího k bezplatné přepravě, 

j) ve vyjmenovaných linkách DÚK a jejich vyznačených úsecích dle přílohy č. 2 SPP DÚK 
papírový jízdní doklad vydaný dle tarifu a SPP PID a papírový jízdní doklad vydaný dle tarifu 
a SPP společností Die Länderbahn GmbH. 

Částečně integrovanými jízdními doklady jsou:  
a) částečně integrovaná sedmidenní jízdenka na bázi BČK DÚK, 

b) částečně integrovaná třicetidenní jízdenka na bázi BČK DÚK, 

c) částečně integrovaná devadesátidenní jízdenka na bázi BČK DÚK, 

d) částečně integrovaná jednodenní síťová jízdenka Euro – Nisa - Ticket, 

e) v zóně 401 Teplice též částečně integrované 365 denní jízdenky na bázi BČK DÚK,  

f) v zóně 101 Ústí nad Labem částečně integrované jízdenky vydané dle Tarifu DPmÚL: 
i. mobilní jízdenka - SMS jízdenka, 

ii. mobilní jízdenka - jízdenka zakoupená v aplikaci SEJF (mobilní peněženka) a 

iii. mobilní jízdenka - časový kupón zakoupený v aplikaci SEJF.  

Neintegrovaným jízdním dokladem je (i) neintegrovaná papírová jízdenka pro jízdní kolo, (ii) jízdní 
doklady na bázi BBK a původní karty DPMD,a.s. vydané před vstupem DPMD,a.s. a (iii) původní karty 
DPCHJ a.s. (BUS KARTA) vydané před vstupem DPCHJ a.s. do DÚK (tyto karty nejsou označeny 
logem DÚK) 
 

Jednotlivé kategorie cestujících se označují: 

a) obyčejné, 

b) zlevněné (dítě 6-15 let, mládež 15-18 let, žák a student 18-26 let, osoba 65+ let), 

c) poloviční 
d) ZTP, 

e) ZTP/P, 

f) zaměstnanec Dopravce, 

g) v zóně 101 Ústí nad Labem též osoba přepravující dítě (děti) do věku 3 let, 

h) v zóně 101 Ústí nad Labem též důchodce (osoba od věku 62-65 let a osoba pobírající 
invalidní důchod III. stupně), člen spolku Český svaz bojovníků za svobodu; člen spolku 
Konfederace politických vězňů České republiky; člen spolku Svaz pomocných technických 
praporů České republiky PTP – vojenské tábory nucených prací (VTNP), občané uvedení v 
§ 29 odst. 2 písm. c) zákona o mimosoudních rehabilitacích,  

i) v zóně 401 Teplice též senior 60-65 let, člen spolku Český svaz bojovníků za svobodu; člen 
spolku Konfederace politických vězňů České republiky; člen spolku Svaz pomocných 
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technických praporů České republiky PTP – vojenské tábory nucených prací (VTNP), 
Městská policie Teplice, Policie ČR OŘ Teplice,  

j) v zóně 301 Děčín též senior 70+, člen spolku Konfederace politických vězňů České republiky 
a držitel Zlaté medaile (plakety) Prof. MUDr. Jana Janského, 

k) v zónách 501 a 511 též senior SD (Občan, jemuž byl přiznán starobní důchod), senior 70+, 
člen spolku Český svaz bojovníků za svobodu; člen spolku Konfederace politických vězňů 
České republiky; člen spolku Svaz pomocných technických praporů České republiky PTP – 
vojenské tábory nucených prací (VTNP) a držitel Zlaté medaile (plakety) Prof. MUDr. Jana 
Janského, držitel Zlatého kříže Českého červeného kříže 1., 2. a 3. třídy a držitelé plakety 
Českého červeného kříže – dar života.  

l) v zónách se zapojenou MHD v rámci jednozónových jízdních dokladů mohou být vyhlášeny 
v tarifech příslušných MHD i jiné kategorie cestujících. 

čl. 3. Druhy jízdného 

3.1. Druhy jízdného platící na celém území DÚK: 
a) obyčejné (plné) jízdné - cena za přepravu cestujícího, který neprokáže nárok na použití 

zlevněného nebo bezplatného jízdného podle podmínek stanovených Tarifem DÚK a SPP 
DÚK, za toto jízdné se přepravuje kategorie cestujících „obyčejné“, 

b) zlevněné (zvláštní) jízdné - cena za přepravu cestujícího, který má nárok na slevu dle 
podmínek stanovených Tarifem DÚK (zejména čl. 7) a SPP DÚK, toto zlevněné (zvláštní) 
jízdné existuje v následujících variantách: 

i. zlevněné jízdné - jízdné maximálně ve výši 25 % obyčejného (plného) jízdného, za 
toto jízdné se přepravuje kategorie cestujících „dítě 6-15“, „mládež 15-18 let, „žák a 
student 18-26 let“ a „osoba 65+let“ , tj.: 

 dítě od 6. – 15. roku (do dne, který předchází dni 15. narozenin), nárok na toto 
jízdné se neprokazuje, 

 mládež od 15 - 18 let, nárok na toto jízdné se prokazuje úředně vydaným platným 
identifikačním osobním dokladem, nebo žákovským průkazem, nebo studentským 
průkazem ISIC, 

 žáci a studenti od 18 – 26 let (do dne, který předchází dni 26. narozenin), nárok na 
toto jízdné se prokazuje platným žákovským průkazem, nebo platným studentským 
průkazem ISIC, 

 osoba 65+ let, nárok na toto jízdné se prokazuje průkazem občana Evropské unie, 
nebo cestovním dokladem, nebo jiným úředně vydaným platným identifikačním 
osobním dokladem. 

 

ii. ZTP, ZTP/P - jízdné maximálně ve výši 25% obyčejného (plného) jízdného, za toto 
jízdné se přepravuje kategorie cestujících „ZTP, ZTP/P“, tj.: 

 osoby těžce postižené na zdraví, kterým jsou poskytnuty výhody podle zvláštních 
předpisů (jsou držiteli průkazů ZTP a ZTP/P), 

iii. zaměstnanecké - za toto jízdné se přepravují zaměstnanci Dopravců a jejich rodinní 
příslušníci dle podmínek uvedených v Tarifu DÚK,  

iv. poloviční jízdné – jízdné ve výši 50 % obyčejného (plného) jízdného, za toto jízdné 
se přepravuje kategorie cestujících „poloviční“, tj.: 

 rodiče nebo soudem stanovení opatrovníci k návštěvě dětí zdravotně postižených, 
umístěných v ústavech; nárok na toto jízdné se prokazuje příslušným průkazem, 

c) bezplatná přeprava - nárok na bezplatnou přepravu mají:   
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i. děti do 6 let věku (bez omezení počtu děti)  
ii. jeden průvodce držitele průkazu ZTP/P,  
iii. vodicí, asistenční a služební psi. 

3.2. Zlevněné (zvláštní) jízdné nad rámec slev uvedených v odst. 1 písm. b) článku 3. tohoto 
Tarifu DÚK platné pouze v zóně 401 Teplice vydávané pouze dopravcem ARRIVA CITY 
s.r.o.: 
a) Na zlevněnou časovou jízdenku 7, 30 a 90 denní seniorskou 60-65 let mají v zóně Teplice 

nárok: 

i. cestující 60-65 let.  

b) Na zlevněnou časovou jízdenku 90 denní mají nárok příslušníci Městské policie Teplice a 
Policie ČR OŘ Teplice. 

c) Na zlevněnou přenosnou časovou jízdenku 365 denní mají nárok příslušníci Městské 
policie Teplice ve stejnokroji.  

d) Na zlevněnou časovou jízdenku 365 denní mají v zóně Teplice nárok členové Svazu 
bojovníku za svobodu, členové spolku Svaz pomocných technických praporů České 
republiky PTP – vojenské tábory nucených prací (VTNP), kteří se prokazují platným 
průkazem.  

3.3. Bezplatná přeprava nad rámec bezplatných přeprav uvedených v odst. 1 písm. c) článku 
3 tohoto Tarifu DÚK platná pouze v zóně 401 Teplice:   
a) držitelé průkazů ZTP a ZTP/P,  

b) doprovod dítěte do tří let věku (maximálně 1 osoba na 1 dítě). Doprovod dítěte musí 
prokázat věk dítěte občanským průkazem nebo cestovním pasem.  

3.4. Zlevněné (zvláštní) jízdné nad rámec slev uvedených v odst. 1 písm. b) článku 3. tohoto 
Tarifu DÚK platné pouze v zóně 101 Ústí nad Labem: 
a) jeden doprovod dítěte nebo dětí do věku 3 let; nárok na zlevněné jízdné je doprovod 

povinen prokázat věrohodným způsobem (např. průkazkou zdravotní pojišťovny pojištěnce 
- dítěte příslušné zdravotní pojišťovny, rodným listem či cestovním pasem dítěte);  

b) důchodce; nárok na toto zlevněné jízdné má: 

i. osoba, které byl přiznán invalidní důchod III. stupně, přičemž: 

 tato osoba je povinna prokázat nárok na zlevněné jízdné platným průkazem 
DPmÚL a slevovým kupónem v hodnotě 5 Kč se shodným číselným kódem, 
anebo pro tyto účely dokladem vydaným jiným dopravcem obsahujícím jméno, 
příjmení, datum narození, podobenku držitele, razítko a podpis oprávněného 
zaměstnance dopravce a druh přiznaného invalidního důchodu, 

 platnost slevového kupónu je omezena datem 30. 6. příslušného kalendářního 
roku; k tomuto datu je osoba povinna předložit v zákaznickém centru DPmÚL 
k nahlédnutí potvrzení příslušného pracoviště České správy sociálního 
zabezpečení o přiznání invalidního důchodu III. stupně na další období (toto 
potvrzení nesmí být starší 2 měsíce); při nedoložení potvrzení v požadovaném 
termínu ztrácí osoba pobírající invalidní důchod III. stupně nárok na vydání 
slevového kupónu pro další období; 

ii. osoba ve věku 62-65 let; tato osoba je při přepravě povinna prokázat svůj věk 
platným průkazem DPmÚL nebo průkazem s fotografií pro tyto účely vydaným 
jiným dopravcem příp. osobním dokladem (občanský průkaz, cestovní pas).  

3.5. Bezplatná přeprava nad rámec bezplatných přeprav uvedených v odst. 1 písm. c) článku 
3 tohoto Tarifu DÚK platná pouze v zóně 101 Ústí nad Labem:   
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a) držitelé průkazů ZTP a dále ZTP/P včetně vodícího psa, je-li úplně nebo prakticky 
nevidomá, pokud ji nedoprovází průvodce 

b) osoby od dosažení věku 70 let s platným průkazem DPmÚL nebo průkazem jiného 
dopravce, nebo osobním dokladem, prokazujícím dosažený věk 70 let této osoby; 
bezplatná přeprava se nevztahuje na přepravu spoluzavazadel a psů přepravovaných bez 
schrány, které tato osoba přepravuje,  

c) strážníci Městské policie Ústí nad Labem a Trmice ve stejnokroji nebo na služební průkaz, 

d) držitelé průkazů vydaných Ústředním výborem Českého svazu bojovníků za svobodu, 
Konfederací politických vězňů ČR, Sdružení bývalých politických vězňů ČR a Ústřední 
radou Svazu PTP-VTNP, s platným průkazem vydavatele; musí-li být nedílnou součástí 
platný kupón nebo známka na příslušné období je cestující povinen k průkazce předložit i 
tento kupón nebo známku,  

e) občané uvedení v § 29 odst. 2 písm. c) zákona č. 87/1991 Sb. za podmínek uvedených 
v Tarifu DPmÚL, tj. s platným průkazem DPmÚL a bezplatným časovým kupónem 
DPmÚL, který má shodný číselný kód s průkazem; platnost časového kupónu je časově 
omezena, 

f) policista Policie ČR ve stejnokroji. 

3.6. Zlevněné (zvláštní) jízdné nad rámec slev uvedených v odst. 1 písm. b) článku 3. tohoto 
Tarifu DÚK platné pouze v zóně 301 Děčín:   
a) Na zlevněnou časovou jízdenku 30, 90 a 365 denní na bázi BČK DÚK mají v zóně 301 

Děčín nárok členové Konfederace politických vězňů ČR. Na zlevněnou časovou jízdenku 
30, 90 a 365 denní na bázi BBK mají na linkách MAD Děčín nárok členové Konfederace 
politických vězňů ČR.  

3.7. Bezplatná přeprava nad rámec bezplatných přeprav uvedených v odst. 1 písm. c) článku 
3 tohoto Tarifu DÚK platná pouze v zóně 301 Děčín:   
a) držitelé průkazů ZTP a ZTP/P, 

b) strážníci Městské policie v Děčíně v uniformě, 

c) občané nad 70 let včetně, 

d) držitelé Zlaté medaile (plakety) Prof. MUDr. Jana Janského. 

3.8. Bezplatná přeprava nad rámec bezplatných přeprav uvedených v odst. 1 písm. c) a 
v odst. 7 článku 3 tohoto Tarifu DÚK platná pouze na linkách MAD Děčín:   
a) asistenti prevence kriminality Městské policie v předepsaném stejnokroji a po předložení 

průkazu zaměstnance, 

b) pracovníci střediska městských služeb v pracovní dny od 6:00 do 15:00 po předložení 
průkazu, 

 

3.9. Bezplatná přeprava nad rámec bezplatných přeprav uvedených v odst. 1 písm. c) článku 
3 tohoto Tarifu DÚK platná pouze v zóně 461 Bílina: 
a) držitelé průkazů ZTP a ZTP/P, 

b) osoby od dosažení věku 70 let, které prokáží svůj věk a totožnost osobním dokladem, 

c) držitelé Zlaté medaile (plakety) Prof. MUDr. Jana Janského,  

d) strážníci Městské policie Bílina v uniformě, 

e) psi podrobující se speciálnímu výcviku. 
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3.10. Bezplatná přeprava nad rámec bezplatných přeprav uvedených v odst. 1 písm. C) 
článku 3 tohoto Tarifu DÚK platná pouze v zóně  371 Varnsdorf: 
a) držitelé průkazů ZTP a ZTP/P. 

3.11. Zlevněné (zvláštní) jízdné nad rámec slev uvedených v odst. 1 písm. b) článku 3. tohoto 
Tarifu DÚK platné pouze v zónách 501 Chomutov a 511 Jirkov a jejich vzájemnou relaci: 
a) Na zlevněnou časovou jízdenku 7 a 30 denní seniorskou SD na bázi BČK DÚK nebo BČK 

BUS KARTA a 90 či 365 denní seniorskou SD též na bázi BČK DÚK nebo BČK BUS 
KARTA mají nárok všichni občané ode dne, od kterého jim byl starobní důchod přiznán. 

3.12. Bezplatná přeprava nad rámec bezplatných přeprav uvedených v odst. 1 písm. c) článku 
3 tohoto Tarifu DÚK platná pouze v zónách 501 Chomutov a 511 Jirkov a jejich vzájemné 
relaci:   
a) držitelé průkazů ZTP a ZTP/P, včetně průvodce u ZTP/P a vodícího psa; vozíky pro invalidy 

držitelů průkazů ZTP a ZTP/P, 

b) člen spolku Český svaz bojovníků za svobodu; člen spolku Konfederace politických vězňů 
České republiky; člen spolku Svaz pomocných technických praporů České republiky PTP 
– vojenské tábory nucených prací (VTNP), 

c) osoby od dosažení věku 70 let s platným 365 denním časovým kupónem senior 70+ pouze 
na bázi BČK DÚK nebo BČK BUS KARTA, 

d) držitel Zlaté medaile (plakety) Prof. MUDr. Jana Janského, držitel Zlatého kříže Českého 
červeného kříže 1., 2. a 3. Třídy, držitelé plakety Českého červeného kříže – dar života 
s platným 365 denním časovým kupónem dárce krve pouze na bázi BČK DÚK nebo BČK 
BUS KARTA, 

e) Strážníci Městské policie Chomutov ve službě v předepsaném služebním stejnokroji. 
Asistenti prevence kriminality při Městské policii Chomutov ve službě v předepsaném 
stejnokroji a po předložení průkazu. Strážníci Městské policie Jirkov ve službě 
v předepsaném stejnokroji a po předložení průkazu. 

 

 

3.14 Bezplatná přeprava nad rámec bezplatných přeprav uvedených v odst. 1 písm. c) článku 
3 tohoto Tarifu DÚK platná pouze v zóně 201 Most a 221 Litvínov:   
     

a) doprovod dítěte do 3 let věku (maximálně 1 osoba na 1 dítě). Doprovod dítěte musí 
prokázat věk dítěte občanským průkazem nebo cestovním pasem. 

b) strážníci městské policie Most v uniformě 
c) asistent prevence kriminality městské policie ve stejnokroji a po předložení průkazu 

 
 
 

3.15 Bezplatná přeprava osob se nevztahuje na přepravu spoluzavazadel, které tyto osoby 
přepravují. 

 

4 Tarifní pravidla 
4.1 Tarif DÚK je zónově-relační a časový, tj. všechny jízdenky platí pouze v rozsahu zónové, relační 

a časové platnosti, která je na jízdenkách vyznačena, pokud není platnost jízdního dokladu 
omezena jinak. Jízdenky DÚK, a to pouze papírové, platí u zapojených železničních dopravců 
pouze ve 2. vozové třídě osobních vlaků, spěšných vlaků a vyhlášených rychlíků na linkách a 
vymezených úsecích uvedených v příloze č. 2 SPP DÚK. V Seznamu linek zapojených do DÚK 
uvedených v příloze č. 2 SPP DÚK je uvedeno, na kterých linkách jsou vydávány či uznávány 
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papírové jízdní doklady, částečně integrované jízdní doklady na bázi BČK DÚK a kde jsou 
uznávány částečně integrované mobilní jízdní doklady DPmÚL, tj. SMS jízdenka, jízdenka a 
časový kupón zakoupený v aplikaci SEJF. Cestující musí zohlednit nosič jízdního dokladu a brát 
v úvahu při hledání cesty i to, jestli dopravce danou formu akceptuje a zda jízdní doklady dle 
tohoto Tarifu DÚK vydává. 

4.2 Cestující s platným jízdním dokladem DÚK je oprávněn použít k jízdě mezi stanicemi výchozí a 
cílové zóny libovolné spoje všech linek, na nichž je daný jízdní doklad akceptován, a to nejkratší 
cestou, cestou s nejmenším počtem přestupů, nejkratší docházkovou či přestupní vzdáleností 
nebo časově nejvhodnější cestou s možným přestupem mezi spoji nebo dopravci v rámci 
povolených kontrolních nadzón. Jízdní doklady pro jednotlivou jízdu, vyjma jednozónových 
dokladů, jsou prodávány jako jednosměrné. Lze je tedy použít pouze pro cestu z výchozí do 
cílové zóny. Ve výchozí a cílové zóně se kontrola směrové platnosti neprovádí.    

4.3 Výše jízdného je uvedena v Ceníku jízdného DÚK, který je přílohou č. 1 tohoto Tarifu DÚK, 
a stanoví se podle: 

a) tarifní vzdálenosti, s (i) výjimkou jízdenky pro relace 501 Chomutov – 511 Jirkov a opačně, 
kde se zohledňuje tarif MHD jako v následujícím bodě b) a s (ii) výjimkou jízdenky dle Tarifu 
DÚK + VVO, která se stanoví ve zvláštní tabulce Ceníku jízdného DÚK; 

b)  typu zóny (v zónách 101 Ústí nad Labem, 301 Děčín, 401 Teplice, 461 Bílina, 501 
Chomutov, 511Jirkov a 371 Varnsdorf) platí zohledněné jednozónové jízdné, které 
zohledňuje tarif MHD), 

c) použitého druhu jízdného. 

4.4 Pro stanovení jízdného jsou rozhodné tarifní jednice uvedené v Matici tarifních jednic DÚK 
uvedené v příloze č. 3 Tarifu DÚK. 

4.5 Reklamace papírových jízdních dokladů (uplatnění práva z předplatní smlouvy) se uplatňuje u 
dopravce, u kterého byla jízdenka zakoupena. Cestující je povinen se při převzetí jízdenky 
přesvědčit, zda mu byla jízdenka vydána podle jeho požadavků a případnou reklamaci řešit 
ihned s prodejcem jízdenky, do 3 min od okamžiku prodeje jízdního dokladu. 

4.6 Reklamace jízdních dokladů na bázi BČK DÚK a transakcí z elektronické peněženky se 
provádí u vydavatele BČK DÚK (dopravce uvedeného na BČK DÚK).  

Použití BČK DÚK 
4.7 Při zakoupení jízdenky na bázi BČK DÚK cestující obdrží i papírový doklad o zaplacení - 

příjmový doklad. Jako jízdní doklad slouží elektronický zápis na BČK DÚK, kterým se cestující 
při případné kontrole musí prokázat. Příjmový doklad o zaplacení není jízdním dokladem, ale 
slouží pouze jako potvrzení o uskutečněné transakci, které je potřeba v případě reklamace či 
ztráty BČK DÚK předložit. 

4.8 Při jízdě mezi zónami s jízdenkou na bázi BČK DÚK lze zahájit jízdu v kterékoliv stanici výchozí 
zóny a jízdu ukončit v kterékoli stanici cílové zóny (s možným přestupem mezi spoji nebo 
dopravci). Vydávány jsou rovněž jednozónové jízdenky na bázi BČK DÚK pro jízdy mezi 
stanicemi jedné zóny. 

4.9 Jízdní doklady na bázi BČK DÚK ani elektronické prostředky na BČK DÚK není možné použít 
ve vlacích ČD, na linkách MHD Ústí nad Labem, na linkách MHD Most a Litvínov. Dopravce 
České dráhy a.s. a Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. částečně zapojení v DÚK 
akceptují pouze integrované jízdní doklady v papírové podobě. Dopravci provozující turistické 
linky vydávají a uznávají pouze jízdní doklady v papírové podobě i jízdní doklady na bázi BČK 
DÚK; BČK DÚK neprodávají - nejsou vydavateli BČK DÚK.  

Povolená cesta 

4.10 Cestující musí při cestě mezi stanicemi výchozí a cílové zóny postupovat povolenou cestou, 
tedy buď nejkratší cestou, nebo cestou s nejmenším počtem přestupů, s nejkratší 
docházkovou či přestupní vzdáleností, nebo časově nejvýhodnějším spojením. Přitom může 
přestupovat mezi spoji a dopravci a používat celé území zón, které se nachází na povolené 
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cestě. Cestující se také nesmí při své cestě ocitnout mimo území pro danou cestu povolených 
kontrolních nadzón definovaných v Matici povolených cest uvedené v příloze č. 4 SPP DÚK. 
Kontrolní nadzóny jsou označeny dvojmístnými arabskými čísly. Do stejné kontrolní nadzóny 
patří všechny zóny, jejichž první dvě číslice z třímístného číselného označení se shodují 
s dvoumístným číselným označením kontrolní nadzóny. 

4.11 Povolené kontrolní nadzóny mezi každými dvěma kontrolními nadzónami jsou jednoznačně 
definovány v Matici povolených cest DÚK uvedené v příloze č. 4 SPP DÚK.  

Jízda oklikou 
4.12 Jízda nepovolenou oklikou – je každá cesta cestujícího mimo Matici povolených cest 

uvedenou v příloze č. 4 SPP DÚK. V takovémto případě se cestující odbaví kombinací dvou 
či více jízdních dokladů dle tarifu DÚK, popř. tarifu dopravce za jízdné, na které prokáže nárok 
dle příslušného tarifu: 

a) bez přirážek v případě, že cestující předloží původní jízdenku a o vystavení nové jízdenky 
požádá v autobusové dopravě před zahájením jízdy, nejpozději neprodleně po nastoupení 
do vozidla, 

b) s přirážkou v případě, že cestující předloží na výzvu pověřené osoby dopravce původní 
jízdenku, ale o vystavení nové jízdenky sám nepožádá, v železniční dopravě se 
manipulační přirážka řídí dle smluvních přepravních podmínek daného dopravce. 

Jízda za cílovou zónu 
4.13 Při jízdě cestujícího za hranici cílové zóny je cestující odbaven: 

a) v případě pokračování jízdy dle Tarifu DÚK jízdenkou ze stávající cílové zóny do nové 
cílové zóny dle zásad uvedených v tomto Tarifu DÚK, 

b) v případě použití jiného tarifu za jízdné, na které prokáže nárok dle tarifu příslušného 
dopravce. Za nástupní stanici je považována poslední stanice v původní cílové zóně, ve 
které v souladu s platným jízdním řádem spoj zastavuje za účelem nástupu nebo výstupu 
cestujících. 

Odbavení ve vlacích a osobních pokladnách ČD  
4.14 ČD uznávají papírové jízdní doklady DÚK pouze mezi stanicemi na území Ústeckého kraje, 

v nichž spoje ČD na linkách a ve vyjmenovaných úsecích uvedených v příloze č. 2 SPP DÚK 
v souladu s platným jízdním řádem zastavují za účelem nástupu nebo výstupu cestujících. Ve 
vyhlášených rychlících musejí cestující mít platnou jízdenku DÚK pro celou trasu ze stanice 
nástupu minimálně do následující stanice nebo do dalších následujících stanic, kde rychlík 
zastavuje.  

4.15 V případech, kdy cestující nastoupí do vlaku ve stanici, kde není výdejna jízdenek nebo je 
uzavřena, je cestující odbaven bez manipulační přirážky. Cestující je povinen o vystavení 
jízdenky sám požádat u pověřeného zaměstnance železničního dopravce nejpozději 
v okamžiku, kdy bude vyzván k předložení jízdních dokladů. Výše manipulační přirážky se ve 
vlacích ČD řídí smluvními přepravními podmínkami ČD.  

 
Odbavení ve vlacích GW Train a staničních prodejních místech 
4.16 Ve vlacích GW Train jsou uznávány a vydávány jízdní doklady DÚK v papírové podobě a i na 

bázi BČK DÚK. GW Train ve vlacích nabíjí elektronické peněženky na BČK DÚK, nevydává 
vlastní BČK DÚK. Jízdní doklady lze zakoupit i ve staničních prodejních místech, jejichž seznam 
poskytuje dopravce na svých webových stránkách. V případě cesty mimo Ústecký kraj bude 
přednostně nabízen tarif a smluvní přepravní podmínky GW Train. 
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Jízda cestujícího mimo území DÚK 
4.17 V případě, že nástupní či cílová stanice cestujícího příp. obě dvě stanice leží mimo území 

DÚK, bude cestující odbaven podle tarifu dopravce a jeho smluvních přepravních podmínek, 
případně podle Tarifu DÚK + VVO (pokud se jedná o linku s prodejem této nabídky a rozsah 
nabídky umožňuje pokrytí cesty cestujícího).  

5 Jízdní doklady 
5.1 Ceny jízdenek se řídí Tarifem DÚK. 

Jízdenka pro jednotlivou jízdu  
5.2 Jízdenku pro jednotlivou jízdu lze zakoupit pouze ve formě papírové jízdenky, jízdenka je 

přestupní, platnost jízdenky je omezena zónovou, relační a časovou platností jízdenky. 

5.3 Jízdenka pro jednotlivou jízdu opravňuje v době své platnosti k jedné cestě z výchozí zóny do 
zóny cílové. Časová platnost jízdenek pro jednotlivou jízdu je uvedena v Ceníku jízdného DÚK 
uvedeného v příloze č. 1 Tarifu DÚK. 

5.4 Časová platnost jízdenek pro jednotlivou jízdu počíná běžet okamžikem prodeje této jízdenky, 
a to i u jízdenek DÚK zakoupených u železničních dopravců. V případě papírových jízdenek 
vytištěných na ceninovém papíru DPMÚL s ochrannými prvky počíná časová platnost běžet 
v okamžiku označení jízdenky v označovači na linkách DpmÚL. V případě neoznačení jsou 
tyto jízdenky neplatné. Předprodej jízdenek pro jednotlivou jízdu mimo DPmÚL se neprovádí. 
V případě použití jízdenky na lodních linkách je nutné, aby jízdenky v okamžiku nástupní 
kontroly splňovaly podmínku minimálně 30 minut do konce své platnosti (v opačném případě 
nutno zakoupit novou jízdenku). 

5.5 Jízda musí být ukončena nejpozději spojem, který podle jízdního řádu dorazí do cílové stanice 
cestujícího před koncem platnosti jízdenky. Jízdenka není postupitelná (přenosná), pokud 
cestující začal uplatňovat své právo k přepravě z ní vyplývající.  

5.6 Jízdenky DÚK pro jednotlivou jízdu platící na celém území Ústeckého kraje jsou vydávány pro 
tyto kategorie cestujících: 

a) obyčejné, 

b) zlevněné (obsahuje kategorie dítě 6-15 let, mládež 15-18 let, žák a student 18-26 
let, osoba 65+let), 

c) poloviční, 

d) ZTP (mimo jednotlivých jízdenek pro zóny s MHD), 

e) ZTP/P(mimo jednotlivých jízdenek pro zóny s MHD). 

5.7 Při platbě prostřednictvím BČK DÚK (pouze u vybraných dopravců) je cestujícímu při 
zakoupení jízdenky pro jednotlivou jízdu poskytována sleva dle Tarifu DÚK. Ceník jízdného je 
uveden v příloze č. 1 Tarifu DÚK. 

5.8 Držitel zlevněné jízdenky pro jednotlivou jízdu je povinen prokázat nárok na její použití 
příslušným průkazem v souladu s článkem 6 a 7. U těchto jízdenek nelze prokázat nárok 
profilem na BČK DÚK. 

  

Jednozónová jízdenka 
5.9 Jednozónová jízdenka platí pouze pro jízdy v rámci jedné zóny. Cena a časová platnost této 

jízdenky je uvedena v Ceníku jízdného DÚK jako jízdenka pro 0 tarifních jednic s výjimkou 
vybraných zón 101 Ústí nad Labem, 301 Děčín, 401 Teplice, 461 Bílina, 371 Varnsdorf, pro 
relaci 501 Chomutov a 511 Jirkov se zapojenou MHD, 201 Most, 221 Litvínov, 211 Komořany-
Záluží, pro které platí odlišné ceny a časové platnosti.  
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Částečně integrovaná jednodenní síťová jízdenka Euro-Nisa-Ticket 
5.10 Částečně integrovaná jednodenní síťová jízdenka Euro-Nisa-Ticket je papírový jízdní doklad, 

které opravňují cestujícího nebo cestující k jízdám veřejnou osobní dopravou nebo k přepravě 
jízdního kola v rámci sítě DÚK pouze na vybraných linkách. Jízdenky platí od zakoupení do 
4:00 hod následujícího dne. Předprodej těchto jízdenek se neprovádí. Prodávají se ve 3 
variantách: 

a) pro jednoho cestujícího,  

b) pro až 5 cestujících bez rozdílu věku,  

c) pro jízdní kolo. 

Jízdenka Euro-Nisa-Ticket platí pouze na vybraných linkách DÚK:  

401 Ebersbach-Jiříkov-Rumburk-Krásná Lípa-Rybniště-Chřibská 

402 Varnsdorf-Chřibská-Česká Kamenice-Děčín 

403 Varnsdorf-Dolní Podluží-Chřibská,Krásné Pole 

405 Rumburk-Staré Křečany-Krásná Lípa-Doubice 

406 Lobendava-Dolní Poustevna 

407 Staré Křečany,Brtníky-Krásná Lípa-Varnsdorf  

408 Mikulášovice-Velký Šenov-Šluknov,Rožany 

409 Varnsdorf-Seifhennersdorf-Rumburk-V.Šenov/D.Poustevna 

410 Varnsdorf-Rumburk-Jiříkov-Šluknov-Velký Šenov-Lobendava,Severní 

 

L2    

 

V úseku Starý Šachov – Benešov nad Ploučnicí 

   L7   V úseku Rybniště – Varnsdorf – Varnsdorf pivovar Kocour 

   U8   V úseku Jedlová – Rumburk 

   U11 V úseku Úštěk - Dubičná 

(více o platnosti mimo DÚK viz:   

http://www.zvon.de/cz/Jednodenni-jizdenka-EURO-NEISSELIBNET/). 

 

Časové jízdenky 
5.11 Časové jízdenky jsou vydávány v papírové podobě a u vybraných dopravců i v elektronické 

podobě na bázi BČK DÚK.  

5.12 Časová jízdenka opravňuje v době své platnosti k libovolnému počtu jízd v obou směrech mezi 
zónami (relacemi), pro které byla zakoupena.  

5.13 Časové jízdenky vyjma jednodenní síťové jízdenky platí do 24:00 hodin posledního dne 
období, které je na nich vyznačeno. Platnost jízdenky nelze dodatečně měnit. 

5.14 K integrovaným a částečně integrovaným třicetidenním nebo devadesátidenním jízdenkám je 
přeprava zavazadla, nebo kola, nebo psa zdarma v časové a zónové platnosti vyjmenovaných 
kupónu.  

5.15 Časové jízdenky se v rámci DÚK vydávají v těchto variantách:  

a) integrovaná papírová jednodenní síťová jízdenka – jízdenka platí na celém území DÚK do 
4:00 hod následujícího dne,  

http://www.zvon.de/cz/Jednodenni-jizdenka-EURO-NEISSELIBNET/
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b) integrovaná papírová jednodenní síťová jízdenka Labe-Elbe – jízdenka platí na celém 
území DÚK a na území německého dopravního svazu VVO. Jízdenka platí do 4:00 hod 
následujícího dne, 

c) integrovaná papírová sedmidenní jízdenka – platnost jízdenky je omezena zónovou, 
relační a časovou platností, pro kterou byla zakoupena, a má klouzavý tarif, 

d) částečně integrovaná sedmidenní jízdenka na bázi BČK DÚK – platnost jízdenky je 
omezena zónovou, relační a časovou platností, pro kterou byla zakoupena, a má klouzavý 
tarif, jízdenka platí pouze u vybraných dopravců, 

e) (i) integrovaná papírová třicetidenní jízdenka – platnost jízdenky je omezena zónovou, 
relační a časovou platností, pro kterou byla zakoupena, a má klouzavý tarif,  

(ii) integrovaná papírová měsíční jízdenka (pouze v Tarifu DÚK + VVO) – platnost jízdenky 
je omezena zónovou, relační a časovou platností, pro kterou byla zakoupena, a má 
klouzavý tarif, (na rozdíl od třicetidenní jízdenky platí do stejného dne následujícího 
kalendářního měsíce) 

f) částečně integrovaná třicetidenní jízdenka na bázi BČK DÚK  – platnost jízdenky je 
omezena zónovou, relační a časovou platností, pro kterou byla zakoupena, a má klouzavý 
tarif, jízdenka platí pouze u vybraných dopravců,  

g) částečně integrovaná devadesátidenní jízdenka na bázi BČK DÚK – platnost jízdenky je 
omezena zónovou, relační a časovou platností, pro kterou byla zakoupena, a má klouzavý 
tarif, jízdenka platí pouze u vybraných dopravců. 

5.16 Časové jízdenky jsou vydávány pro tyto kategorie cestujících: 

a) Obyčejné (mimo jízdenky dle odstavce 5.14 b)), 

b) dítě 6 -15 let (mimo jízdenky dle odstavce 5.14 b)), 

c) mládež 15 -18 let (mimo jízdenky dle odstavce 5.14 b)), 

d) žák a student 18 - 26 let (mimo jízdenky dle odstavce 5.14 b)), 

e) osoba 65+ let (mimo jízdenky dle odstavce 5.14.b)), 

f) ZTP (pouze jednodenní síťová jízdenka dle odstavce 5.15 bodu a)), 

g) ZTP/P (pouze jednodenní síťová jízdenka dle odstavce 5.15 bodu a)), 

h) 1+2 (1 osoba bez omezení věku a max. dvě děti do 15 let), (pouze jízdenky dle odstavce 
5.16 bodu a) a b)), 

i) 2+4 (2 osoby bez omezení věku a max. čtyři děti do 15 let dle odstavce 5.16 bodu a) a 
b)),(pouze jízdenky dle odstavce 5.16 a) a b)), 

j) Max. 5 (max. pět osob bez omezení věku), (dle odstavce 5.16 bodu a) a b)).. 

5.17 Držitel zlevněné časové papírové jízdenky je povinen prokázat nárok na její použití: 

a) v případě časové jízdenky „dítě 6-15 let“ - úředně vydaným platným identifikačním osobním 
dokladem, nebo Žákovským průkazem 6 -15 let,  

b) v případě časové jízdenky „mládež 15-18 let“ - Žákovským průkazem 15 - 26 let, nebo 
úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii 
nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození, nebo studentským 
průkazem ISIC, 

c) v případě časové jízdenky „žák a student 18-26 let“ - Žákovským průkazem 15 - 26 let, 
nebo úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje 
fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození, nebo 
studentským průkazem ISIC, 

d) v případě časové jízdenky „osoba 65+ let“ – průkazem občana Evropské unie nebo 
cestovním dokladem nebo jiným úředně vydaným platným identifikačním osobním 
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dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a 
datum narození.  

e) v případě jednodenní síťové jízdenky ZTP a ZTP/P - průkazem ZTP a ZTP/P. 

5.18 Držitel zlevněné časové jízdenky nahrané na osobní BČK DÚK prokazuje nárok na její použití: 

a) profilem „dítě 6-15“ na osobní BČK DÚK, 

b) profilem „mládež 15-18“ na osobní BČK DÚK 

c) profilem „žák a student 18-26“ na osobní BČK DÚK, 

d) profilem „zaměstnanec dopravce“ 

e) profilem „osoba 65+ let“ 

f) profily „senior 60-65“, „odboj/PTP“, „Policie“ v případě zlevněného jízdného dle odst. 3.2 
Tarifu DÚK platného pouze pro zónu 401 Teplice,  

g) profily „držitel Zlaté medaile (plakety) Prof. MUDr. Jana Janského“, „člen Konfederace 
politických vězňů“ v případě zlevněného jízdného dle odst. 3.6 Tarifu DÚK platného pouze 
pro zónu 301 Děčín. 

h) profily „senior SD“, „senior 70+“, „držitel Zlaté medaile Prof. MUDr. Jana Janského“ dle 
odst. 3.11 a 3.12 Tarifu DÚK platného pouze pro zóny 501 Chomutov a 511 Jirkov, 

i) profilem „senior 70+“ pro zónu 371 Varnsdorf. 

5.19 V tarifních zónách s informační kanceláří dopravce zapojeného do DÚK může být v některých 
časech omezen prodej časových jízdenek u řidiče. 

5.20 V zónách s MHD mohou být stanoveny i další slevy např. pro osoby pobírající starobní důchod, 
invalidní důchod, osoby starší např. 60 nebo 70 let atp. a může být též stanovena jiná časová 
platnost (např. měsíční, roční, apod.).  

5.21 Částečně integrované jízdní doklady (SMS jízdenky a časové kupóny vydané prostřednictvím 
aplikace SEJF) vydané DPmÚL dle Tarifu DÚK jsou uznávány v zóně 101 Ústí nad Labem a 
pouze u vybraných dopravců (na linkách PAD a MHD Ústí nad Labem tak, jak je uvedeno 
v příloze č. 2 SPP DÚK). Podmínky pro jejich výdej a platnost jsou uvedeny v příloze č. 4 Tarifu 
DÚK. 

5.22 Jízdenky pro přepravu na sezónních turistických linkách a lanové dráze vydané dle zvláštního 
tarifu DPmÚL nelze použít na linkách zapojených do systému DÚK, platí pouze pro dané linky 
DPmÚL.  

5.23 DPmÚL vydává integrované časové jízdenky nepřenosné - časové kupóny pouze pro tyto 
kombinace výchozích a cílových zón:  

 101 Ústí nad Labem - 101 Ústí nad Labem, 

 101 Ústí nad Labem - 121 Chlumec, 

 101 Ústí nad Labem - 122 Přestanov, 

Přepravné 
5.24 Spoluzavadla a psi (živá zvířata) jsou odbaveni přestupnými jízdními doklady dle ceníku 

přepravného s platností 60 min nebo s platností ode dne nákupu do 4:00 následujícího dne. 
V zóně 401 Teplice lze zakoupit i 90 denní jednozónovou jízdenku pro psa, tato jízdenka je 
nabízena pouze na bázi BČK. Jízdní doklady pro jízdní kola jsou nepřestupné, vyjma jízdenek 
Labe-Elbe a Euro-Nisa-Ticket. Ruční zavazadla jsou přepravována bezplatně. Bezplatně jsou 
přepravováni též vodící, asistenční a služební psi. Bližší podmínky k přepravě spoluzavazadel, 
dětských kočárků, jízdních kol, živých zvířat jsou uvedeny ve SPP DÚK. V případě zakoupení 
30 denního nebo 90 denního kupónu je přeprava kola/zavazadla nebo psa bezplatná v časové 
a zónové platnosti daného kupónu. V zóně 101 Ústí nad Labem na linkách MHD má držitel 



Strana 15 z 18 

časové jízdenky s 30 denním a delším obdobím platnosti nárok na bezplatnou přepravu 
jednoho zavazadla nebo 1 psa podléhající placení přepravného. 

 

6 Průkazy na slevu 
6.1 U slev z jízdného, u kterých je předepsán průkaz, se přiznává nárok na jejich použití pouze na 

základě předložení stanoveného průkazu. Pokud podmínky pro použití jízdného stanoví 
cestujícímu povinnost prokázat na požádání pověřené osoby věk, je povinen tak učinit 
předložením (oficiálního) průkazu ověřeného razítkem vydavatele, který obsahuje jeho 
fotografii, jméno, příjmení a datum narození, příp. občanským průkazem či cestovním pasem. 
K dodatečnému prokázání věku nebo předložení průkazu se nepřihlíží. Případy, ve kterých je 
průkaz považován za neplatný, jsou uvedeny v SPP DÚK. 

6.2 Přesahuje-li platnost zlevněné jízdenky platnost průkazu, k němuž byla vydána, uzná se 
platnou pouze do 24:00 hodin posledního dne platnosti průkazu. 

6.3 Pokud je stanoveno, že průkaz na slevu musí být opatřen fotografií, musí být použita 
nepoškozená fotografie průkazového provedení 35 x 45 mm na lesklém fotografickém papíru, 
která zobrazuje současnou skutečnou podobu držitele a není vystřižena z jiné fotografie.  

7 Zlevněné (zvláštní) jízdné 
7.1 Zlevněné jízdné se vypočte z obyčejného jízdného dle pravidel uvedených v čl. 3. Nárok na 

zlevněné jízdné se přizná při zakoupení jízdenky ve výdejně jízdenek, ve vozidle autobusové 
dopravy i ve vlaku.  

7.2 Nelze sdružovat několik různých druhů zlevněného jízdného pro dosažení vyššího zvýhodnění 
vyjma průvodce držitele průkazu ZTP/P. Bezplatná přeprava průvodce držitele průkazu ZTP/P 
se poskytne i tehdy, použije-li držitel průkazu jiné zvýhodněné jízdné, na které má nárok. 
Osoba uplatňující nárok na bezplatnou přepravu jako průvodce držitele průkazu opravňujícího 
k výhodám III. Stupně (ZTP/P) nemůže současně uplatňovat nárok na bezplatnou přepravu 
osoby, jejíž je průvodcem. 

7.3 Pokud cestující nemůže prokázat nárok na zlevněné jízdné předepsaným způsobem, zaplatí 
z výchozí do cílové zóny jízdné, na které prokáže nárok, nebo jízdné obyčejné. Cestující 
zaplatí k doplatku jízdného manipulační přirážku nebo přirážku k jízdnému dle SPP DÚK. 
K dodatečnému prokázání nároku na slevu nebo prokázání osobních údajů se nepřihlíží.  

7.4 Děti do 6 let (tj. do dne, který předchází dni 6. narozenin) lze přepravovat ve vozidlech 
s výjimkou lodi jen s doprovodem osoby starší 10 let, přičemž cestující starší 10 let má právo 
přepravit s sebou bezplatně nejvýše dvě děti do 6. roku, není-li stanoveno v zónách s MHD 
jinak, pokud pro ně požaduje pouze jedno místo k sezení. Děti do 6 let (tj. do dne, který 
předchází dni 6. narozenin) lze přepravovat na lodi jen s doprovodem osoby starší 15 let, 
přičemž cestující starší 15 let má právo přepravit s sebou bezplatně nejvýše dvě děti do 6. 
roku, pokud pro ně požaduje pouze jedno místo k sezení. Žádá-li cestující pro druhé dítě 
samostatné místo, zaplatí za ně, jakož i za každé další dítě do 6. roku, zlevněné jízdné pro 
kategorii „dítě 6-15 let“ podle Ceníku jízdného DÚK. Požaduje-li doprovod dítěte uplatnění 
bezplatné přepravy dítěte nebo dětí do 6 let dle podmínek Tarifu DÚK je doprovod dítěte na 
vyzvání řidiče nebo jiné dopravcem pověřené osoby povinen hodnověrným způsobem 
prokázat věk dítěte. Věk dítěte do 6 let lze prokázat předložením průkazu zdravotní pojišťovny 
dítěte, cestovním pasem dítěte, občanským průkazem dítěte, nebo předložením občanského 
průkazu zákonného zástupce, ve kterém je dítě zapsáno. Ve vybraných zónách s MHD (viz čl. 
3 Tarifu DÚK) je povolena přeprava dětí do 6 let bez omezení počtu dětí. 

Zlevněné (zvláštní) jízdné pro kategorii „dítě 6-15 let“ 
7.5 Dětem od 6 do 15 let (do dne, který předchází dni 15. narozenin) je přiznáváno zlevněné jízdné 

„Zlevněné“ uvedené v Ceníku jízdného DÚK.  
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Zlevněné (zvláštní) jízdné pro kategorii „dítě 6-15 let“, „mládež 15-18 let“ a „žák a student 18-
26 let“ 
7.6 Není-li určeno jinak, pro kategorii „dítě 6-15 let“ (ve věku 6 – 15 let, tj. do dne, který předchází 

dni 15. narozenin) platí zlevněné jízdné „zlevněné“ uvedené v Ceníku jízdného DÚK. Pro 
kategorii „žák a student 18-26 let“ (žáci a studenti ve věku 18 – 26 let, tj. do dne, který 
předchází dni 26. narozenin) platí zlevněné jízdné „zlevněné“ uvedené v Ceníku jízdného 
DÚK.  

7.7 Není-li určeno jinak, pro kategorii „mládež 15-18 let“ (ve věku 15 – 18 let, tj. do dne, který 
předchází dni 18. narozenin) platí zlevněné jízdné „zlevněné“ uvedené v Ceníku jízdného 
DÚK. Pro kategorii „žák a student 18-26 let“ (žáci a studenti ve věku 18 – 26 let, tj. do dne, 
který předchází dni 26. narozenin) platí zlevněné jízdné „zlevněné“ uvedené v Ceníku jízdného 
DÚK.  

7.8 Nárok na zlevněné jízdné pro žáky a studenty škol se prokazuje Žákovským průkazem 15-26 
let, nebo platným identifikačním průkazem, nebo průkazem ISIC anebo v případě časových 
jízdních dokladů odpovídajícím profilem na BČK DÚK. Výši jízdného stanovuje Ceník jízdného 
DÚK.  

7.9 Žákovské průkazy vystavují a ověřují dopravci dle zásad uvedených v aktuálním Výměru MF 
uvedeném v preambuli tohoto tarifu a postupují dle Metodického pokynu pro poskytování 
žákovského jízdného v železniční vnitrostátní dopravě osob a ve veřejné vnitrostátní 
pravidelné autobusové osobní dopravě ze dne 10. srpna 2015 stanoveným Ministerstvem 
dopravy (č.j. 2/2015-410-TAR/x)  

7.10 Žákovský průkaz musí obsahovat následující údaje: 

 jméno, příjmení, datum narození,  

 aktuální fotografii žáka,  

 název a místo sídla školy (příp. místo konání praktického vyučování), razítko školy 
a podpis pověřeného zaměstnance školy, 

 místo trvalého pobytu žáka/studenta příp. jiného bydliště, než je uvedeno v jeho osobním 
dokladu, jestliže lze tuto skutečnost prokázat předložením rozhodnutí soudu upravujícím 
poměry péče o dítě nebo jiným úředním potvrzením o skutečném bydlišti, jako je povolení 
k trvalému pobytu, dlouhodobému pobytu za účelem studia, popřípadě místo koleje, 
internátu, domova mládeže, 

 způsob dojíždění (ponechaný či přeškrtnutý symbol „kladívka“ nebo symbol „So/Ne“), 
(přestože se v tarifu DÚK u časových jízdenek na toto nebere zřetel), 

 platnost; platí po dobu trvání školního/akademického roku, vyznačeného školou mimo 
měsíců červenec a srpen a pouze z míst a do míst v něm uvedených, 

 razítko a podpis pověřeného zaměstnance dopravce, který ověří totožnost držitele. 

Zlevněné (zvláštní) jízdné pro kategorii „ZTP, ZTP/P“ (držitele průkazů ZTP, ZTP/P) a přeprava 
jejich průvodců 
7.11 Osoby těžce postižené na zdraví, kterým byly v ČR poskytnuty výhody podle zvláštních 

předpisů a jsou držiteli platných průkazu ZTP nebo ZTP/P, mají nárok na přepravu za zlevněné 
jízdné ZTP, ZTP/P podle Ceníku jízdného DÚK. 

7.12 Držitel platného průkazu ZTP/P má kromě nároku na zlevněné jízdné ještě nárok na: 

a) bezplatnou přepravu svého průvodce, průvodcem může být i vodící nebo asistenční pes, 

b) bezplatnou přepravu jednoho vozíku pro invalidy, 

c) bezplatnou přepravu dětského kočárku, je-li držitelem průkazu ZTP/P dítě. 
7.13 Funkci průvodce držitele průkazu ZTP/P nemůže zastávat jiný držitel průkazu ZTP/P 

a s výjimkou průvodce nevidomého, ani dítě mladší 10 let. 
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Zlevněné (zvláštní) jízdné pro rodiče (soudem stanovené opatrovníky) k návštěvě zdravotně 
postižených dětí umístěných v ústavech na území ČR 
7.14 Rodiče nebo soudem stanovení opatrovníci (dále jen “rodiče”) při jízdách k návštěvám dětí 

tělesně, mentálně nebo smyslově postižených nebo chronicky nemocných, trvale nebo 
dlouhodobě (déle než 3 měsíce) umístěných v zařízení nebo škole v působnosti Ministerstva 
školství, Ministerstva zdravotnictví nebo Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „ústav“) 
mají nárok na zakoupení jednotlivé jízdenky za zlevněné (poloviční) jízdné „dítě 6-15 let“ podle 
Ceníku jízdného DÚK, které bude využito pro přepravu z místa trvalého bydliště do místa 
ústavu a zpět do výchozího místa. Zpáteční cesta musí být nastoupena nejpozději 
v následující den po uskutečněné návštěvě. 

7.15 Nárok na zlevněné jízdné se prokazuje platným průkazem vystaveným ústavem, ve kterém je 
dítě umístěno. Cestující je povinen při předložení průkazu zároveň prokázat pověřené osobě 
svou totožnost. Pokud držitel průkazu svou totožnost neprokáže, považuje se průkaz za 
neplatný.  

7.16 Nárok na zlevněné jízdné se uzná ze zóny nejbližší místu trvalého bydliště rodiče do zóny 
nejbližší místu ústavu a zpět, nejkratším nebo časově nejvýhodnějším směrem. Jízdenka ze 
zóny nejbližší místu ústavu do místa bydliště držitele průkazu může být zakoupena s prvním 
dnem platnosti nejpozději následující den po potvrzení návštěvy dítěte v ústavu. 

7.17 Za neplatný se považuje průkaz, který obsahuje závady dle vyhlášky Ministerstva dopravy a 
spojů č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční dopravu nebo: 

a) byl použit na jiné trase, než pro kterou platí, 

b) při jízdě zpět není ověřeno vykonání návštěvy dítěte, 

c) potvrzení návštěvy je provedeno před jejím vykonáním. 

Zlevněné (zvláštní) jízdné zaměstnanecké 
7.18 Zaměstnanecké jízdné je poskytováno pouze na bázi BČK DÚK (vyjma zaměstnaneckého 

jízdného DPmÚL, které je vydáváno na papíru). Na zlevněnou časovou jízdenku 365denní 
zaměstnaneckou mají nárok zaměstnanci těch dopravců, kteří jsou vydavateli BČK DÚK, (dále 
jen zaměstnanec) a jejich rodinní příslušníci, a to pouze po dobu trvání pracovního poměru 
mezi dopravcem a příslušným zaměstnancem.  

7.19 Po skončení pracovního poměru zaměstnance je příslušný zaměstnanec povinen neprodleně 
vrátit svou zaměstnaneckou kartu i karty svých rodinných příslušníků, v opačném případě je 
dopravce oprávněn karty vydané zaměstnanci a jeho rodinným příslušníkům zneplatnit 
zadáním karet na blacklist. 

7.20 Za nevyužité časové kupóny pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky se jízdné nevrací. 
Za rodinného příslušníka zaměstnance se považují jeho manžel, manželka, registrovaný 
partner/ka, druh, družka, děti do skončení povinné školní docházky a poté do dosažení věku 
26 let, jestliže se soustavně připravují na budoucí povolání studiem nebo předepsaným 
výcvikem, a dále děti, které se nemohou připravovat na budoucí povolání  nebo být 
zaměstnány pro nemoc anebo jsou pro tělesné, smyslové nebo mentální postižení trvale 
neschopny práce. 

7.21 Za rodinného příslušníka zaměstnance se považují i tyto kategorie dětí: 

a) dítě osvojené zaměstnancem, 

b) dítě, které bylo zaměstnancem převzato do péče nahrazující péči rodičů, 

c) dítě manžela (manželky, druha, družky) zaměstnance žijící ve společné domácnosti, 

d) dítě, na něž zaměstnanec platí výživné, pokud nebyl zbaven rodičovských práv. 

7.22 Za druha (družku) zaměstnance se považuje osoba, která žije se zaměstnancem spolu ve 
společné domácnosti, a oba mají stejné trvalé bydliště. Jako svého druha (družku) může 
zaměstnanec určit pouze 1 osobu. 
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8 Obchodní nabídky DÚK 
8.1 Obchodní nabídky a změny obchodních nabídek musí být řádně vymezeny a předem 

zveřejněny na internetu, na vývěskách v železničních stanicích a ve vozidlech autobusové 
dopravy. Pokud není stanoveno jinak u jednotlivých nabídek, platí pro jejich použití ustanovení 
SPP DÚK a Tarifu DÚK. 

8.2 Nárok na přiznání zlevněného jízdného mají cestující, kteří splňují podmínky příslušné 
obchodní nabídky.  

8.3 Pokud cestující nemůže prokázat nárok na použití zlevněného jízdného předepsaným 
způsobem, zaplatí z výchozí do cílové zóny jízdné, na které prokáže nárok nebo jízdné 
obyčejné; cena předložené jízdenky se odečte. Cestující zaplatí k doplatku jízdného 
manipulační přirážku nebo přirážku k jízdnému dle SPP DÚK. Nárok na vrácení doplatku 
jízdného a dalších poplatků nebo přirážek při dodatečném prokázání nároku na slevu nebo 
prokázání osobních údajů se nepřizná.  

9 Přirážky a poplatky 
9.1 Výše přirážky k jízdnému za jízdu bez platného jízdního dokladu a za porušení Smluvních 

přepravních podmínek se řídí SPP DÚK. 

10 Ustanovení společná, přechodná a závěrečná 
10.1 Úplná verze Tarifu DÚK a Smluvních přepravních podmínek DÚK je k nahlédnutí v sídle 

administrátora DÚK, v informačních kancelářích dopravců a na webu www.dopravauk.cz. 

10.2 Vztahy vznikající v rámci DÚK mezi dopravcem a cestujícími, kromě vztahů upravených tímto 
Tarifem DÚK, upravují též SPP DÚK a vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro 
veřejnou drážní a silniční dopravu, v platném znění. 

Tarif DÚK s účinností od 1. 4 . 2018 se zrušuje dnem nabytí účinnosti tohoto Tarifu DÚK. 

Tento Tarif DÚK nabývá účinnosti dnem 1.září  2018. 

 

Seznam příloh Tarifu DÚK (přílohy nejsou součástí smlouvy) 
Příloha č. 1: Ceník jízdného DÚK 

Příloha č. 2: Tarifní mapa DÚK  

Příloha č. 3: Matice tarifních jednic DÚK  

Příloha č. 4: Podmínky pro výdej a platnost SMS jízdenky a aplikace SEJF 



Ceník jednotlivého jízdného 

Tarifní jednice Jednotlivé jízdné placené hotovostí (Kč)
(jízdní doklady pouze v papírové podobě)

Jednotlivé jízdné placené elektronickou peněženkou (Kč)
(jízdní doklady pouze v papírové podobě)

Obyčejné 
nad 15 let ZTP, ZTP/P Obyčejné 

nad 15 let ZTP, ZTP/P

0-2* 13 Kč         3 Kč        3 Kč               3 Kč       3 Kč        11,70 Kč    ##### 2,70 Kč         2,70 Kč       3,00 Kč          
3-4 15 Kč         3 Kč        3 Kč               3 Kč       3 Kč        13,50 Kč    ##### 2,70 Kč         2,70 Kč       3,00 Kč          
5-6 17 Kč         4 Kč        4 Kč               4 Kč       4 Kč        15,30 Kč    ##### 3,60 Kč         3,60 Kč       4,30 Kč          
7-8 19 Kč         4 Kč        4 Kč               4 Kč       5 Kč        17,10 Kč    ##### 3,60 Kč         3,60 Kč       4,80 Kč          
9-10 21 Kč         5 Kč        5 Kč               5 Kč       5 Kč        18,90 Kč    ##### 4,50 Kč         4,50 Kč       5,30 Kč          

11-12 23 Kč         5 Kč        5 Kč               5 Kč       6 Kč        20,70 Kč    ##### 4,50 Kč         4,50 Kč       5,80 Kč          
13-14 25 Kč         6 Kč        6 Kč               6 Kč       6 Kč        22,50 Kč    ##### 5,40 Kč         5,40 Kč       6,30 Kč          
15-16 27 Kč         6 Kč        6 Kč               6 Kč       7 Kč        24,30 Kč    ##### 5,40 Kč         5,40 Kč       6,80 Kč          
17-18 30 Kč         7 Kč        7 Kč               7 Kč       8 Kč        27,00 Kč    ##### 6,30 Kč         6,30 Kč       7,50 Kč          
19-20 32 Kč         8 Kč        8 Kč               8 Kč       8 Kč        28,80 Kč    ##### 7,20 Kč         7,20 Kč       8,00 Kč          
21-22 34 Kč         8 Kč        8 Kč               8 Kč       9 Kč        30,60 Kč    ##### 7,20 Kč         7,20 Kč       8,50 Kč          
23-24 36 Kč         9 Kč        9 Kč               9 Kč       9 Kč        32,40 Kč    ##### 8,10 Kč         8,10 Kč       9,00 Kč          
25-26 38 Kč         9 Kč        9 Kč               9 Kč       10 Kč      34,20 Kč    ##### 8,10 Kč         8,10 Kč       9,50 Kč          
27-28 40 Kč         10 Kč      10 Kč             10 Kč     10 Kč      36,00 Kč    ##### 9,00 Kč         9,00 Kč       10,00 Kč        
29-30 42 Kč         10 Kč      10 Kč             10 Kč     10 Kč      37,80 Kč    ##### 9,00 Kč         9,00 Kč       10,00 Kč        
31-32 44 Kč         11 Kč      11 Kč             11 Kč     11 Kč      39,60 Kč    ##### 9,90 Kč         9,90 Kč       11,00 Kč        
33-34 46 Kč         11 Kč      11 Kč             11 Kč     11 Kč      41,40 Kč    ##### 9,90 Kč         9,90 Kč       11,00 Kč        
35-36 49 Kč         12 Kč      12 Kč             12 Kč     12 Kč      44,10 Kč    ##### 10,80 Kč       10,80 Kč     12,00 Kč        
37-38 51 Kč         12 Kč      12 Kč             12 Kč     12 Kč      45,90 Kč    ##### 10,80 Kč       10,80 Kč     12,00 Kč        
39-40 53 Kč         13 Kč      13 Kč             13 Kč     13 Kč      47,70 Kč    ##### 11,70 Kč       11,70 Kč     13,00 Kč        
41-42 55 Kč         13 Kč      13 Kč             13 Kč     13 Kč      49,50 Kč    ##### 11,70 Kč       11,70 Kč     13,00 Kč        
43-44 57 Kč         14 Kč      14 Kč             14 Kč     14 Kč      51,30 Kč    ##### 12,60 Kč       12,60 Kč     14,00 Kč        
45-46 59 Kč         14 Kč      14 Kč             14 Kč     14 Kč      53,10 Kč    ##### 12,60 Kč       12,60 Kč     14,00 Kč        
47-48 61 Kč         15 Kč      15 Kč             15 Kč     15 Kč      54,90 Kč    ##### 13,50 Kč       13,50 Kč     15,00 Kč        
49-50 63 Kč         15 Kč      15 Kč             15 Kč     15 Kč      56,70 Kč    ##### 13,50 Kč       13,50 Kč     15,00 Kč        
51-55 69 Kč         17 Kč      17 Kč             17 Kč     17 Kč      62,10 Kč    ##### 15,30 Kč       15,30 Kč 17,00 Kč        
56-60 74 Kč         18 Kč      18 Kč             18 Kč     18 Kč      66,60 Kč    ##### 16,20 Kč       16,20 Kč 18,00 Kč        
61-65 75 Kč         18 Kč             -  Kč    18 Kč      67,50 Kč    -  Kč 16,20 Kč       -  Kč     18,00 Kč        
66-70 84 Kč         21 Kč      21 Kč             21 Kč     21 Kč      75,60 Kč    ##### 18,90 Kč       18,90 Kč 21,00 Kč        
71-75 90 Kč         22 Kč      22 Kč             22 Kč     22 Kč      81,00 Kč    ##### 19,80 Kč       19,80 Kč 22,00 Kč        
76-80 95 Kč         23 Kč      23 Kč             23 Kč     23 Kč      85,50 Kč    ##### 20,70 Kč       20,70 Kč     20,70 Kč        

nad 80

Jednotlivé jízdné placené hotovostí (Kč)
(jízdní doklady pouze v papírové podobě)

Jednotlivé jízdné placené elektronickou peněženkou (Kč)
(jízdní doklady pouze v papírové podobě)

Obyčejné nad 
15 let Důchodce 62-65 Doprovod 

dítě -3 Zlevněné* Obyčejné nad 
15 let Důchodce 62-65 Doprovod 

dítě -3 Zlevněné*

101
Ústí nad Labem 18 Kč              10 Kč                  10 Kč         4 Kč            16,20 Kč        9,00 Kč              9,00 Kč       3,60 Kč                

45
 m

in

101
Ústí nad Labem 21 Kč              12 Kč                  12 Kč         5 Kč            18,90 Kč        10,80 Kč            10,80 Kč     4,50 Kč                

60
 m

in

101
Ústí nad Labem 80 Kč              40 Kč                  40 Kč         20 Kč          72,00 Kč        36,00 Kč            36,00 Kč     18,00 Kč             

1 
de

n*
*

** = platí ve vyznačený den a do následujícího dne do 04:00 hodin 
# = jízdenku lze využít pro přepravu do zón 121, 122, 171

Ceník jednotlivého jízdného jednozónového v zóně 101 Ústí nad Labem

Doplňkový prodej jízdenek u řidiče MHD (cena 
jízdného s přírážkou dle SPP DPmÚL)

Obyčejné 
nad 15 let 

SMS

Obyčejné 
nad 15 let 

SEJF

Důchodce 
62-65

Doprovod 
dítě - 3 Zlevněné*

Obyčejn
é nad 15 

let

Dítě 6-15 let ZTP-
ZTP/P $ 

Zlevněné*

Doprovod 
dítě -3 Zavazadlo pes

101
Ústí nad Labem 20 Kč           18 Kč        5,00 Kč        25 Kč# #  6 Kč 15 Kč        15 Kč#

60
 m

in

101
Ústí nad Labem 80 Kč           80 Kč        40 Kč       40 Kč        20,00 Kč      

1 
de

n*
*

** = platí ve vyznačený den a do následujícího dne do 04:00 hodin 
# = jízdenku lze využít pro přepravu do zón 121, 122, 171
$ = jízdenku lze využít pouze pro přepravu v zónách 121, 122, 171
*Zlevněné: Děti a mládež 6-18 let: od 15 let prokazování úředně vydaným platným identifikačním osobním průkazem nebo žákovským průkazem nebo studentským průkazem ISIC

Student 18-26: prokázání platným žákovský průkaz nebo platným studentským průkazem ISIC nebo 
Senioři nad 65 let: prokazování osobním průkazem občana Evropské unie nebo cestovním dokladem nebo jiným úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem

12
0
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in

18
0

m
in

24
0

m
in

Cestující využijí jednodenního časového jízdného síťového
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Zlevněné* Zlevněné*

45 m
in

60 m
in

90 m
in

Zóna
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Zóna

Jednotlivé jízdné placené přes SMS/SEJF (Kč)
(jízdní doklady pouze v elektronické podobě)

Č
as

ov
á

pl
at

no
st

 

Ceník jednotlivého jízdného jednozónového v zóně 101 Ústí nad Labem



Ceník jednotlivého jízdného jednozónového v zóně 201 Most, 221 Litvínov a 212 Komořany-Záluží
Jednotlivé jízdné placené v hotovosti  (Kč)
(jízdní doklady pouze v papírové podobě)

Jednotlivé jízdné placené elektronickou peněženkou  (Kč)
(jízdní doklady pouze v papírové podobě)

Obyčejné nad 
15 let Zlevněné* Obyčejné nad 

15 let Zlevněné*

201
Most 17 Kč              4 Kč          13,00 Kč        3,00 Kč       

45
 m

in

212 Komořany-
Záluží 17 Kč              4 Kč           13,00 Kč        3,00 Kč       

45
 m

in

221 Litvínov 17 Kč              4 Kč           13,00 Kč        3,00 Kč       

45
 m

in

221 Litvínov - 201 
Most 24 Kč              6 Kč           20,00 Kč        5,00 Kč       

90
 m

in

221 Litvínov - 212 
Komořany-Záluží, 201 
Most - 212 Komořany-

Záluží

21 Kč              5 Kč           17,00 Kč        4,00 Kč       

60
 m

in

Ceník jednotlivého jízdného jednozónového v zóně 301 Děčín

Jednotlivé jízdné placené hotovostí (Kč)
(jízdní doklady pouze v papírové podobě)

Jednotlivé jízdné placené elektronickou peněženkou nebo 
bezkontaktní bankovní kartou (Kč)

(jízdní doklady pouze v papírové podobě)
Obyčejné 
nad 15 let

Zlevněné* Obyčejné 
nad 15 let

Zlevněné*

301
Děčín 20 Kč              5 Kč            15,00 Kč        4,50 Kč                45

 
m

in

301
Děčín 60 Kč              15 Kč          60,00 Kč        13,50 Kč             24

 
ho

d

Výše jízdného placeného bezkontaktními bankovními kartami (BBK) ve vozidlech DPMD,a.s. na linkách MAD Děčín odpovídá výši jízdného placeného elektronickou peněženkou. Maximální limit 
plateb prostřednictvím BBK je stanoven na 500 Kč.

Ceník jednotlivého jízdného jednozónového v zónách 401 Teplice a 461 Bílina
Jednotlivé jízdné placené hotovostí (Kč)

(jízdní doklady pouze v papírové podobě)
Jednotlivé jízdné placené elektronickou peněženkou (Kč)

(jízdní doklady pouze v papírové podobě)
Obyčejné nad 

15 let Zlevněné* Obyčejné nad 
15 let Zlevněné*

401
Teplice 20 Kč              5 Kč            18,00 Kč        4,50 Kč                45

 
m

in

461
Bílina 10 Kč              2 Kč            9,00 Kč          1,80 Kč                45

 
m

in

Ceník jednotlivého jízdného jednozónového a relačního v zónách 501 Chomutov a 511 Jirkov
Zóna                     

Relace
Jednotlivé jízdné placené hotovostí (Kč)**
(jízdní doklady pouze v papírové podobě)

Jednotlivé jízdné placené elektronickou peněženkou (Kč)
(jízdní doklady pouze v papírové podobě)

Obyčejné 
nad 15 let

Zlevněné* Obyčejné 
nad 15 let

Zlevněné*

501
Chomutov 17 Kč           4 Kč          14,00 Kč           3,60 Kč                

45
 m

in

511 Jirkov 17 Kč           4 Kč          14,00 Kč           3,60 Kč                

45
 m

in

501-511
Chomutov-Jirkov 17 Kč           4 Kč          14,00 Kč        3,60 Kč                

45
 m

in

501-511
Chomutov-Jirkov 20 Kč           5 Kč          17,00 Kč        4,50 Kč                

60
 m

in
** Výše jízdného placeného bezkontaktními bankovními kartami (BBK) ve vozidlech DPCHJ a.s. na linkách MHD Chomutova a Jirkova odpovídají výši jízdného placeného hotovostí.

Ceník jednotlivého jízdného jednozónového v zóně 371 Varnsdorf
Zóna

Obyčejné 
nad 15 let Zlevněné* Obyčejné 

nad 15 let
Zlevněné*

371
Varnsdorf 12 Kč           3 Kč          10,80 Kč      2,70 Kč                

15
 m

in

371
Varnsdorf 15 Kč           3 Kč          13,50 Kč      2,70 Kč                

60
 m

in

*Zlevněné: Děti a mládež 6-18 let: od 15 let prokazování úředně vydaným platným identifikačním osobním průkazem nebo žákovským průkazem nebo studentským průkazem ISIC

Student 18-26: prokázání platný žákovský průkaz nebo platným studentským průkazem ISIC nebo 

Senioři nad 65 let: prokazování osobním průkazem občana Evropské unie nebo cestovním dokladem nebo jiným úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem

ZTP, ZTP/P: nutný průkaz ZTP nebo ZTP/P
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Č
as

ov
á

pl
at

no
st

 

Zóna

Č
as

ov
á

pl
at

no
st

 

Zóna

Č
as

ov
á

pl
at

no
st

 
Č

as
ov

á
pl

at
no

st
 

Jednotlivé jízdné placené hotovostí (Kč) Jednotlivé jízdné placené elektronickou peněženkou (Kč)

Č
as

ov
á

pl
at

no
st

 



Ceník přepravného 
Cena 

spoluzavazadlo, pes - 60 min 10 Kč           Přepravné placené hotovostně i z EP
spoluzavazadlo, pes - jednodenní do 4:00 následujícího dne 20 Kč           (pouze jízdní doklady v papírové podobě)
kolo - nepřestupné - platí pro 1 spoj 20 Kč           
Labe-Elbe jízdní kolo/pes - jednodenní do 04:00 následujícího dne, území DÚK a VVO 90 Kč           

Ceník jednodenního časového jízdného síťového
Jízdné placené hotovostně i z el. peněženky (jízdní doklad pouze v papírové podobě) Cena

Obyčejné nad 15 let 130 Kč
Zlevněné* 32 Kč
ZTP, ZTP/P 32 Kč
1+2                              (1 osoba bez omezení věku a max. dvě děti do 15 let) 160 Kč
2+4                              (2 osoby bez omezení věku a  maximálně 4 děti do věku 15 let) 220 Kč
Max. 5                         (max. 5 osob bez určení věku) 330 Kč
Labe-Elbe 1+2          (1 osoba bez omezení věku a max. dvě děti do 15 let, území DÚK+VVO) 270 Kč
Labe-Elbe 2+4          (2 osoby bez omezení věku a  maximálně 4 děti do věku 15 let, území DÚK+VVO) 380 Kč
Labe-Elbe Max. 5     (max. 5 osob bez určení věku, území DÚK+VVO) 580 Kč
*Zlevněné: Děti a mládež 6-18 let: od 15 let prokazování úředně vydaným platným identifikačním osobním průkazem nebo žákovským průkazem nebo studentským průkazem ISIC

Student 18-26: prokázání platný žákovský průkaz nebo platným studentským průkazem ISIC nebo 

Senioři nad 65 let: prokazování osobním průkazem občana Evropské unie nebo cestovním dokladem nebo jiným úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem

ZTP, ZTP/P: nutný průkaz ZTP nebo ZTP/P

Platí v den nákupu a do následujícího dne do 04:00 hodin

Ceník jednodenních síťových jízdenek Euro-Nisa-Ticket
jízdenky pouze v papírové podobě, lze platit hotovostí i z elektronické peněženky a platí v den nákupu a do následujícího dne do 04:00 hodin

Euro-Nisa-Ticket
Pro 1 osobu 160 Kč
Pro 2-5 osob 320 Kč
Jízdní kolo 90 Kč



Ceník časového jízdného
Sedmidenní (Kč) Třicetidenní (Kč) Devadesátidenní (Kč) 365 denní (Kč)

jízdní doklady v papírové podobě i na bázi 
BČK DÚK, 

lze platit hotovostí i elektronickou 
peněženkou BČK DÚK

jízdní doklady v papírové podobě i na 
bázi BČK DÚK, 

lze platit hotovostí i elektronickou 
peněženkou BČK DÚK

jízdní doklady pouze na bázi BČK DÚK, 
lze platit hotovostí i elektronickou 

peněženkou BČK DÚK

pouze na bázi BČK 
DÚK placené 

hotovostí nebo z 
elektronické 

peněženky BČK 
DÚK

Obyčejné nad 15 
let

Obyčejné 
nad 15 let

Obyčejné nad 
15 let Zaměstnanecké

0-2 98 Kč                     23 Kč         23 Kč         338 Kč      78 Kč        78 Kč           910 Kč           210 Kč         210 Kč           182 Kč                     
3-4 113 Kč                   23 Kč         23 Kč         390 Kč      78 Kč        78 Kč           1 050 Kč        210 Kč         210 Kč           210 Kč                     
5-6 128 Kč                   30 Kč         30 Kč         442 Kč      104 Kč      104 Kč         1 190 Kč        280 Kč         280 Kč           238 Kč                     
7-8 143 Kč                   30 Kč         30 Kč         494 Kč      104 Kč      104 Kč         1 330 Kč        280 Kč         280 Kč           266 Kč                     

9-10 158 Kč                   38 Kč         38 Kč         546 Kč      130 Kč      130 Kč         1 470 Kč        350 Kč         350 Kč           294 Kč                     
11-12 173 Kč                   38 Kč         38 Kč         598 Kč      130 Kč      130 Kč         1 610 Kč        350 Kč         350 Kč           322 Kč                     
13-14 188 Kč                   45 Kč         45 Kč         650 Kč      156 Kč      156 Kč         1 750 Kč        420 Kč         420 Kč           350 Kč                     
15-16 203 Kč                   45 Kč         45 Kč         702 Kč      156 Kč      156 Kč         1 890 Kč        420 Kč         420 Kč           378 Kč                     
17-18 225 Kč                   53 Kč         53 Kč         780 Kč      182 Kč      182 Kč         2 100 Kč        490 Kč         490 Kč           420 Kč                     
19-20 240 Kč                   60 Kč         60 Kč         832 Kč      208 Kč      208 Kč         2 240 Kč        560 Kč         560 Kč           448 Kč                     
21-22 255 Kč                   60 Kč         60 Kč         884 Kč      208 Kč      208 Kč         2 380 Kč        560 Kč         560 Kč           450 Kč                     
23-24 270 Kč                   68 Kč         68 Kč         936 Kč      234 Kč      234 Kč         2 520 Kč        630 Kč         630 Kč           450 Kč                     
25-26 285 Kč                   68 Kč         68 Kč         988 Kč      234 Kč      234 Kč         2 660 Kč        630 Kč         630 Kč           450 Kč                     
27-28 300 Kč                   75 Kč         75 Kč         1 040 Kč   260 Kč      260 Kč         2 800 Kč        700 Kč         700 Kč           450 Kč                     
29-30 315 Kč                   75 Kč         75 Kč         1 092 Kč   260 Kč      260 Kč         2 940 Kč        700 Kč         700 Kč           450 Kč                     
31-32 330 Kč                   83 Kč         83 Kč         1 144 Kč   286 Kč      286 Kč         3 080 Kč        770 Kč         770 Kč           450 Kč                     
33-34 345 Kč                   83 Kč         83 Kč         1 196 Kč   286 Kč      286 Kč         3 220 Kč        770 Kč         770 Kč           450 Kč                     
35-36 368 Kč                   90 Kč         90 Kč         1 274 Kč   312 Kč      312 Kč         3 430 Kč        840 Kč         840 Kč           450 Kč                     
37-38 383 Kč                   90 Kč         90 Kč         1 326 Kč   312 Kč      312 Kč         3 570 Kč        840 Kč         840 Kč           450 Kč                     
39-40 398 Kč                   98 Kč         98 Kč         1 378 Kč   338 Kč      338 Kč         3 710 Kč        910 Kč         910 Kč           450 Kč                     
41-42 413 Kč                   98 Kč         98 Kč         1 430 Kč   338 Kč      338 Kč         3 850 Kč        910 Kč         910 Kč           450 Kč                     
43-44 428 Kč                   105 Kč       105 Kč       1 482 Kč   364 Kč      364 Kč         3 990 Kč        980 Kč         980 Kč           450 Kč                     
45-46 443 Kč                   105 Kč       105 Kč       1 534 Kč   364 Kč      364 Kč         4 130 Kč        980 Kč         980 Kč           450 Kč                     
47-48 458 Kč                   113 Kč       113 Kč       1 586 Kč   390 Kč      390 Kč         4 270 Kč        1 050 Kč      1 050 Kč        450 Kč                     
49-50 473 Kč                   113 Kč       113 Kč       1 638 Kč   390 Kč      390 Kč         4 410 Kč        1 050 Kč      1 050 Kč        450 Kč                     

nad 50 (síťové) 488 Kč                   360 Kč       180 Kč       1 690 Kč   1 248 Kč   624 Kč         4 550 Kč        3 360 Kč      1 680 Kč        450 Kč                     

Tarifní jednice Sedmidenní (Kč) Třicetidenní (Kč) Devadesátidenní (Kč) Roční (Kč)

jízdní doklady v papírové podobě i na bázi 
BČK DÚK, 

lze platit hotovostí i elektronickou 
peněženkou BČK DÚK

jízdní doklady v papírové podobě i na 
bázi BČK DÚK, 

lze platit hotovostí i elektronickou 
peněženkou BČK DÚK

jízdní doklady pouze na bázi BČK DÚK, 
lze platit hotovostí i elektronickou 

peněženkou BČK DÚK

pouze na bázi BČK 
DÚK placené 

hotovostí nebo z 
elektronické 

peněženky BČK 
DÚK

Obyčejné nad 15 
let Zlevněné* Obyčejné 

nad 15 let Zlevněné* Obyčejné nad 
15 let Zlevněné* Zaměstnanecké

jednozónové
101 Ústí n. L. 158 Kč                   39 Kč         535 Kč      133 Kč         1 395 Kč        348 Kč           279 Kč                     

jednozónové
201 Most 120 Kč                   30 Kč         400 Kč      100 Kč         1 080 Kč        270 Kč           200 Kč                     

jednozónové 211 
Komořany-Záluží 120 Kč                   30 Kč         400 Kč      100 Kč         1 080 Kč        270 Kč           200 Kč                     

jednozónové 221 
Litvínov 120 Kč                   30 Kč         400 Kč      100 Kč         1 080 Kč        270 Kč           200 Kč                     

relační 201 Most-
221 Litvínov 170 Kč                   40 Kč         600 Kč      150 Kč         1 600 Kč        400 Kč           200 Kč                     

relační 212 
Komořany-Záluží-

211 Litvínov
150 Kč                   35 Kč         520 Kč      130 Kč         1 400 Kč        350 Kč           200 Kč                     

relační 201 Most-
211 Komořany-

Záluží
150 Kč                   35 Kč         520 Kč      130 Kč         1 400 Kč        350 Kč           200 Kč                     

jednozónové 
301 Děčín** 135 Kč                   33 Kč         490 Kč      122 Kč         1 290 Kč        322 Kč           250 Kč                     

jednozónové
371 Varnsdorf 75 Kč                     18 Kč         260 Kč      65 Kč           700 Kč           175 Kč           140 Kč                     

jednozónové 
401 Teplice 150 Kč                   37 Kč         530 Kč      132 Kč         1 260 Kč        315 Kč           266 Kč                     

jednozónové
461 Bílina 75 Kč                     18 Kč         260 Kč      65 Kč           700 Kč           175 Kč           140 Kč                     

jednozónové
501 Chomutov 143 Kč                   35 Kč         530 Kč      132 Kč         1 470 Kč        367 Kč           266 Kč                     

jednozónové
511 Jirkov 143 Kč                   35 Kč         494 Kč      123 Kč         1 330 Kč        332 Kč           266 Kč                     

relační
501 Chom.-511 Jirk. 143 Kč                   35 Kč         530 Kč      132 Kč         1 510 Kč        377 Kč           266 Kč                     

*Zlevněné: Děti a mládež 6-18 let: od 15 let prokazování úředně vydaným platným identifikačním osobním průkazem nebo žákovským průkazem nebo studentským průkazem ISIC

Student 18-26: prokázání platný žákovský průkaz nebo platným studentským průkazem ISIC nebo 

Senioři nad 65 let: prokazování osobním průkazem občana Evropské unie nebo cestovním dokladem nebo jiným úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem

** jednozónové časové jízdenky pro zónu Děčín lze ukládat též na bezkontaktní bankovní karty (BBK) a karty DPMD,a.s. vydané před zapojením 

Tarifní jednice

Zlevněné* Zlevněné* Zlevněné*

Ceník časového jízdného v zónách 101 Ústí nad Labem, 301 Děčín, 401 Teplice, 461 Bílina, 501 Chomutov, 511 Jirkov, 371 Varnsdorf, 201 Most, 
221 Litvínov, 211 Komořany-Záluží 



Ceník ostatních jednozónových časových jízdenek platných v zóně 101 Ústí nad Labem*

98 Kč       
125 Kč     
286 Kč     
350 Kč     
100 Kč     
761 Kč     
905 Kč     

4 845 Kč  

4 000 Kč   
1 000 Kč   

4 000 Kč
1 000 Kč

365 denní obyčejná (relace 201-221) 6 000 Kč
365 denní zlevněná (relace 201-221 1 500 Kč
365 denní obyčejná (relace 211-221) 5 000 Kč

1 250 Kč
5 000 Kč
1 250 Kč

Ceník ostatních jednozónových časových jízdenek platných v zóně 401 Teplice

7 denní seniorská 60-65 130 Kč      jízdní doklady 
30 denní seniorská 60-65 440 Kč      lze platit hotovostí i el. peněženkou BČK DÚK
90 denní seniorská 60-65 1 020 Kč   
90 denní seniorská 70+ 500 Kč      
90 denní pro Městskou policii Teplice, Policie ČR OŘ Teplice 1 100 Kč   
90 denní pro přepravu psa 760 Kč      
365 denní seniorská 70+  1 100 Kč   pouze jízdní doklady na bázi BČK DÚK,
365 denní zlevněná pro členy Svazu bojovníku za svobodu, lze platit hotovostí i el. peněženkou BČK DÚK
Konfederace politických  vězňů a Svazu PTP 500 Kč      
365 denní přenosné pro Městskou policii Teplice 830 Kč      

7 denní seniorská SD 30 Kč        jízdní doklady na bázi BČK DÚK
30 denní seniorská SD 100 Kč      
90 denní seniorská SD 285 Kč      
365 denní seniorská SD 1 000 Kč   
* Relační časové jízdenky pro zóny 501 Chomutov a 511 Jirkov lze ukládat též na původní kartu BUS KARTA. Bližší informace podá dopravce DPCHJ, a. s.

7 denní obyčejné - J (časový kupón pro osobu přepravující dítě do věku 3 let)

90 denní obyčejné - J (časový kupón pro osobu přepravující dítě do věku 3 let)
365 denní obyčejné nad 15 let

7 denní obyčejné - D (časový kupón pro důchodce 62-65)

30 denní obyčejné - D (časový kupón pro důchodce 62-65)
30 denní obyčejné - J (časový kupón pro osobu přepravující dítě do věku 3 let)
30 denní obyčejné - N (časový kupón zlevněný)
90 denní obyčejné - D (časový kupón pro důchodce 62-65)

365 denní obyčejná (relace 201-211)
365 denní zlevněná (relace (201-211)

lze platit hotovostí i el. peněženkou BČK DÚK
pouze jízdní doklady na bázi BČK DÚK,

* všechny časové jízdenky jsou buď v papírové 
podobě nebo v el. podobě zakoupené v aplikaci 
SEJF. Papírové jízdenky jsou složeny z průkazu 

dopravce a časového kupónu, číselný kód průkazu 
musí být identický s číselným kódem na časovém 
kupónu. Časové jízdenky SEJF jsou složeny z el. 

časového kupónu a el. průkazu s fotografií.

Ceník ostatních časových jízdenek platných v zóně 201 Most

Ceník ostatních časových jízdenek platných v zónách 221 Litvínov

pouze jízdní doklady na bázi BČK DÚK,lze platit 
hotovostí i el. peněženkou BČK DÚK

Ceník ostatních relačních časových jízdenek platných v zónách 501 Chomutov, 511 Jirkov a v jejich vzájemné relaci*

pouze jízdní doklady na bázi BČK DÚK,lze platit 
hotovostí i el. peněženkou BČK DÚK

365 denní zlevněné

365 denní zlevněná (relace 211-201)

365 denní obyčejné nad 15 let

365 denní obyčejné nad 15 let
365 denní zlevněné

Ceník ostatních časových jízdenek platných v relacích 201 Most - 211 Komořany-Záluží, 201 Most - 221 Litvínov,  201 Most - 211 Komořany-
Záluží



Ceník Tarifu DÚK + VVO*
Jednotlivé
Z tarifu DÚK Do tarifu VVO

Altenberg (63) 40 Kč 30 Kč
Dippoldiswalde 60
Bad Gottleuba (71)
Freital (61)
Pirna (70)
Dresden (10)
Verbundraum
Altenberg (63) 30 Kč 24 Kč
Dippoldiswalde 60
Bad Gottleuba (71)
Freital (61)
Pirna (70)
Dresden (10)
Verbundraum
Altenberg (63) 24 Kč 21 Kč
Dippoldiswalde 60
Bad Gottleuba (71)
Freital (61)
Pirna (70)
Dresden (10)
Verbundraum

Jednotlivé
Z tarifu VVO Do tarifu DÚK

Teplice (401) 4,10 € 2,90 €
Dubí (421) 3,50 € 2,40 €
Dubí/Cínovec (423) 3,10 € 2,10 €
Teplice (401) 6,20 € 4,30 €
Dubí (421) 5,50 € 3,70 €
Dubí/Cínovec (423) 5,20 € 3,50 €
Teplice (401) 8,20 € 5,70 €
Dubí (421) 7,50 € 5,10 €
Dubí/Cínovec (423) 7,20 € 4,90 €
Teplice (401) 10,30 € 7,20 €
Dubí (421) 9,60 € 6,60 €
Dubí/Cínovec (423) 9,20 € 6,30 €

* směr VVO – prodej pouze v Kč, směr DÚK prodej v EUR

Obyčejné 
nad 15 let Dítě 6-15 let

Te
pl

ic
e 

(4
01

)

100 Kč 80 Kč

110 Kč 90 Kč

130 Kč 100 Kč

D
ub

í (
42

1) 90 Kč 74 Kč

100 Kč 84 Kč

120 Kč 94 Kč

D
ub

í/C
ín

ov
ec

 
(4

23
)

84 Kč 71 Kč

94 Kč 81 Kč

114 Kč 91 Kč

Obyčejné 
nad 15 let Dítě 6-15 let

Altenberg (63)

Dippoldiswalde 
60 Bad 
Gottleuba (71)

Freital (61)        
Pirna (70)

Dresden (10) 
Verbundraum



Ceník Tarifu DÚK + VVO*
Sedmidenní Sedmidenní
Z tarifu DÚK Do tarifu VVO Z tarifu VVO Do tarifu DÚK

Altenberg (63) 698 Kč 442 Kč Teplice (401) 25,80 € 16,40 €
Dippoldiswalde (60) Dubí (421) 22,80 € 15,30 €
Bad Gottleuba (71) Dubí/Cínovec (423) 21,10 € 14,40 €
Freital (61) Teplice (401) 40,20 € 27,20 €
Pirna (70) Dubí (421) 37,20 € 26,10 €
Dresden (10) Dubí/Cínovec (423) 35,50 € 25,20 €
Verbundraum Teplice (401) 56,10 € 39,10 €
Altenberg (63) 616 Kč 412 Kč Dubí (421) 53,10 € 38,00 €
Dippoldiswalde (60) Dubí/Cínovec (423) 51,40 € 37,10 €
Bad Gottleuba (71) Teplice (401) 71,30 € 50,40 €
Freital (61) Dubí (421) 68,30 € 49,30 €
Pirna (70) Dubí/Cínovec (423) 66,60 € 48,40 €
Dresden (10)
Verbundraum
Altenberg (63) 571 Kč 389 Kč
Dippoldiswalde (60)
Bad Gottleuba (71)
Freital (61)
Pirna (70)
Dresden (10)
Verbundraum

Měsíční Měsíční
Z tarifu DÚK Do tarifu VVO Z tarifu VVO Do tarifu DÚK

Altenberg (63) 2 084 Kč 1 266 Kč Teplice (401) 77,20 € 46,90 €
Dippoldiswalde (60) Dubí (421) 66,60 € 43,00 €
Bad Gottleuba (71) Dubí/Cínovec (423) 60,80 € 40,20 €
Freital (61) Teplice (401) 117,40 € 77,00 €
Pirna (70) Dubí (421) 106,80 € 73,10 €
Dresden (10) Dubí/Cínovec (423) 101,00 € 70,30 €
Verbundraum Teplice (401) 161,40 € 109,90 €
Altenberg (63) 1 798 Kč 1 162 Kč Dubí (421) 150,80 € 106,00 €
Dippoldiswalde (60) Dubí/Cínovec (423) 145,00 € 103,20 €
Bad Gottleuba (71) Teplice (401) 203,90 € 141,90 €
Freital (61) Dubí (421) 193,30 € 138,00 €
Pirna (70) Dubí/Cínovec (423) 187,50 € 135,20 €
Dresden (10) * směr VVO – prodej pouze v Kč, směr DÚK prodej v EUR
Verbundraum
Altenberg (63) 1 642 Kč 1 084 Kč
Dippoldiswalde (60)
Bad Gottleuba (71)
Freital (61)
Pirna (70)
Dresden (10)
Verbundraum

Obyčejné nad 
15 let Dítě 6-15 let

Te
pl

ic
e 

(4
01

)

1 086 Kč 734 Kč

1 516 Kč 1 055 Kč

1 926 Kč 1 360 Kč

D
ub

í (
42

1) 1 004 Kč 704 Kč

1 434 Kč 1 025 Kč

1 844 Kč 1 330 Kč

D
ub

í/C
ín

ov
ec

 
(4

23
)

959 Kč 681 Kč

1 389 Kč 1 002 Kč

1 799 Kč 1 307 Kč

Obyčejné 
nad 15 let

Dítě 6-15 
let

Altenberg (63)

Dippoldiswalde 
(60) Bad 
Gottleuba (71)

Freital (61)        
Pirna (70)

Dresden (10) 
Verbundraum

Obyčejné nad 
15 let

Dítě 6-15 let

Te
pl

ic
e 

(4
01

)

3 170 Kč 2 079 Kč

4 358 Kč 2 967 Kč

5 505 Kč 3 831 Kč

D
ub

í (
42

1) 2 884 Kč 1 975 Kč

4 072 Kč 2 863 Kč

5 219 Kč 3 727 Kč

D
ub

í/C
ín

ov
ec

 
(4

23
) 2 728 Kč 1 897 Kč

3 916 Kč 2 785 Kč

5 063 Kč 3 649 Kč

Obyčejné 
nad 15 let

Dítě 6-15 
let

Altenberg (63)

Dippoldiswalde 
(60) Bad 
Gottleuba (71)

Freital (61)        
Pirna (70)

Dresden (10) 
Verbundraum













Konané dne: 26. 9. 2019 ZM 19 07 04 20

Název:
Dar na spolufinancování sociální služby Správě zdravotních a sociálních služeb Cheb, p.o.

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo žádost o poskytnutí daru na spolufinancování sociální služby Správě 
zdravotních a sociálních služeb v Chebu, p.o. a

rozhodlo

1. poskytnout finanční dar na spolufinancování sociální služby Správě zdravotních a sociálních služeb v 
Chebu, p.o. ve výši 10 000 Kč 
2. o uzavření darovací smlouvy, která je přílohou číslo 2 tohoto materiálu

Stanovisko RM:
Rada města projednala žádost Správy zdravotních a sociálních služeb v Chebu, p.o. o poskytnutí daru na 
spolufinancování sociální služby a doporučuje ZM rozhodnout o poskytnutí finančního daru ve výši 10 000 Kč 

Cena: 10 000,00
Návrh postupu: RM doporučuje rozhodnout o poskytnutí daru

Důvodová zpráva:
Na Magistrát města Děčín se obrátila ředitelka organizace Správy zdravotních a sociálních služeb v Chebu s 
žádostí o poskytnutí příspěvku na spolufinancování sociální služby pro nezletilé dítě, které má trvalé bydliště v 
ORP Děčín (příloha č. 1).
Oddělení sociálně-právní ochrany MM Děčín poskytuje výkon sociálně-právní ochrany dětí nezletilému M.V., 
který je rozsudkem OS v Děčíně umístěn ve shora jmenovaném zařízení. Jedná se o dítě vyhodnocené jako 
dítě ohrožené dle ust. § 6 zákona o sociálně-právní ochraně, neboť nemůže pobývat ve své biologické rodině. 
Péče o dítě je velmi náročná, je nám známa situace v zařízení, kde pracovníci musí poskytovat nezletilému 
nadstandardní péči.
Tento dar bude financován z prostředků určených na preventivní pobyty pro děti a mládež, které jsou 
vyčleněny v rozpočtu OSV. V letošním roce z personálních důvodů nebudou tyto prostředky zcela vyčerpány a 
mohou se tímto způsobem využít.
Vzhledem k citlivosti případu a povinnosti zachovávat mlčentlivost o situaci nezletilých dětí, nemůže být ze 
strany OSPOD sděleno více informací.
Stanovisko sociálně zdravotní komise: doporučuje přidělení daru organizaci Správě zdravotních a sociálních 
služeb v Chebu, p.o. ve výši 10 000 Kč účelově vázaných na financování služeb psychoterapeuta pro 
děčínského klienta.

Vyjádření:

Příloha: Děčín - ľádost o 
spolufinancování.pdf Komentář: Příloha č. 1



Příloha: SZS_Cheb_darovaci_sml
ouva.pdf Komentář: Příloha č. 2

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Mgr. Eva Štolbová OSV 18.9.2019 13:44 podepsáno

Předkladatel: Ing. Ondřej Smíšek 18.9.2019 13:53 podepsáno

typ zobrazení anonymně



 
 

 
 
 

 
 

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb,                   
příspěvková organizace                                                                        

Pastýřská 771/4, 350 02 Cheb 

Magistrát města Děčín 

Mírové nám. 1175/5 

405 38 Děčín IV 

 

Č.j. 277/2019 

 

Žádost o spolufinancování sociální služby 

 

Dobrý den, pane primátore, 

                                                        naše organizace Správa zdravotních a sociálních služeb 

Cheb, příspěvková organizace, je poskytovatel zdravotních a sociálních služeb. Mimo jiné 

poskytujeme sociální službu domov pro osoby se zdravotním postižením, která je určena 

uživatelům ve věku od 3 do 18 let. 

V současné době máme ve službě uživatele, který má hlášený trvalý pobyt v Děčíně. 

Jelikož se jedná o chlapce mladšího 18 let, který byl do našeho zařízení umístěn v září 2016 

na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově, předpokládáme, že u nás ještě zůstane.  

Chlapec je v našem zařízení již druhým rokem, během této doby došlo k několika 

hospitalizacím na psychiatrických odděleních. Potýkáme se s vysokou mírou agresivity. 

Chlapec nám demoluje vybavení zařízení, často dochází k tomu, že zničí nebo znehodnotí 

majetek jiného uživatele. 

Jeho agresivní chování vůči sobě i ostatním uživatelům bylo natolik závažné, že jsme 

museli přistoupit k některým preventivním opatřením. Například všichni zaměstnanci prošli 

školením – Úvod do šetrné sebeobrany v celkové výši 12.200,- Kč. Požádali jsme také  

o spolupráci psychoterapeuta, který bude dojíždět z Moravy. I tento náklad pro naše zařízení 

bude vysoký. Po konzultaci a doporučení psychoterapeuta jsme s chlapcem začali chodit 

jednou měsíčně na masáže, kdy jedna stojí 500,- Kč.  

Ani jeden ze zákonných zástupců chlapce za něho nehradí stravné  

a chlapce nekontaktují, není v žádném kontaktu s nikým ze širší rodiny. O situaci chlapce je 

pravidelně informována jeho kurátorka. 
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Zatím jsme veškeré náklady spojené s opravou či nákupem nových věcí hradili ze 

svého rozpočtu, bohužel jdou tyto náklady do vysokých částek. Za poslední půl rok jsme 

museli nechat opravit žaluzie ve třech místnostech, zakoupit dva nové záchody, dvě nová 

umyvadla, nové dveře (výměna dveří v hodnotě 2.000,- Kč) a jiné. Aktuálně dne 3. 6. 2019 

vylomil nové dveře ve svém pokoji. 

Snažíme se vytvořit podmínky, které by byly pro chlapce i ostatní uživatele v souladu. 

Jedná se o náklady, se kterými jsme nepočítali. Obracíme se na Vás s prosbou  

o spolufinancování naší sociální služby domov pro osoby se zdravotním postižením, a to ve 

výši 100.000,- Kč. 

 Za vyhovění naší žádosti předem děkujeme. 

 S pozdravem 

 

 

V Chebu dne 17. 6. 2019 

 

 

 

  Ing. Ludmila Froňková, DiS. 

.           ředitelka organizace 



Darovací smlouva 
          uzavřená v souladu s ust. 2055 a násl., zák. čís. 89/2012 Sb. 
 

mezi 
 
Statutární město Děčín, se sídlem Děčín IV - Podmokly, Mírové nám. 1175/5, PSČ 405 38 
IČ: 00261238 
zastoupené primátorem Jaroslavem Hroudou 
(dále jako dárce) 
 
a 
 
společností Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, příspěvková organizace, se 
sídlem Pastýřská 771/4, 350 02 Cheb, IČ: 70887985 
zastoupenou Ing. Ludmilou Froňkovou, ředitelkou 
(dále jako obdarovaný) 

 
Předmětem smlouvy je poskytnutí finančního daru ve výši 
 
 

10.000 Kč (desettisíckorunčeských). 
 
 
Finanční dar je poskytnut dle následujících ujednání: 
 
 
1. O poskytnutí finančního daru rozhodlo zastupitelstvo města usnesením č. ZM  …… ze 

dne ……. 

2. Dárce převede sjednanou částku ve prospěch účtu č. 8806810287/0100 vedeného 
u Komerční banky, a. s., pod variabilním symbolem ……., a to nejpozději 
do 15 pracovních dnů od uzavření této smlouvy. 

3. Obdarovaný použije dar na financování služeb psychoterapeuta pro děčínského klienta, 
kterému je poskytován výkon sociálně-právní ochrany dětí při Magistrátu města Děčín.  

4. Obdarovaný touto smlouvou dar přijímá.  

5. Dárce i obdarovaný shodně prohlašují, že jim nejsou známy právní ani faktické okolnosti 
bránící platnému uzavření smlouvy. 

6. Obdarovaný svým podpisem stvrzuje, že splní všechny své povinnosti vyplývající pro něj 
z daňových předpisů. 

7. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva plně odpovídá jejich svobodné 
a pravé vůli a její uzavření je učiněno svobodně a vážně. 

8. Smluvní strany 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. Při plnění těchto povinností 
dochází ke zpracování osobních údajů na základě titulu plnění právních povinností v 
souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. 
 

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze stran obdrží po jednom. 
 
 
 
 



 
V Děčíně dne                  V Chebu dne 
 
 
 
......................................... ......................................... 
 dárce obdarovaný 



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 9. 2019 ZM 19 07 05 01

Název:
Pozemek p.č. 642, jehož součástí je stavba čp. 143 a p.č. 643/1 k.ú. Chrochvice - záměr

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku p.č. 642, jehož součástí je stavba čp. 143 a p.č. 
643/1 k.ú. Chrochvice a

zveřejňuje

záměr města prodat pozemek p.č. 642 o výměře 735 m2, jehož součástí je stavba čp. 143 a pozemek p.č. 
643/1 o výměře 2034 m2, vše v k.ú. Chrochvice s tím, že v objektu je umístěno zařízení pro varování obyvatel 
(siréna).

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 03.09.2019 návrh na prodej pozemku p.č. 642, jehož součástí je stavba čp. 143 a 
p.č. 643/1 k.ú. Chrochvice a usnesením č. RM 19 15 37 18 doporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr 
města prodat pozemek p.č. 642 o výměře 735 m2, jehož součástí je stavba čp. 143 a pozemek p.č. 643/1 o 
výměře 2034 m2, vše v k.ú. Chrochvice s tím, že v objektu je umístěno zařízení pro varování obyvatel 
(siréna).

Cena:      
Návrh postupu: RM doporučila zveřejnit.



Důvodová zpráva:
Rekapitulace: 
- statutární město Děčín je vlastníkem pozemku p.č. 642, zast.pl., o výměře 735 m2, jehož součástí je stavba, 
Děčín VII-Chrochvice, č.p. 143 a pozemku p.č. 643/1, ostat.pl., o výměře 2034 m2 v k.ú. Chrochvice 
- jedná se o objekt bývalé základní školy, který byl v roce 2003 rekolaudován na bytový dům 
- v současné době není objekt využíván 
- v minulých letech bylo uvažováno o celkové rekonstrukci objektu s tím, že zde budou bytové jednotky, OMH 
zajišťoval v této souvisloti zpracování projektové dokumentace a OR prověřoval možné získání dotačního 
titulu na zateplení objektu. 

OMH v souvislosti s pokynem vedení města předkládá návrh na prodej pozemků včetně stavby čp. 143 
Vilsnická ul., vše v k.ú. Chrochvice, a to s ohledem na velmi vysoké finanční nároky pro jeho další údržbu a 
případnou rekonstrukci a velmi malou pravděpodobnost návratnosti vložených investic. 

Objekt byl postaven v roce 1907. Jedná se o bytový dům s 28 převážně malometrážními byty. Byty 1+1 s 
příslušenstvím v počtu 7, jedna bytová jednotka 3+1, garsoniéry v počtu 20. Je napojen na elektřinu, vodu a 
plyn, kanalizace je napojena do uliční stoky. Objekt je podsklepený s 5 nadzemními podlažími a suterénem, 
zděný z cihel, okna jsou dřevěná špaletová, krytina je plechová panelová. Vytápění objektu je ústřední, včetně 
centrálního ohřevu vody. Zdroj pro vytápění se nachází v podzemí budovy. V současné době jsou v kotelně 
osazeny 4 plynové atmosférické kotle. Všechny bytové jednotky jsou vybaveny hygienickým zařízením (vana 
nebo sprcha, umyvadlo a WC). Byty jsou vybaveny kuchyňskou sestavou s dřezem. Ohřev teplé vody v b.j. je 
zajištěn elektrickými zásobníkovými ohřívači v každé b.j. samostatně. Celkové vybavení bytových jednotek je 
ve značně dožitém stavu. 

Součástí nemovitosti je asfaltové oplocené hřiště stojící na pozemku p.č. 643/1 v k. ú. Chrochvice.

Objekt je veden v KN jako bytový dům, ale z hlediska územního plánu je veden jako občanská vybavenost. 
OMH požádal o spolupráci odbor stavební úřad, ve věci změny územního plánu tak, aby odpovídala 
skutečnosti. 
V současné době je na uvedeném objetku umístěno zařízení pro varování obyvatelstva, jehož pořízení bylo 
finančně pokryto z dotatčních zdrojů a je tedy nutné toto zařízení na objektu z důvodu udržitelnosti projektu 
ponechat. Z tohoto důvodu je toto již uvedeno v této fázi záměru města v návrhu na usnesení jako omezení. 
Dále je uzavřena smlouva o pronájmu za účelem instalace antény pro společnost JAW s.r.o. na dobu 
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 

V minulých letech byla připravována projektová dokumentace pro rekonstruci objektu, přičemž výše objemu 
finančních prostředků dle PD je cca 73 mil. Kč, nově je navrhováno 20 bytových jednotek. 

V případě, že orgány města zveřejní záměr města prodat uvedené nemovitosti, bude tento záměr zveřejněn 
obvyklou cestou pro splnění podmínek zákona, tj. na úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup a 
současně i po dobu mnohem delší na internetovém serveru s-reality. 

Dále bude zajištěno vyhotovení znaleckého posudku pro ocenění nemovitostí cenou obvyklou, současně 
zjištění dalších podmínek nutných pro prodej nemovitostí, které budou následně součástí dalšího zveřejnění 
pro prodej.

Vyjádření:

Příloha: 642_643_1_Vilsnicka1.pdf Komentář:          

Příloha: 642_143_popis.pdf Komentář:          



Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 9.9.2019 16:25 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 10.9.2019 09:15 podepsáno







MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 9. 2019 ZM 19 07 05 02

Název:
Prodej částí pozemků p.č. 79/1, 78/3 v k.ú. Podmokly - záměr

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

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

záměr města prodat části pozemků p.č. 79/1 a 78/3 v k.ú. Podmokly o výměrách dle geometrického plánu, 
který bude vyhotoven (cca 6 m2) stím, že je nutné respektovat závěry studie č. 202-15, zpracované ******, 
tzn., že následné oplocení koupeného pozemku bude umístěno mimo prostor rozhledového trojúhelníku.

Stanovisko RM:
RM dne 20.08.2019 usnesením č. RM 19 14 37 26 doporučila ZM zveřejnit záměr města prodat části pozemků 
p.č. 79/1 a 78/3 v k.ú. Podmokly o výměrách dle geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca 6 m2) stím, 
že je nutné respektovat závěry studie č. 202-15, zpracované ******, tzn., že následné oplocení koupeného 
pozemku bude umístěno mimo prostor rozhledového trojúhelníku.. 

Cena:      
Návrh postupu: RM doporučila zveřejnit záměr města



Důvodová zpráva:
Rekapitulace: 
- Žadatelé manž. ****** vlastní objekt na p.č. 77/1, zahradu p.č.72, 76/1 a zázemí p.č. 79/5 a 78/4 k.ú. 
Podmokly 
- Pozemky p.č. 79/5 a 78/4 k.ú. Podmokly odkoupili v roce 2017 z vlastnictví statutárního města Děčín 
- Původní požadavek z roku 2015 zněl na prodej o něco větších částí pozemků, z důvodu bezproblémové 
realizace oplocení nemovitostí ve vlastnictví žadatelů 
- v roce 2016 bylo na místě samém provedeno místní šetření za účasti OMH, OKD, geodeta, vlastníka 
sousední nemovitosti ****** a dopravního inženýra 
- Na základě toho byla vypracována dopravní studie napojení pozemků p.č. 7/2, 77/1 a 76/2 k.ú. Podmokly 
****** – viz příloha, a to s ohledem na budoucí případnou výstavbu RD na jejích pozemcích a zajištění 
napojení těchto pozemků na místní komunikaci 
- Po opakovaných projednáváních žádosti manž. ****** v RM a ZM byl následně dne 15.12.2016 usnesením č. 
ZM 16 10 05 22 schválen prodej části pozemku p.č. 78 o výměře 4 m2 a části pozemku p.č. 79/1 o výměře 1 
m2 vše v k.ú. Podmokly (dle GP č. 3927-212/2016 se jedná o p.č. 78/4 a 79/5 v k.ú. Podmokly), se všemi 
součástmi a příslušenstvím, pro ****** za cenu 4.600,- Kč + ostatní náklady (nyní jsou tyto pozemky označeny 
v KN jako p.č. 78/4 a 79/5 k.ú. Podmokly – viz zákres ve snímku KM 
- Požadavek žadatelů nebyl plně uspokojen, ZM schválilo prodej menších částí pozemků než žadatelé 
požadovali, k uzavření kupní smlouvy došlo v roce 2016 
- Dne 12.11.2018 OMH obdržel žádost manželů ****** o prodej částí pozemků p.č. 79/1 a 78/3 k.ú. Podmokly v 
rozsahu cca 6 m2 
- na jednání RM a ZM byla žádost projednána a ZM usnesením č. ZM 19 04 05 06 ze dne 25.04.2019 
nezveřejnilo záměr města prodat části pozemkůp.č. 79/1 a 78/3 v k.ú. Podmokly o výměrách dle 
geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca 6 m2). 
- Na základě pokynu vedení města předkládá OMH opětovně materiál k projednání 
- S ohledem na zpracovanou dopravní studuii, doporučuje OMH podmínku uvedenou v této studii zapracovat 
do usnesení RM a ZM - je nutné respektovat závěry studie č. 202-15, zpracované ******, tzn., že následné 
oplocení koupeného pozemku bude umístěno mimo prostor rozhledového trojúhelníku. 

Návrh ceny za prodej – výměra požadovaného pozemku – cca 6 m2 
- dle „Zásad“: I. pásmo, tj. 2300,00 Kč/m2 x koef. 0,4 (zarovnání hranic) = 920,00 Kč/m2 
Při výměře cca 6 m2 = 5.520,00 Kč 

Nájemní smlouva: 0 

Účel dle žádosti: možnost zbudovat oplocení kolem nemovitosti ve vlastnictví žadatele, z důvodu zajištění 
bezpečnosti 

Žadatelé: ******



Vyjádření:

OSC OŽP OKD OSU OR OMH          
A - pozn. A A - pozn. A/N - pozn. A A/N - pozn.          

Vysvětlivky:
Vyjádření odborů: 

OSC: jako příslušný silniční správní úřad souhlasí s prodejem částí pozemků za podmínky, že prodej části p.č. 
79/1 a 78/3 k.ú. Podmokly bude respektovat závěry studie č. 202-15, zpracované ******, tzn., že následné 
oplocení koupeného pozemku bude umístěno mimo prostor rozhledového trojúhelníku. 

OŽP: nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji části p.č. 79/1 a 78/3 v k.ú. Podmokly z důvodu 
oplocení RD. 

OKD: v případě prodeje žádá přizvat pracovníka OKD k vytýčení hranice. OKD nemá námitek k prodeji části 
pozemku p.č. 79/1 a 78/3 k.ú. Podmokly. 

OSU: nemá námitek k prodeji části pozemků parc. č. 79/1, 78/3 v katastrálním území Podmokly za podmínky, 
že nedojde ke zhoršení bezpečnosti provozu na přilehlé místní komunikaci. 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 nachází v zastavěném území a jsou součástí zóny BM- RD městského typu. 
S prodejem souhlasí, otázku zachování rozhledových poměrů doporučuje konzultovat s Odborem komunikací 
a dopravy. Funkční využití BM zóny dle čl. 8 odst. 1 písm. c vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního 
plánu města Děčín ve znění 8. změny Územního plánu města Děčín zahrnuje nejkvalitnější obytné území 
města s nejlepšími podmínkami pro trvalé bydlení Bělá u Děčína, Čechy, Folknáře, Horní Oldřichov, 
Chrochvice, Jalůvčí, Křešice, Letná, Nebočady, Popovice, Škrabky, Vilsnice 
Přípustné: trvalé bydlení v rodinných domech, rodinné domy izolované, dvojdomy a řadové rodinné domy s 
obytnými zahradami, garáže, lokální zařízení škol, maloobchodu, stravování a tělovýchovy, nezbytné 
přístupové komunikace s MHD, plochy dopravy v klidu, zeleň plošná, strukturní i liniová, zahrádkářské osady, 
nezbytné technické vybavení 
Výjimečně přípustné: nerušící služby a „malé podnikání“. 
Nepřípustné: trvalé bydlení ve vícepodlažních bytových domech, výrobní podnikatelské aktivity, sklady a 
zařízení dopravy, rušící výrobní a opravárenské služby a aktivity, objekty pro chov hospodářského zvířectva. 
Prostorové uspořádání: počet podlaží: do 2 + podkroví intenzita zastavění pozemku v %: 25
Poznámka: Pro informaci uvádí, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí tyto pozemky do plochy 
smíšené obytné městské – SM. 

OR: nemá v uvedené lokalitě žádný záměr 

OMH: při prodeji prvotních částí pozemků p.č. 79/1, 78/3 k.ú. Podmokly (nyní pod označením p.č. 78/4 a 79/5 
k.ú. Podmokly) v letech 2015 - 16 manželům ****** byla vedena komplikovaná a opakovaná jednání, za účasti 
OMH, dopravního inženýra, žadatelů a vlastníka sousední nemovitosti tak, aby nedošlo k poškození cizích 
práv. Lokalita je nepřehledná a je nutné předpokládat případnou výstavbu RD na sousedním pozemku p.č. 
76/2 k.ú. Podmokly, kdy je nutné uvažovat s budoucím bezproblémovým napojením tohoto pozemku na místní 
komunikaci. OMH se snažil vyhovět žadatelům a současně respektovat námitky vlastníků sousedních 
nemovitostí. Po jednáních došlo k částečné shodě a v roce 2017 k prodeji menších částí pozemků ****** (nyní 
pod označením p.č. 78/4 a 79/5 k.ú. Podmokly). V případě prodeje nově požadované části pozemku je nutné 
respektovat podmínky uvedené v dopravní studii: “V prostoru rozhledových trojúhelníků společného sjezdu, se 
nebude nacházet žádná překážka a tedy ani oplocení. Provozovatel sjezdu zajistí údržbu připojení včetně 
ploch rozhledových trojúhelníků“. 

Příloha: AN_02_prilohy_Skrabky.p
df Komentář:          



Příloha: AN_02_priloha_dopravni_
studie_Skrabky.pdf Komentář:          

Příloha: AN_02_foto_Skrabky.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 11.9.2019 13:39 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 11.9.2019 13:58 podepsáno

































MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 9. 2019 ZM 19 07 05 03

Název:
Prodej pozemku p.č. 2060 k.ú. Děčín - záměr

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín a
zveřejňuje

záměr města prodat pozemek p.č. 2060 v k.ú. Děčín o výměře 241 m2.

Stanovisko RM:
RM dne 20.08.2019 usnesením č. RM 19 14 37 27 doporučila ZM zveřejnit záměr města prodat pozemek p.č. 
2060 v k.ú. Děčín o výměře 241 m2.

Cena:      
Návrh postupu: RM doporučila zveřejnit záměr města



Důvodová zpráva:
Rekapitulace: 
- žadatelé vlastní objekt bytového domu čp. 771/8 ul. Kamenická, Děčín II 
- pozemek p.č. 2060 k.ú. Děčín pod stavbou domu mají v nájmu za nájemné 1.808,00 Kč/rok 
- v 05/2019 obdržel OMH žádost nájemců o prodej pozemku pod stavbou 

Manželé ****** koupili v roce 2003 bytový dům, stojící na pozemku p.č. 2060 k.ú. Děčín. Pozemek je ve 
vlastnictví statutárního města Děčín. Na základě toho byla mezi městem Děčín a manž. ****** uzavřena 
nájemní smlouva na pronájem pozemku p.č. 2060 k.ú. Děčín za nájemné 1.808,00 Kč/rok, na dobu neurčitou. 
V roce 2009 pan ****** zemřel a v rámci dědického řízení se vlastníky domu stala paní ****** a syn - pan ******. 
Dne 07.05.2019 obdržel OMH žádost vlastníků domu o prodej pozemku pod domem. 

Vzhledem k tomu, že pozemek tvoří část zastavěnou domem a část je zahradou, zadal OMH vypracování 
Technické zprávy, kterou došlo k vyčíslení výměry skutečně zastavěné plochy pozemku a zahrady. 
Zastavěná plocha činí 150 m2 a zahrada 91 m2. 
Celková výměra pozemku p.č. 2060 k.ú. Děčín činí 241 m2. 

Stanoviska k prodeji OMH nevyžadoval, neboť se jedná o pozemek pod stavbou domu + zahrada. Prodejem 
dojde k narovnání majetkového nesouladu - v souladu se zněním Nového občanského zákoníku je 
respektováno sloučení vlastnictví staveb a pozemků (RD + pozemek). 

Návrh ceny za prodej – výměra požadovaného pozemku – 241 m2 
dle „Zásad“: 
150 m2 - pod domem a terasou – II. pásmo, tj. 1000,00 x koef. 0,6 bydlení = 600,00 Kč/m2 x 241 m2 = 
144.600,00 Kč + ostatní náklady 

Po zveřejnění záměru města na úřední desce, bude předložen do jednání orgánů města návrh na schválení 
konkrétního prodeje pozemku. 

Nájemní smlouva: 1x na pozemek p.č. 2060 k.ú. Děčín na pod domem a na zahradu – žadatelé o prodej 

Účel dle žádosti: urovnání majetkového nesouladu - prodej pozemku pod domem a zahradou 

Žadatel: ******

Vyjádření:

Příloha: AN_03_prilohy_2060.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 9.9.2019 15:40 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 9.9.2019 15:51 podepsáno











MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 9. 2019 ZM 19 07 05 04

Název:
Prodej části pozemku p.č. 2979 k.ú. Děčín - záměr

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Děčín a
zveřejňuje

záměr města prodat část pozemku p.č. 2979 v k.ú. Děčín o výměře 3 m2 (dle GP č. 2651-107/2019 se jedná 
o díl „b“).

Stanovisko RM:
RM dne 20.08.2019 usnesením č. RM 19 14 37 23 doporučila ZM schválit prodej částí pozemku p.č. 1205 (dle 
geometrického plánu č. 2651-107/2019 se jedná o p.č. 1205/4 o výměře 9 m2 a díl „a“ o výměře 4 m2) v k.ú. 
Děčín, pro ******, za cenu 2.600,00 Kč + ostatní náklady.

RM dne 20.08.2019 usnesením č. RM 19 14 37 24 doporučila ZM zveřejnit záměr města prodat část pozemku 
p.č. 2979 v k.ú. Děčín o výměře 3 m2 (dle GP č. 2651-107/2019 se jedná o díl „b“).

Cena:      
Návrh postupu: RM doporučila zveřejnit záměr města prodat část pozemku.



Důvodová zpráva:
Rekapitulace: 
- Žadatel vlastní pozemek p.č. 1207 a p.č. 1206 k.ú. Děčín, vč. objektu 
- V přízemí objektu je umístěna prodejna a v patře nad prodejnou bytová jednotka 
- Z důvodu bezpečnosti požádal vlastník o vydání souhlasného stanoviska s možností zbudovat oplocení 
kolem části jeho objektu 
- V místech stávajícího schodiště, které ústí do bytové jednotky se schází problémoví jedinci 
- Vybudováním oplocení by došlo k zabezpečení vchodu a zamezení scházení se nežádoucích osob hned za 
vstupem do bytové jednotky 
- Na základě osobního projednání celé záležitosti obdržel OMH žádost o prodej části pozemku p.č. 1205 k.ú. 
Děčín tak, aby stavba oplocení byla realizována na pozemku investora 
- V souladu s jednáním na místě samém za účasti zástupce OMH, geodeta a zástupce žadatele byl 
vypracován GP 
- Tímto GP by došlo k rozdělení požadovaného pozemku p.č. 1205 k.ú. Děčín - dle GP označeno jako p.č. 
1205/4 o výměře 9 m2 a dále díl “a“ o výměře 4 m2. Dle skutečného stavu by bylo vhodné a logické prodat i 
navazující část sousedního pozemku p.č. 2979 o výměře 3 m2 - díl „b“ (travnatá plocha za obrubníkem) 
- Na základě provedených místních šetření doporučuje OMH zveřejnit záměr města prodat část pozemku p.č. 
2979 k.ú. Děčín o výměře 3 m2.

Žadatel vlastní objekt na pozemku p.č. 1206 k.ú. Děčín, vč. plochy na p.č. 1207 k.ú. Děčín. Objekt slouží jako 
provozovna smíšeného zboží a jako bytová jednotka. Z objektu, resp. z bytové jednotky v této části objektu je 
vyvedeno schodiště na p.č. 1205 k.ú. Děčín. Vzhledem k tomu, že na tomto schodišti se schází problémové 
osoby, z důvodu zajištění bezpečnosti, má vlastník zájem tuto část oplotit. Stavba plotu by zasáhla do 
pozemku p.č. 1205 k.ú. Děčín, který je ve vlastnictví statutárního města Děčín. Na základě toho požádal 
vlastník objektu o prodej části pozemku p.č. 1205 k.ú. Děčín tak, aby bylo možné stavbu oplocení kolem 
schodiště realizovat.

OMH vykonal místní šetření za přítomnosti geodeta a zástupce žadatele. Byl vypracován geometrický plánviz 
příloha, ze kterého vyplývá, že předmětem prodeje jsou části pozemku p.č. 1205 k.ú. Děčín o celkové výměře 
13 m2 (p.č. 1205/4 a díl „a“). 
Prodejem částí pozemku nedojde k omezení stávajího průchodu k okolním nemovitostem.

Současně OMH doporučuje zarovnat plochu a narovnat stávající stav a prodat i navazující část sousedního 
pozemku p.č. 2979 k.ú. Děčín, jež tvoří travnatou plochu za obrubníkem, o výměře 3 m2 - díl „b“.

Záměr RM: usnesení č. RM 19 03 37 14 ze dne 12.02.2019 - A (část p.č. 1205 k.ú. Děčín) 
Záměr ZM: usnesení č. ZM 1903 05 03 ze dne 28.03.2019 - A (část p.č. 1205 k.ú. Děčín)

Záměr RM: usnesení č. RM 19 14 37 24 ze dne 20.08.2019 - A (část p.č. 2979 k.ú. Děčín)
Záměr ZM - část p.č. 2979 k.ú. Děčín - projednáván v tomto materiálu

Návrh ceny za prodej – výměra prodávaného pozemku – 9 + 4 = 13 m2 
- dle „Zásad“: II. pásmo, tj. 1000,00 Kč/m2 x koef. 0,2 (zarovnání hranic do 50 m2) = 200,00 Kč/m2 
Při výměře 13 m2 = 2.600,00 Kč 

Nájemní smlouva: 0 

Účel dle žádosti: možnost zbudovat oplocení kolem části objektu ve vlastnictví žadatele, z důvodu zajištění 
bezpečnosti 

Žadatel: ******



Vyjádření:

OSC OŽP OKD OSU OR OMH          
A - pozn. A A A - pozn. A A - pozn.          

Vysvětlivky:
OSC: jako příslušný silniční správní úřad není námitek k prodeji části p.p.č. 1205 k.ú. Děčín dle přiloženého 
zákresu za podmínky, že následné oplocení koupeného pozemku nezasáhne do stávající účelové 
komunikace.

OŽP: nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji části pozemku p.č. 1205 v k.ú. Děčín za účelem 
oplocení objektu na p.č. 1206 v k.ú. Děčín.

OKD: nemá námitek k prodeji části pozemku p.č. 1205 k.ú. Děčín a následnému oplocení

OSU: oddělení územního rozhodování nemá námitek k prodeji části pozemku parc. č. 1205 v katastrálním 
území Děčín jako zázemí k objektu na pozemku parc. č. 1206 v katastrálním území Děčín. 
Pozemek p.č. 1205 k. ú. Děčín se dle platné územně plánovací dokumentace města Děčín nachází v 
zastavěném území a je součástí zóny SM - smíšená městská zóna. 
S prodejem souhlasí za podmínky zachování průchodu kolem vystavěného záměru za domy, které k výše 
zmíněnému pozemku přiléhají. 
Funkční využití SM zóny dle čl. 8 odst. 1 písm. b vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města 
Děčín ve znění 8. změny Územního plánu města Děčín zahrnuje dominantní obytné území města na obou 
březích Labe s vysokým podílem kolektivního bydlení Boletice nad Labem, Březiny u Děčína, Bynov, Nové 
Město, Staré Město, Želenice. 
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. 
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. 
Prostorové uspořádání: Počet podlaží: 3- 4 Intenzita zastavění pozemku v %: 50 
Poznámka: Pro informaci uvádí, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí tento pozemek p.č. 1205 
k.ú. Děčín do plochy SM - plocha smíšená obytná městská. 

OMH: nemá námitek k prodeji části pozemku za dodržení podmínky OSU, tj. zachování průchodu kolem 
zamýšleného oplocení za domy, které k výše zmíněnému pozemku přiléhají. OMH bude při zadávání 
geometrického plánu tuto podmínku respektovat. 

Příloha: 04_priloha_mapa_1205_D
ecin.pdf Komentář:          

Příloha: AN_04_prilohy_1205_Dec
in.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 11.9.2019 15:49 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 12.9.2019 06:21 podepsáno























MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 9. 2019 ZM 19 07 05 05

Název:
Prodej pozemků v k.ú. Děčín - Folknářský potok ř.km 0,990 - 1,600

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

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

záměr města prodat část pozemku p.č. 1586/2 o výměře cca 102 m2, část pozemku p.č. 3021 o výměře cca 
211 m2 a část pozemku p.č. 1588/2 o výměře 13 m2, vše v k.ú. Děčín.

Stanovisko RM:
RM dne 09.07.2019 usnesením č. RM 19 13 37 23 doporučila ZM zveřejnit záměr města prodat část pozemku 
p.č. 1586/2 o výměře cca 102 m2, část pozemku p.č. 3021 o výměře cca 211 m2 a část pozemku p.č. 1588/2 
o výměře 13 m2, vše v k.ú. Děčín.

Cena:      
Návrh postupu: RM doporučila zveřejnit záměr

Důvodová zpráva:
- Lesy ČR s.p., správa toků - oblast Povodí Ohře plánuje realizaci akce „Folknářský potok ř.km. 0,990 - 1.600“ 
- Na základě zpracovaného Investičního záměru se předpokládají trvalé zábory částí pozemků i ve vlastnictví 
statutárního města Děčín - p.č. 1586/2, 3021, 1588/2 k.ú. Děčín 
- Na základě toho požádal investor - Lesy ČR s.p., o prodej dotčených částí pozemků - viz příloha 
- Na části pozemku p.č. 1586/2 k.ú. Děčín je vybudováno odvodnění komunikace a na části pozemku p.č. 
3021 k.ú. Děčín se nachází mostní objekt DC-036P v majetku statutárního města Děčín 
- S ohledem na to bude vypracován geometrický plán pro rozdělení pozemků a pro vyznačení věcného 
břemene práva vstupu a údržby zařízení ve vlastnictví statutárního města Děčín 
- Geometrický plán bude zadán za účasti žadatele, OMH a OKD 
- Schválení věcného břemene bude součástí návrhu na usnesení při projednávání konkrétního prodeje částí 
pozemků pro Lesy ČR s.p. (v 08-09/2019) 
- Realizací akce dojde ke zpevnění ujíždějícího svahu sousedního pozemku p.č. 1586/1 k.ú. Děčín, ve 
vlastnictví soukromé osoby 
- Akce zahrnuje rozšíření koryta potoka, snížení podélného sklonu a jeho stabilizaci, opevnění koryta, vedení 
koryta v nové trase 
- OMH dne 24.01.2018 vydalo projekční kanceláři (spol. NDCon s.r.o., Zlatnická 10/1582, Praha 1) souhlasné 
vyjádření k záměru stavby Folknářský potok ř.km 0,990 - 1,600 
- Souhlas - prodej požadovaných částí pozemků je v rámci realizace stavby zcela nezbytný



Vyjádření:

OŽP OR OSU OKD OMH                   
A A A A/N - pozn. A                   

Vysvětlivky:
OŽP: nemá námitek k prodeji pozemků za účelem realizace akce „Folknářský potok ř.km. 0,990 - 1.600“ 

OR: nemá v lokalitě žádný záměr 

OSU: nemá námitek k prodeji pozemků parc. č. 1586/2, 1588/2 a části pozemku parc. č. 3021 v katastrálním 
území Děčín. 
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 p.č. 1586/2, 1588/2 a část 
p.p.č. 3021 k.ú. Děčín se dle platné územně plánovací dokumentace města Děčín nachází v zastavěném 
území v zóně BM – RD městského typu. Zbylá část pozemku p.č. 3021 k.ú. Děčín se dle územního plánu 
nachází v nezastavěném území v zóně CHÚ – zóna chráněných území S prodejem souhlasí. 
Funkční využití zóny BM dle čl. 8 odst. 1 písm. c vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města 
Děčín ve znění 8. změny Územního plánu města Děčín. 
Přípustné: trvalé bydlení v rodinných domech, rodinné domy izolované, dvojdomy a řadové rodinné domy s 
obytnými zahradami, garáže, lokální zařízení škol, maloobchodu, stravování a tělovýchovy, nezbytné 
přístupové komunikace s MHD, plochy dopravy v klidu, zeleň plošná, strukturní i liniová, zahrádkářské osady, 
nezbytné technické vybavení. 
Výjimečně přípustné: nerušící služby a „malé podnikání“. 
Nepřípustné: trvalé bydlení ve vícepodlažních bytových domech, výrobní podnikatelské aktivity, sklady a 
zařízení dopravy, rušící výrobní a opravárenské služby a aktivity, objekty pro chov hospodářského zvířectva. 
Prostorové uspořádání: počet podlaží: do 2 + podkroví intenzita zastavění pozemku v %: 25

Funkční využití zóny CHÚ dle čl. 8 odst. 2 písm. a vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města 
Děčín ve znění 8. změny 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 zeleň, 
regulace vodního toku, výstavba všech forem. 
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 0. intenzita zastavění pozemku v %: 0. 
Poznámka: Pro informaci uvádí, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí pozemky p.č. 1586/2, 
1588/2 a část p.p.č. 3021 k.ú. Děčín do plochy BI – bydlení individuální v rodinných domech - městské. Zbylou 
část pozemku p.č. 3021 k.ú. Děčín řadí do plochy W – plocha vodní a vodohospodářská.

OKD: na části pozemku p.č. 1586/2 k.ú. Děčín je vybudováno odvodnění komunikace a na části p.č. 3021 k.ú. 
Děčín se nachází mostní objekt DC-036P v majetku statutárního města Děčín.

OMH: nemá námitek k prodeji částí pozemků. Pozemky budou využity v rámci realizace akce „Folknářský 
potok ř.km. 0,990 - 1.600“ - investor spol. Lesy ČR s.p., správa toků - oblast Povodí Ohře,Teplice. 
S ohledem na skutečnost, že na části pozemku p.č. 1586/2 k.ú. Děčín je vybudováno odvodnění komunikace 
a na části pozemku p.č. 3021 k.ú. Děčín se nachází mostní objekt DC-036P v majetku statutárního města 
Děčín, bude vypracován geometrický plán pro rozdělení pozemků a pro vyznačení věcného břemene práva 
vstupu a údržby zařízení ve vlastnictví statutárního města Děčín. 
Geometrický plán bude zadán za účasti žadatele, OMH a OKD.
Schválení věcného břemene bude součástí návrhu na usnesení při projednávání konkrétního prodeje částí 
pozemků pro Lesy ČR s.p. (v 08-09/2019).

Návrh ceny za prodej: – výměra požadované plochy – cca 326 m2 - jedná se o státní organizaci, prodej bude 
realizován dle znaleckého posudku

Nájemní smlouva: 0 

Žadatel: Lesy ČR s.p., správa toků - oblast Povodí Ohře, Dr. Vrbenského 2874/1, Teplice - není v evidenci 



dlužníků města

Příloha: 05_prilohy_potok_Folkna
rsky.pdf Komentář:          

Příloha: 05_foto_potok_Folknarsk
y.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 9.9.2019 17:05 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 10.9.2019 09:17 podepsáno











ZM 19 07 05 05



Konané dne: 26. 9. 2019 ZM 19 07 05 06

Název:
Prodej části pozemku p.č. 2804 k.ú. Děčín - záměr

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku p.č. 2804 k.ú. Děčín a
nezveřejňuje

záměr města prodat část pozemku p.č. 2804 k.ú. Děčín o výměře dle geometrického plánu, který bude 
vyhotoven (cca 1.160 m2).

Stanovisko RM:
RM dne 09.07.2019 usnesením č. RM 19 13 37 24 přijala variantu č. 1, tj. nedoporučila ZM zveřejnit záměr 
města prodat část pozemku p.č. 2804 k.ú. Děčín o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven 
(cca 1.160 m2).

Současně projednala variantu č. 2, tj. doporučení zveřejnit záměr města prodat část pozemku p.č. 2804 k.ú. 
Děčín o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca 1.160 m2).

Cena:      
Návrh postupu: RM doporučila nezveřejnit záměr města



Důvodová zpráva:
Rekapitulace: 
- pozemky p.č. 2803 a 2804 jsou téměř zcela pronajaty za účelem užívání na zahrady pěti nájemcům 
- žadatelé ****** mají v pronájmu od roku 2009 a 2014 části pozemku p.č. 2804 k.ú. Děčín (celkem 1160 m2) 
- z důvodu spolupráce založili nájemci zahrádkářskou osadu U pomníku, Děčín I 
- v roce 2013 ****** požádali o prodej tehdy užívané části pozemku p.č. 2804 k.ú. Děčín 
- na základě této žádosti byl následně v letech 2013 - 2014 projednáván záměr města prodat části pozemku 
p.č. 2804 a 2803 k.ú. Děčín dle užívání 
- byl vypracován geometrický plán pro rozdělení pozemků + zákres studny tak, aby byl všem kupujícím 
zajištěn po odprodeji pozemků odběr vody pro zálivku 
- dne 16.12.2014 byl předložen do jednání RM návrh na schválení konkrétních prodejů jednotlivých částí 
pozemků a rada města projednání odložila 
- následně zastupitelstvo města na svém zasedání dne 26.11.2015 projednalo mj. návrh na změnu „Zásad“ 
pro prodej a nabytí pozemků a usnesením č. ZM 15 09 05 18 schválilo nové znění zásad „Postup a zásady 
nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín“ ve smyslu: 
1/ doplnění čl. I odst. 2 o znění „Dále se obecně stanoví, že nebudou prodávány pozemky, které jsou 
využívány jako zahrádkářské kolonie.“, 
2/ vypuštění z Přílohy č. 1 ustanovení o ceně pozemků v zahrádkářských koloniích. 

- žadatelé byli o usnesení ZM písemně vyrozuměni a nadále zůstaly v platnosti stávající nájemní smlouvy 
- nyní ****** podali samostatně žádost o prodej jimi užívaných částí pozemku p.č. 2804 k.ú. Děčín o celkové 
výměře 1160 m2 
- OMH, s odkazem na čl. I platných Zásad nedoporučuje zveřejnit záměr města prodat části pozemku - viz 
citace: “ ...Dále se obecně stanoví, že nebudou prodávány pozemky, které jsou využívány jako zahrádkářské 
kolonie, vyjma těch zahrádkářských kolonií, kde byla již většina pozemků z majetku statutárního města 
prodána.“

Nájemní smlouva: 5x na části pozemků p.č. 2803 a 2804 k.ú. Děčín 
Výměry pozemků dle KN: 
pozemek p.č. 2803 - výměra 2.257 m (pronajato celkem 1.180 m2) 
pozemek p.č. 2804 k.ú. Děčín - výměra 4.926 m2 (pronajato 4.098 m2) 

Účel dle žádosti: zahrada

Cena za prodej: s odkazem na znění Zásad - „Dále se obecně stanoví, že nebudou prodávány pozemky, které 
jsou využívány jako zahrádkářské kolonie, vyjma těch zahrádkářských kolonií, kde byla již většina pozemků z 
majetku statutárního města prodána“ cenu OMH neuvádí 

pro úplnost OMH uvádí, že v případě prodeje samostatné zahrady (nikoliv v zahrádkářské kolonii) by cena 
byla stanovena dle Zásad: pásmo II, koef. 0,3 - zahrada = 300,00 Kč/m2 

Žadatel: ******



Vyjádření:

OSU OŽP OR OKD OMH                   
A/N - pozn. A A A N - pozn.                   

Vysvětlivky:
OSU: oddělení územního rozhodování nemá námitek k prodeji části pozemku parc. č. 2804 v katastrálním 
území Děčín na zahradu. 
Úřad územního plánování Magistrátu města Děčín, příslušný dle ust. § 6 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 
Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění sděluje, že pozemek p.č. 2804 k.ú. Děčín se dle 
platné územně plánovací dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území a je součástí zóny Z – 
zóna rekreační a klidová. 
S prodejem nesouhlasí s ohledem na usnesení č. ZM 15 09 05 18 ze dne 26.11.2015.
Funkční využití 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 charaktera a 
aktivity 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. 
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 25 m2 zastavěné plochy u zahrádkářských osad, 5% u ostatních funkcí. 
Poznámka: Pro informaci uvádí, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí pozemek p.č. 2804 k.ú. 
Děčín do plochy ZN – zeleň nezastavitelných soukromých zahrad. 

OŽP: nemá námitek k prodeji za účelem užívání zahrady 

OR: nemá v uvedené lokalitě žádný záměr 

OKD: nemá námitek k prodeji části pozemku 

OSC: nemá námitek k prodeji části pozemku dle geometrického plánu 

OMH: s ohledem na znění platných Zásad nedoporučuje zveřejnit záměr města prodat část pozemku.

Příloha: AN_16_prilohy_2804_u_h
rbitova.pdf Komentář:          

Příloha: 16_foto_2804_u_hrbitova.
pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 11.9.2019 13:45 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 11.9.2019 13:59 podepsáno

typ zobrazení anonymně











MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 9. 2019 ZM 19 07 05 07

Název:
Prodej části pozemku p.č. 549 k.ú. Lesná u Děčína – záměr

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Lesná u Děčína a
zveřejňuje

záměr města prodat část pozemku p.č. 549 o vým. dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, v k.ú. 
Lesná u Děčína.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 3. 9. 2019 návrh na prodej části pozemku v k.ú. Lesná u 
Děčína a usnesením č. RM 19 15 37 11 doporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část 
pozemku p.č. 549 o vým. dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, v k.ú. Lesná u Děčína 

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



Důvodová zpráva:
Rekapitulace:

- žádost o prodej pozemku st.p.č. 51/2 a části pozemku p.č. 535/1 k.ú. Lesná u Děčína, pozemky jsou užívány 
na základě uzavřených nájemních smluv;

- záměr města prodat pozemek st.p.č. 51/2 byl zveřejněn usn. č. ZM 09 10 07 04 ze dne 26. 11. 2009, bylo 
opětovně zveřejněno na úřední desce a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup;

- záměr města prodat část pozemku p.č. 535/1 byl zveřejněn usn. č. ZM 19 05 06 01 ze dne 30. 5. 2019, bylo 
zveřejněno na úřední desce a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup a je zajištěno vyhotovení 
geometrického plánu pro oddělení části pozemku;

- při zaměření situace pro oddělení části p.p.č. 535/1 bylo zjištěno, že část sousedního pozemku p.č. 549 je 
dotčena stavbou zděné kolny ležící na pozemku st.p.č. 122 ve vlastnictví žadatelů – přestavek;

- s ohledem na prováděnou revizi katastru nemovitostí a odstranění majetkoprávního nesouladu v evidenci KN 
je nutné, aby vlastníci stavby odkoupili tuto zastavěnou část pozemku p.č. 549 o vým. cca 1 m2 tak, aby 
následně mohli provést zápis stavby do evidence KN;

- žadatelé vlastní pozemek st.p.č. 122 se stavbou RD a zděné kolny od r. 1983, stavba kolny byla na pozemku 
realizována již předchozími vlastníky;

- pozemek p.č. 549 je evidován jako ostatní plocha-komunikace – prodejem jeho části nedojde ke zúžení 
profilu místní komunikace a nebude omezen přístup k jiné nemovitosti ani k lávce přes místní potok.

OMH – eviduje žádost o prodej pozemku st.p.č. 51/2 o vým. 31 m2 a část p.č. 535/1 o vým. cca 120 m2 v k.ú. 
Lesná u Děčína. Oba pozemky jsou užívány na základě uzavřených nájemních smluv. Záměr města prodat 
pozemek st.p.č. 51/2 byl zveřejněn usn. č. ZM 09 10 07 04 ze dne 26. 11. 2009, prodej části pozemku p.č. 
535/1 byl zveřejněn usn. č. ZM 19 05 06 01 ze dne 30. 5. 2019, bylo zveřejněno na úřední desce a současně 
způsobem umožňujícím dálkový přístup a je zajištěno vyhotovení geometrického plánu pro oddělení části 
pozemku.
Při zaměření situace pro oddělení části p.p.č. 535/1 bylo zjištěno, že část sousedního pozemku p.č. 549 je 
dotčena stavbou zděné kolny ležící na pozemku st.p.č. 122 ve vlastnictví žadatelů – přestavek. S ohledem na 
prováděnou revizi katastru nemovitostí a odstranění majetkoprávního nesouladu v evidenci KN je nutné, aby 
vlastníci stavby odkoupili tuto zastavěnou část pozemku p.č. 549 o vým. cca 1 m2 tak, aby následně mohli 
provést zápis stavby do evidence KN. Žadatelé vlastní pozemek st.p.č. 122 se stavbou RD a zděné kolny od r. 
1983, stavba kolny byla na pozemku realizována již předchozími vlastníky domu. Pozemek p.č. 549 je 
evidován jako ostatní plocha-komunikace – prodejem jeho části nedojde ke zúžení profilu místní komunikace 
a nebude omezen přístup k jiné nemovitosti. Současně zůstane v plné šíři zachován i stávající přístup k lávce 
přes místní potok.

Jedná se o prodej části pozemku p.č. 549 o vým. cca 1 m2 v k.ú. Lesná u Děčína.

Cena pozemku dle „Zásad“:
III. cenové pásmo pod stavbou zděné kolny - 500,00 Kč/m2 (ostatní pozemky zastavěné, nebo určené k 
zastavění, nikoliv však stavbami pro bydlení)-celkem cca 500,00 Kč

Nájemní smlouva: 0

Účel dle žádosti: narovnání majetkoprávního nesouladu

Žadatelé: ******

Závazky a pohledávky vůči městu: 0 

Vyjádření:



Příloha: 549 km.pdf Komentář:          

Příloha: 549 zamereni.pdf Komentář:          

Příloha: 549a foto.pdf Komentář:          

Příloha: 549b foto.pdf Komentář:          

Příloha: 549c foto.pdf Komentář:          

Příloha: 549d foto.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 9.9.2019 15:50 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 9.9.2019 16:03 podepsáno















MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 9. 2019 ZM 19 07 05 08

Název:
Prodej pozemků p.č. 751/9, p.č. 1076/4 k.ú. Prostřední Žleb – záměr

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

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

záměr města prodat pozemek p.č. 751/9 o vým. 498 m2 a pozemek p.č. 1076/4 o vým. 25 m2 v k.ú. 
Prostřední Žleb.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 25. 6. 2019 návrh na prodej pozemků v k.ú. Prostřední Žleb a 
usnesením č. RM 19 12 37 12 doporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p.č. 
751/9 o vým. 498 m2 a pozemek p.č. 1076/4 o vým. 25 m2 v k.ú. Prostřední Žleb. 

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



Důvodová zpráva:
Rekapitulace:

- žádost o prodej pozemku p.č. 751/9 v k.ú. Prostřední Žleb na zahradu k domu-v žádosti chybně uvedeno 
p.p.č. 751/8;

- pozemek p.č. 1076/4 k.ú. Prostřední Žleb navazuje na nemovitosti žadatele, pro město je bez možnosti 
přístupu, navrhován prodej i tohoto pozemku-žadatel informován a souhlasí.

Vyjádření:
OR – k prodeji pozemků p.č. 751/9 o vým. 498 m2 a p.č. 1076/4 o vým. 25 m2 oba v k.ú. Prostřední Žleb, 
které jsou a nadále budou užívány jako zahrady sdělujeme, že odbor rozvoje nemá v uvedené lokalitě žádný 
záměr.

OSU – odd. územního rozhodování, památkové péče a speciální stavební úřad nemá námitek k prodeji 
pozemků p.č. 751/9 a p.č. 1076/4 v katastrálním území Prostřední Žleb na zahradu.
OSU – odd. Úřad územního plánování sděluje, že pozemky p.č. 751/9 a p.č. 1076/4 k.ú. Prostřední Žleb se 
dle platné územně plánovací dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území v zóně BV – smíšená 
zóna s RD venkovského typu. S prodejem souhlasíme za podmínky, že část pozemku, nad kterou je vymezen 
nadregionální biokoridor K8 – Stříbrný roh (19) – státní hranice, nesmí být zastavěna. Funkční využití zóny BV 
dle čl. 8 odst. 1 písm. d vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města Děčín ve znění 8. změny 
Územního plánu města Děčín. Přípustné: individuální trvalé bydlení v příměstské zóně ve spojení s užitkovými 
zahradami a samozásobitelským hospodářstvím, ojediněle i v bytových domech, individuální rekreace, lokální 
občanské vybavení (maloobchod, veřejné ubytování a stravování, sportovní zařízení), nerušící podnikatelské 
aktivity, odpovídající komunikace (přípustné a účelové), turistické trasy, odstavná parkoviště, MHD, všechny 
formy zeleně, nezbytná technická infrastruktura, garáže. 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 v %: 15. 
Upozorňujeme, že přes malou část pozemku p.č. 751/9 k.ú. Prostřední Žleb prochází nadregionální biokoridor 
K8 – Stříbrný roh (19) – státní hranice vymezený Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje. Tato část 
nesmí být zastavěna. Poznámka: pro informaci uvádíme, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí 
pozemky p.č. 751/9 a 1076/4 k.ú. Prostřední Žleb do plochy BI – bydlení individuální v rodinných 
domech-městské.
Doplnění stanoviska OSU – pozemek lze využít ke stavbě RD. Pouze na části, přes kterou vede biokoridor 
nelze nic stavět.

OZP – nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji p.p.č. 751/9 o výměře 498 m2 a p.p.č. 1076/4 o 
výměře 25 m2 v k.ú. Prostřední Žleb. Pozemky jsou a nadále budou žadatelem užívány jako zahrady.

OMH – eviduje žádost o prodej pozemku p.č. 751/8 v k.ú. Prostřední Žleb na zahradu k domu. Jedná se o 
chybné označení pozemku, neboť tento je ve vlastnictví žadatele, správně má být uvedeno p.p.č. 751/9 - bylo 
telefonicky projednáno s žadatelem. Současně byl žadateli navržen i prodej pozemku p.č. 1076/4 k.ú. 
Prostřední Žleb-jako zarovnání hranic pozemku, neboť bezprostředně navazuje na pozemek v jeho vlastnictví 
a pro město je bez možnosti přístupu. V případě zveřejnění záměru města prodat m.j. pozemek 751/9, bude 
žadatel písemně upozorněn na existenci nadregionálního biokoridoru K8 – Stříbrný roh (19) – státní hranice a 
podmínku, že tato malá část pozemku nesmí být zastavěna - např. ani oplocení zahrady. Stavební aktivity by 
žadatel v rámci stavebního řízení, příp. řízení o územním souhlasu řešil s OSU. Dle vyjádření OSU je na 
pozemku p.č. 751/9 možná výstavba RD. Z tohoto důvodu bude, v souladu se „Zásadami“, pozemek prodáván 
formou dohadovacího řízení s tím, že výchozí cena pro DŘ bude stanovena pro prodej pozemku za účelem 
bydlení – výstavba rodinného domu. Žadatel bude o této skutečnosti informován.
Pozemek p.č. 751/9 je užíván jako zahrada bez nájemní smlouvy, tj. za užívání pozemku bez právního důvodu 
bude účtován poplatek ve výši nájemného, a to za tři roky zpětně.

Jedná se o prodej pozemků 751/9 o vým. o vým. 498 m2 a p.č. 1076/4 o vým. 25 m2 v k.ú. Prostřední Žleb. 

Cena pozemku dle „Zásad“: II. pásmo 1.000,00 Kč/m2
a) p.p.č. 751/9 - stavba RD - (koef. 0,5) tj. 500,00 Kč/m2 – celkem 249.000,00 Kč (výchozí cena pro 
dohadovací řízení)



b) p.p.č. 1076/4-zarovnání hranic pozemků-max. do 50 m2 (koef. 0,2), tj. 200,00 Kč/m2 – celkem 5.000,00 Kč

Nájemní smlouva: 0

Účel dle žádosti: zahrada k domu

Žadatel: ******

Závazky a pohledávky vůči městu: 0 

Vyjádření:

OR OSU OZP OMH                            
A A A A                            

Vysvětlivky:

Příloha: 751 zad an.pdf Komentář:          

Příloha: 751 km.pdf Komentář:          

Příloha: 751 biokoridor.pdf Komentář:          

Příloha: 751 foto.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 9.9.2019 08:21 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 9.9.2019 15:54 podepsáno















Konané dne: 26. 9. 2019 ZM 19 07 05 09

Název:
Prodej části pozemku p. č.1561/1 k. ú. Děčín - záměr

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
zveřejňuje

záměr města prodat část pozemku p. č. 1561/1 k. ú. Děčín o výměře dle GP, který bude vyhotoven.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 20.8.2019 návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a usn. č. RM 18 14 37 36 
doporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 1561/1 k. ú. Děčín o výměře 
dle GP, který bude vyhotoven.

Cena: 0,00
Návrh postupu: RM doporučuje zveřejnit záměr



Důvodová zpráva:

Rekapitulace: 

- OMH obdržel žádost o vydržení části pozemku p. č. 1561/1 k. ú. Děčín, která dle žadatele byla v 70. letech 
při výstavbě mateřské školy ul. Liliová oddělena, a kterou žadatel řádně užívá; 

- OMH zažádal příslušné odbory o vyjádření k vydržení pozemku, popř. prodeji požadované části; 

- místním šetřením OMH bylo zjištěno, že se nejedná o vydržení pozemku, neboť je v terénu patrná hranice 
mezi pozemky ve vlastnictví města a žadatele; 

- OMH žadateli sdělil, že jedinou formou narovnání majetkoprávní nesouladu je prodej z majetku města; 

- žadatel si následně zažádal o prodej požadované části; 

- v případě schválení záměru města prodat část pozemku, zajistí OMH vypracování komplexního 
geometrického plánu pro oddělení i dalších částí.

Poznámka: 

OR - nemá v uvedené lokalitě žádný záměr. 

OSU - oddělení územního rozhodování památkové péče nemá námitek k převodu části pozemku parc. č. 
1561/1 v katastrálním území Děčín. Dále souhlasíme s komplexním řešením majetkoprávního nesouladu v 
dané lokalitě. 
OSU - 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. 1561/1 k.ú. 
Děčín se dle platné územně plánovací dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území v zóně OV – 
objekty a areály občanského vybavení v rámci celého území města. S převodem jeho části za účelem 
narovnání majetkoprávních vztahů souhlasíme. Funkční využití zóny OV 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 a 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 v %: 50- 70 Poznámka: Pro informaci uvádíme, že 
rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí pozemek p.č. 1561/1 k.ú. Děčín do zastavěného území do 
plochy O – plocha občanského vybavení. 

OZP - nemá z hlediska životního prostředí námitek k převodům částí pozemku p.p.č 1561/1 v k.ú. Děčín na 
jednotlivé vlastníky sousedních parcel v ulicích Liliová a Liberecká. Jedná se o postupné narovnání 
majetkoprávního nesouladu, vzniklého při výstavbě MŠ Liliová v 70. letech minulého století. 

OSK - po projednání s ředitelkou Mateřské školy Děčín II, Liliova 277/1, příspěvková organizace Bc. Helenou 
Králíčkovou, souhlasí s převodem části pozemku p. č. 1561/1 k. ú. Děčín panu Zdeňku Hroudovi v případě, že 
oddělená plocha nebude zasahovat do plochy, kterou využívá MŠ jako zahradu. Jedná se o část pozemku, 
která byla v 70. letech minulého století při výstavbě školy v ulici Liliova, Děčín II oddělena plotem. Souhlasné 
stanovisko za stejných podmínek dáváme i pro řešení komplexního majetkoprávního nesouladu v případě 
vlastníků sousedních pozemků nacházejících se v blízkosti ulic Liliova a Liberecká, které jsou zaploceny a 
užívány jako zahrady. 

MŠ Liliová - Ve výše uvedené věci sděluji, že s převodem předmětné části pozemku souhlasím v případě, že 



se jedná o pozemek, který využívá pan ****** a nezasahuje do plochy, kterou využíváme jako zahradu MŠ. 

OKD - nemá námitek k převodu části pozemku p.č. 1561/1 k.ú. Děčín. 

OMH – místním šetřením bylo zjištěno, že se nejedná o vydržení pozemku, neboť je v terénu patrná hranice 
mezi pozemky ve vlastnictví města a žadatele. Je pravděpodobné, že se majetkoprávní nesoulad týká 
vlastníků sousedících pozemků nacházející se v blízkosti ulic Liliová a Liberecká, které jsou zaploceny a 
užívány jako zahrady, z tohoto důvodu OMH zajistí vyměření hranic pozemku p. č. 1561/1 k. ú. Děčín. 

Jedná se o část pozemku p. č. 1561/1 k. ú. Děčín o výměře cca 43 m2. 

Návrh ceny za prodej pozemku dle „Zásad“ 
II. pásmo – zarovnání hranic - max. do 50 m2 výměry, tj. 200,- Kč/m + ostatní náklady 

Účel dle žádosti: majetkoprávní nesoulad 

Žadatel: ****** 

Závazky a pohledávky vůči městu: 0

Vyjádření:

OR OSU OZP OSK/MŠ OKD OMH          
A A A A/A A A          

Vysvětlivky:

Příloha: ANO zadost - vydrzeni 
1561-1-101.pdf Komentář:          

Příloha: ANO zadost 
1561-1-101.pdf Komentář:          

Příloha: KM 1561-1-101 zakres.pdf Komentář:          

Příloha: Foto 1561-1-101 
letecka.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 11.9.2019 13:47 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 11.9.2019 14:01 podepsáno

typ zobrazení anonymně























MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 9. 2019 ZM 19 07 05 10

Název:
Prodej pozemku st. p. č. 51 k. ú. Prostřední Žleb - záměr

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
zveřejňuje

záměr města prodat pozemek st. p. č. 51 k. ú. Prostřední Žleb o výměře 307 m2.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 20.8.2019 návrh na prodej pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a usnesením č. RM 
18 12 37 19 doporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek st. p. č. 51 k. ú. 
Prostřední Žleb. 

Dále rada města projednala variantu č. 2, tj. nedoporučit zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat 
pozemek st. p. č. 51 k. ú. Prostřední Žleb.

Cena: 0,00
Návrh postupu: RM doporučuje zveřejnit záměr



Důvodová zpráva:

Rekapitulace: 

- OMH obdržel žádost o prodej pozemku st. p. č. 51 k. ú. Prostřední Žleb o výměře 307 m2 za účelem 
výstavby rodinného domu; 

- požadovaný pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří, nachází se v těsné 
blízkosti místní komunikace, v případě zveřejnění záměru bude nutné vytyčení pozemku; 

- pozemek st. p. č. 51 k. ú. Prostřední Žleb je z větší části začleněn do pozemku p. č. 270/5 k. ú. Prostřední 
Žleb, který je ve vlastnictví ČR – SPÚ; 

- rada města se touto problematikou zabývala na svém zasedání dne 26.3.2019 a odložila s tím, že OMH 
bude jednat se Státním pozemkovým úřadem ČR o prodeji uvedeného pozemku do vlastnictví města; 

- OMH obdržel sdělení SPÚ – ČR, ve kterém se uvádí, že uvedený pozemek nesplňuje žádnou z možností 
bezúplatného či úplatného převodu, jedinou možností převodu je pouze směna pozemku – blíže viz příloha; 

- OMH prověřil, zda by byly některé pozemky vhodné pro směnu, město Děčín nemá vhodné pozemky k 
případné směně; 

- rada města se opětovně zabývala touto problematikou dne 28.5.2019 a odložila s tím, že OMH znovu 
projedná s ČR-SPÚ možnost koupě pozemku p. č. 270/5 k. ú. Prostřední Žleb; 

- SPÚ – ČR opakovaně sdělil, že podle zákona č. 503/12 Sb. o Státním pozemkovém úřadu, pozemek 
nesplňuje žádnou z možností bezúplatného či úplatného převodu.

Poznámka: 

OR - nemá v uvedené lokalitě žádný záměr. 

OSU - oddělení územního rozhodování a památkové péče nemá námitek k prodeji pozemku st.p.č. 51 v 
katastrálním území Prostřední Žleb za účelem výstavby rodinného domu. 
OSU – 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 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 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 podnikatelské aktivity, odpovídající komunikace (přípustné a účelové), turistické trasy, odstavná 
parkoviště, MHD, všechny formy zeleně, nezbytná technická infrastruktura, garáže. 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 v %: 15 Poznámka: Pro informaci uvádíme, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín 
řadí tento pozemek do plochy ZX – zeleň specifická. 

OZP - nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji části st.p.č. 51 v k.ú. Prostřední Žleb za účelem 
výstavby rodinného domu. Na předmětném pozemku se nachází vzrostlé dřeviny. Upozorňujeme na 
skutečnost, že pokud dojde v rámci stavby ke kácení zeleně, je třeba postupovat v souladu s platnými 
právními předpisy a požádat o povolení příslušný orgán ochrany přírody. Toto vyjádření nenahrazuje 
rozhodnutí příslušného orgánu ochrany přírody dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v 
platném znění. 



OKD - pozemek p. č. 51 k. ú. Prostřední Žleb hraničí s místní komunikací ul. V Dolině. Žádáme o prověření 
skutečné hranice a k vytýčení přizvat pracovníka odboru komunikací a dopravy. V případě, že bude zjištěno, 
že část pozemku p.č. 51 k.ú. Prostřední Žleb je součástí místní komunikace, žádáme tuto část oddělit a 
neprodávat. Odbor komunikací a dopravy nemá námitek k prodeji části pozemku p.č. 51 k.ú. Prostřední Žleb. 

OMH – místním šetřením bylo zjištěno, že pozemek je zanedbaný a zarostlý letitým náletem, nachází se v 
těsné blízkosti místní komunikace, v případě zveřejnění záměru bude nutné vytyčení pozemku. S prodejem 
souhlasíme. Pro informaci uvádíme, že v případě, že bude zveřejněn záměr města prodat uvedený pozemek 
za účelem výstavby rodinného domu, prodej bude uskutečněn formou dohadovacího řízení dle „Zásad“. 

OMH zažádal Státní pozemkový úřad ČR o možný převod pozemku p. č. 270/5 k. ú. Prostřední Žleb do 
vlastnictví města, který následně sdělil, že uvedený pozemek nesplňuje žádnou z možností bezúplatného či 
úplatného převodu, jedinou možností převodu je pouze směna pozemku – blíže viz příloha. OMH prověřil, zda 
by byly některé pozemky vhodné pro směnu, město Děčín nemá vhodné pozemky k případné směny. Dle 
úkolu PVO 191004 (OMH opětovně projedná s ČR-SPÚ možnost koupě pozemku p. č. 270/5 k. ú. Prostřední 
Žleb a předloží materiál znovu do jednání RM). 

OMH opětovně jednal se SPÚ o možném získání pozemku do majetku města, ten opakovaně sdělil, že podle 
zákona č. 503/12 Sb. o Státním pozemkovém úřadu, pozemek nesplňuje žádnou z možností bezúplatného či 
úplatného převodu. Tyto změny nastaly v roce 2016, od tohoto roku již nelze pozemky převádět do majetku 
obce. 

Zákon č. 503/2012 Sb. Zákon o Státním pozemkovém úřadu Bezúplatný převod pozemku 

§ 7
(1) Státní pozemkový úřad bezúplatně převede zemědělské pozemky, s nimiž je příslušný hospodařit, na 
základě písemné žádosti obce, v jejímž katastrálním území se nacházejí, do jejího vlastnictví za předpokladu, 
že tomu nebrání práva třetích osob, a to jde-li o pozemky a) v zastavěném území8), jsou-li určeny k zastavění 
veřejně prospěšnou stavbou, b) v zastavitelné ploše8), jsou-li určeny k zastavění veřejně prospěšnou stavbou, 
c) určené rozhodnutím o umístění stavby k zastavění, jsou-li určeny k zastavění veřejně prospěšnou stavbou, 
d) zastavěné budovami nebo stavbami, které jsou nemovitostmi ve vlastnictví obce, e) v zastavěném území8) 
nebo v zastavitelné ploše8) určené územním plánem nebo regulačním plánem k realizaci veřejné zeleně nebo 
k realizaci veřejně prospěšných opatření anebo již k těmto účelům využité, f) nacházejí-li se ke dni nabytí 
účinnosti tohoto zákona na území třetích zón národních parků a jsou-li v zastavěném území8) nebo 
zastavitelné ploše8); písemnou žádost týkající se bezúplatného převodu těchto typů pozemků lze podat 
nejpozději do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. (2) Státní pozemkový úřad na základě 
písemné žádosti obce do jejího vlastnictví bezúplatně převede a) silniční pozemky15) pod místními 
komunikacemi nebo pod účelovými komunikacemi, s nimiž je příslušný hospodařit, pokud tato obec uvedené 
komunikace vlastní, b) silniční pomocné pozemky16) a pozemky tvořící silniční ochranné pásmo17) 
související se silničními pozemky podle písmene a), s nimiž je příslušný hospodařit. (3) Státní pozemkový 
úřad na základě písemné žádosti kraje do jeho vlastnictví bezúplatně převede, pokud takovému převodu 
nebrání práva třetích osob a pokud o převedení těchto pozemků nepožádala obec, zemědělské pozemky, s 
nimiž je příslušný hospodařit, a) v zastavěném území8), jsou-li určeny k zastavění veřejně prospěšnou 
stavbou, b) v zastavitelné ploše8), jsou-li určeny k zastavění veřejně prospěšnou stavbou, c) určené 
rozhodnutím o umístění stavby k zastavění, jsou-li určeny k zastavění veřejně prospěšnou stavbou, d) 
zastavěné budovami nebo stavbami, které jsou nemovitostmi ve vlastnictví kraje, e) v zastavěném území8) 
nebo v zastavitelné ploše8) určené územním plánem nebo regulačním plánem k realizaci veřejné zeleně nebo 
k realizaci veřejně prospěšných opatření anebo již k těmto účelům využité. (4) Státní pozemkový úřad na 
základě písemné žádosti kraje do jeho vlastnictví bezúplatně převede a) silniční pozemky15) pod silnicemi II. 
a III. třídy, s nimiž je příslušný hospodařit, pokud tento kraj uvedené silnice vlastní, b) silniční pomocné 
pozemky16) a pozemky tvořící silniční ochranné pásmo17) související se silničními pozemky podle písmene 
a), s nimiž je příslušný hospodařit. (5) V případě, že je pozemní komunikací zastavěna pouze část pozemku 
evidovaného v katastru nemovitostí v podobě parcely, převede se tato část určená geometrickým plánem s 
tím, že náklady na vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemku hradí v případě odstavce 2 obec a 
v případě odstavce 4 kraj. 

§ 10 



Převod zemědělského pozemku na žádost obce, kraje, jeho oprávněného uživatele nebo vlastníka stavby, 
která se na pozemku nachází (1) Státní pozemkový úřad převede na základě písemné žádosti obce do jejího 
vlastnictví zemědělský pozemek nebo jeho oddělenou část v podobě parcely nacházející se v jejím 
katastrálním území v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, který je pravomocným rozhodnutím o 
umístění stavby určen k zastavění stavbou ve prospěch této obce. (2) Státní pozemkový úřad převede na 
základě písemné žádosti kraje do jeho vlastnictví zemědělský pozemek nebo jeho nezbytnou oddělenou část 
v podobě parcely v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše určený pro projekty rozvoje území určených 
pro průmyslové využití schválené vládou, pokud takovému převodu nebrání práva třetích osob a pokud o 
převedení tohoto pozemku nepožádala obec. (3) Na základě písemné žádosti převede Státní pozemkový úřad 
vlastníkovi, popřípadě spoluvlastníkovi stavby, která je nemovitou věcí, a) zemědělský pozemek, na němž je 
tato stavba umístěna, pokud je vlastník, popřípadě spoluvlastník stavby oprávněným uživatelem tohoto 
pozemku, a b) zemědělský pozemek nebo jeho oddělenou část v podobě parcely sousedící s pozemkem, na 
němž je tato stavba umístěna, jde-li o pozemek funkčně spojený s touto stavbou a vlastník, popřípadě 
spoluvlastník stavby je jeho oprávněným uživatelem. (4) Současně se zemědělským pozemkem podle 
odstavce 3 může Státní pozemkový úřad vlastníkovi, popřípadě spoluvlastníkovi stavby převést jiný 
zemědělský pozemek nebo jeho oddělenou část v podobě parcely, pokud jsou s touto stavbou funkčně 
spojeny a vlastník, popřípadě spoluvlastník stavby je oprávněným uživatelem tohoto pozemku. (5) Na základě 
písemné žádosti převede Státní pozemkový úřad vlastníkovi, popřípadě spoluvlastníkovi pozemku, jehož 
součástí je stavba, která byla do 31. prosince 2013 samostatnou nemovitostí, sousedící zemědělský 
pozemek, který je se stavbou funkčně spojen a žadatel je jeho oprávněným uživatelem, nebo oddělenou část 
takového pozemku v podobě parcely. Současně může tomuto vlastníkovi, popřípadě spoluvlastníkovi 
pozemku převést jiný zemědělský pozemek, který je se stavbou funkčně spojen a žadatel je jeho oprávněným 
uživatelem, nebo oddělenou část tohoto pozemku v podobě parcely. 

Jedná se o pozemek st. p. č. 51 k. ú. Prostřední Žleb o výměře 307 m2. 

Návrh ceny za prodej pozemku dle „Zásad“ 
III. pásmo – pro účely bydlení (výchozí cena pro dohadovací řízení) - 400,00 Kč/m2 + ostatní náklady 

Účel dle žádosti: výstavba 

RD Žadatel: ****** 

Závazky a pohledávky vůči městu: 0

Vyjádření:

OR OSU OZP OKD OMH                   
A A A A A                   

Vysvětlivky:

Příloha: ANO CR SPU - sdeleni 
51-109.pdf Komentář:          

Příloha: KM 51-109 zakres.pdf Komentář:          

Příloha: ANO Zadost 51-109.pdf Komentář:          

Příloha: Foto 51-109 A.pdf Komentář:          



Příloha: Foto 51-109 B.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 11.9.2019 13:50 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 11.9.2019 14:02 podepsáno
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Sdělení  
 
 
 
K Vaší žádosti o převod pozemku č. 270/5 v k.ú. Prostřední Žleb Vám sdělujeme, že pozemek zřejmě 
nesplňují žádnou z možností bezúplatného či úplatného převodu podle zákona č.503/2012 Sb. o Státním 
pozemkovém úřadu. 
 
Dále Vám v dopise uvádíme možnosti bezúplatného či úplatného převodu na obce, města jsou možné pouze 
po splnění následujících, zákonem stanovených podmínek, které uvádíme:  
 
- bezúplatný převod pozemků podle §7 odst.1  písm. a),b),c) a e) zákona č. 503/2012 Sb. o Státním 
pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů lze realizovat pokud 
se pozemky nachází v katastrálním území obce a jsou určeny platným územním plánem, nebo jeho změnou: 

a) v zastavěném území, jsou-li určeny k zastavění veřejně prospěšnou stavbou, 
b) v zastavitelné ploše, jsou-li určeny k zastavění veřejně prospěšnou stavbou, 
c) určené rozhodnutím o umístění stavby k zastavění, jsou-li určeny k zastavění veřejně prospěšnou 

stavbou, 
d) zastavěné budovami nebo stavbami, které jsou nemovitostmi ve vlastnictví obce/kraje, 
e) určené vydaným územním plánem nebo vydaným regulačním plánem k realizaci zeleně a k realizaci 

veřejně prospěšných opatření anebo již k těmto účelům využité  
 
V případě, že se pozemky nachází v zastavěném území nebo zastavitelné ploše obce, ale nejsou určeny 
k bodům viz výše uvedeným a) až e) je možné realizovat: 

- úplatný převod dle §10 odst. 1 zákona č. 503/2012 Sb. o Státním pozemkovém úřadu a o změně 
některých souvisejících zákonů za předpokladu, že pozemky se nacházejí v katastrálním území 
obce: 

 
a) v zastavěném území,  

 b)   v zastavitelné ploše,  
a pozemek je pravomocným rozhodnutím o umístění stavby určen k zastavění stavbou ve prospěch 
této obce. 
 
 
Podle ustanovení § 10 odst. 3, zákona o SPÚ převede SPÚ vlastníkovi (spoluvlastníkovi) stavby, která je 
nemovitou věcí zemědělský pozemek, na němž je tato stavba umístěna, pokud je vlastník, popř. 

    
STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN 
MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN 
Odbor místního hospodářství  
Mírové nám. 1175/5 
405 38 Děčín 
DS: x9hbpfn 

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD 
 Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774  

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Husitská 1071/2, 415 02 Teplice 
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spoluvlastník stavby oprávněným uživatelem tohoto pozemku - § 10 odst. 3 písm. a) a zemědělský 
pozemek nebo jeho oddělenou část v podobě parcely sousedící s pozemkem, na němž je tato stavba 
umístěna (dotýká se zastavěné parcely), jde-li o pozemek funkčně spojený s touto stavbou a vlastník, popř. 
spoluvlastník stavby je jeho oprávněným uživatelem - § 10 odst. 3 písm. b). 
 
Převod ostatních ploch a komunikací, které nemají pevný povrch převádí bezúplatně p. Hepilová, mob: 
727 956 871 podle zákona č. 92/1991 Sb. v platném znění. 
 
SPÚ může bezúplatně převést podle §7 odst. 2 zákona č. 503/2012 Sb. o Státním pozemkovém úřadu a o 
změně některých souvisejících zákonů do vlastnictví obce a kraje silniční pozemky, na nichž je umístěno 
těleso pozemní komunikace. Těleso pozemní komunikace je část silniční komunikace tvořená zemním 
tělesem, vozovkou, silničními objekty a odvodňovacím zařízením. Převod pozemků, na nichž je umístěno 
těleso pozemní komunikace, silniční pomocné pozemky a pozemky tvořící silniční ochranné pásmo. 
 
Pokud jsou pozemky mimo zastavěné a zastavitelné území obce je prodej řešen formou veřejné nabídky 
nebo prodejem nemovité věci ve veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku (agendu vede paní 
Křivánková, mob: 727 956 838). 
 
 
Prodej pozemků je možné řešit i kupní smlouvou za účelem výstavby. Je však nutné podat návrh na 
prodej pozemku dle příslušného ustanovení §17 odst. 3 písm. c) zákona č. 229/1991 Sb. v platném znění, 
pro nutnou investiční výstavbu na základě platného územního rozhodnutí. Prodej je realizován za ceny 
v místě obvyklé. Agendu vede Ing. Votava, mob: 727 956 866. 
 
 
Jednou z dalších možností převodu pozemku je směna pozemků dle příslušného ustanovení §17 odst.3 
písm. d) zákona č. 229/1991 Sb. v platném znění, kterou vzhledem ke složitosti a nemožnosti splnit ostatní 
podmínky převodů, doporučujeme. Agendu vede Ing. Votava, mob: 727 956 866. 
 
V případě převodu pouze části pozemku je nutné vyhotovit geometrický plán, na základě výzvy SPÚ, který 
v plné výši hradí žadatel. 
   
Státní pozemkový úřad převádí pozemky na základě zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a 
změně některých souvisejících zákonů, dle platných metodických pokynů, které jsou k nahlédnutí na internetu 
na stránce http://www.spucr.cz. 
 
 
 
 
           S pozdravem 
 

 

 
                                                                          ....................................................... 
                                                                          Státní pozemkový úřad 
                                                                          Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj 
                                                                          zástupce ředitele 

                                                                                       Pojer Pavel Ing. 
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MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 9. 2019 ZM 19 07 05 11

Název:
Prodej pozemků v k. ú. Vilsnice - záměr

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Vilsnice a
nezveřejňuje

záměr města prodat pozemky p. č. 646/2 o vým. 360 m2, p. č. 664/3 o výměře 8345 m2, p. č. 664/4 o výměře 
1214 m2, p. č. 665 o výměře 1195 m2 a p. č. 666 o výměře 181 m2 vše k. ú. Vilsnice.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 20.8.2019 návrh na prodej pozemků v k. ú. Vilsnice a usn. č. RM 18 14 37 38 
nedoporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemky p. č. 646/2 o vým. 360 m2, p. č. 
664/3 o výměře 8345 m2, p. č. 664/4 o výměře 1214 m2, p. č. 665 o výměře 1195 m2 a p. č. 666 o výměře 181 
m2 vše k. ú. Vilsnice.

Dále rada města projednala návrh na pronájem výše uvedených pozemků a jednání odložila. 

Cena: 0,00
Návrh postupu: RM nedoporučuje zvěřejnit záměr



Důvodová zpráva:

Rekapitulace: 

- OMH obdržel žádost o pronájem pozemků p. č. 646/2 o vým. 360 m2, p. č. 664/3 o vým. 8345 m2, p. č. 664/4 
o výměře 1214 m2, p. č. 665 o výměře 1195 m2 a p. č. 666 o výměře 181 m2 vše k. ú. Vilsnice, za účelem 
sečení sena a otav vlastníkem sousedících pozemků; 

- dle sdělení žadatelů se o uvedené pozemky stará rodina žadatelů již od roku 1846, celá léta se pozemky 
využívaly na sečení sena a otav, z důvodu terénních nesrovnalostí a sevření lesa nebyly pozemky nikdy 
využívány JZD Malšovice; 

- žadatelé doplnili svou původní žádost a uvedli, že v případě možnosti odkupu pozemků by měli zájem o 
odprodej uvedených pozemků; 

- OMH následně obdržel žádost o prodej výše uvedených pozemků od organizace Českého svazu ochránců 
přírody - Launensia za účelem zajištění pravidelné péče o podmáčené travní porosty s výskytem několika 
zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin.

- rada města na svém zasedání dne 20.8.2019 projednávala variantu pronájmu výše uvedených pozemků a 
odložila s tím, že OMH vyvolá jednání s žadateli.

Poznámka: 

OR - pronájem - nemá v uvedené lokalitě žádný záměr. 
OR – prodej - nemá v uvedené lokalitě žádný záměr.

OSU – pronájem - oddělení územního rozhodování a památkové péče nemá námitek k pronájmu pozemků 
parc. č. 646/2, 664/3, 664/4, 665, 666 v katastrálním území Vilsnice za účelem sečení sena a otav. 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 p.č. 646/2, 665, 666 k.ú. Vilsnice 
se dle platné územně plánovací dokumentace města Děčín nachází v nezastavěném území v zóně ZPF – 
zóna zemědělských kultur. Část pozemků p.č. , 664/3, 664/4 k.ú. Vilsnice se nachází v zóně ZPF – zóna 
zemědělských kultur a část pozemku v CHÚ - zóna chráněných území. S pronájmem souhlasíme pouze u 
pozemků nacházejících se mimo CHÚ. Funkční využití zóny ZPF dle čl. 8 odst. 2 písm. b vyhlášky č. 3/2002 o 
závazné části územního plánu města Děčín ve znění 8. změny Územního plánu města Děčín. Přípustné: 
produkční zemědělská výroba (orná půda, trvalé travní 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 zleň, meze) v rámci 
souhrnných pozemkových úprav, nelesní ekosystémy, doprovodná a strukturní zeleň, vodní toky a plochy, 
přístupové komunikace. Výjimečně přípustné: zahrádkářské osady. Nepřípustné: nesouvisející činnost s 
využitím pozemků zemědělského půdního fondu. Prostorové uspořádání: počet podlaží: 1+ podkroví intenzita 
zastavění pozemku v %: u stávajících zahrádkářských osad max. 25 m2, u ostatních zohlednit speciální 
charakter. Funkční využití zóny CHÚ dle čl. 8 odst. 1 písm. a vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního 
plánu města Děčín ve znění 8. změny Územního plánu města Děčín. Přípustné: 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 zeleň, 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 pozemky p.č. 646/2, 664/3, 664/4 k.ú. Vislnice do plochy NZ.2 – plocha zemědělská/trvalý 
travní porost. Pozemek p.č. 665 k.ú. Vilsnice je přiřazen do plochy NZ.1 – plocha zemědělská/orná půda. 
Pozemek p.č. 666 k.ú. Vilsnice je řazen do plochy BI – bydlení individuální v rodinných domech – městské.

OSU – prodej – oddělení územního rozhodování a památkové péče nemá námitek k prodeji pozemků parc. č. 



646/2, 664/3, 664/4, 665 v katastrálním území Vilsnice za účelem zajištění péče travních porostů. 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 p.č. 646/2, 665 k.ú. Vilsnice se 
dle platné územně plánovací dokumentace města Děčín nachází v nezastavěném území v zóně ZPF – zóna 
zemědělských kultur. Část pozemků p.č. 664/3, 664/4 k.ú. Vilsnice se nachází v zóně ZPF – zóna 
zemědělských kultur a část pozemku v CHÚ - zóna chráněných území. S prodejem souhlasíme. Funkční 
využití zóny ZPF dle čl. 8 odst. 2 písm. b vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města Děčín ve 
znění 8. změny Územního plánu města Děčín. Přípustné: produkční zemědělská výroba (orná půda, trvalé 
travní 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 zleň, meze) v rámci souhrnných pozemkových úprav, nelesní ekosystémy, doprovodná a 
strukturní zeleň, vodní toky a plochy, přístupové komunikace. Výjimečně přípustné: zahrádkářské osady. 
Nepřípustné: nesouvisející činnost s využitím pozemků zemědělského půdního fondu. Prostorové uspořádání: 
počet podlaží: 1+ podkroví intenzita zastavění pozemku v %: u stávajících zahrádkářských osad max. 25 m2, 
u ostatních zohlednit speciální charakter. Funkční využití zóny CHÚ dle čl. 8 odst. 1 písm. a vyhlášky č. 
3/2002 o závazné části územního plánu města Děčín ve znění 8. změny Územního plánu města Děčín. 
Přípustné: 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 zeleň, 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 pozemky p.č. 646/2, 664/3, 664/4 k.ú. Vislnice 
do plochy NZ.2 – plocha zemědělská/trvalý travní porost. Pozemek p.č. 665 k.ú. Vilsnice je přiřazen do plochy 
NZ.1 – plocha zemědělská/orná půda.

OZP – pronájem - z hlediska životního prostředí doporučuje pronájem p.p.č. 646/2 o výměře 360 m2, p.p.č. 
664/3 o výměře 8345 m2, p.p.č. 664/4 o výměře 1214 m2, p.p.č. 665 o výměře 1195 m2 vše v k.ú. Vilsnice za 
účelem sečení sena a otav - zajištění péče travních porostů. 
OZP – prodej - doporučuje pouze pronájem p.p.č. 646/2 o výměře 360 m2, p.p.č. 664/3 o výměře 8345 m2, 
p.p.č. 664/4 o výměře 1214 m2, p.p.č. 665 o výměře 1195 m2 vše v k.ú. Vilsnice za účelem zajištění péče 
travních porostů.

OSC – pronájem - jako příslušný silniční správní úřad nemá námitek k pronájmu p.p.č. 646/2, 664/3, 664/4, 
665, a 666 k.ú. Vilsnice k zemědělskému využití.

OKD – pronájem - na žádaných pozemcích jsou cenné květnaté louky o které je potřeba se starat šetrným 
způsobem. Nyní jsou značně poškozeny nešetrným sečením a nehrabáním biomasy. Odbor komunikací a 
dopravy nedoporučuje pronájem pozemků za účelem sečení sena a otav. 
OKD – prodej – Město není schopno zajistit šetrnou péči (ruční sečení a hrabání) na takové úrovni jakou tyto 
louky potřebují. OKD doporučuje prodej pozemku p.č. 646/2, p.č. 664/3, p.č. 664/4, p.č. 665 k. ú. Vilsnice 
pozemkovému spolku Launensia Českého svazu ochránců přírody za účelem ochrany cenných květných luk.

OMH – dle sdělení žadatelů – soukr. osob – se jejich rodina historicky stará o údržbu uvedených pozemků – 
blíže viz. doplnění žádosti. Žadatelé o odprodej – ZO ČSOP 38/02 LAUNENSIA uvádějí, že tyto pozemky 
vyžadují zvláštní péči – viz žádost. OMH souhlasí s pronájmem i s prodejem uvedených pozemků.

Jedná se o pozemky p.č. 646/2 o výměře 360 m2, p.č. 664/3 o výměře 8345 m2, p.č. 664/4 o výměře 1214 m2, 
p. č. 665 o výměře 1195 m2 a p. č. 666 o výměře 181 m2 vše k. ú. Vilsnice – celková výměra 11 295 m2.

Návrh ceny za pronájem pozemku dle „Zásad“ s ohledem na skutečnost, že se jedná o pozemky vhodné 
pouze pro sečení trávy (šetrné) doporučuje OMH vycházet pro stanovení ceny za pronájem ze „Zásad" jako 
pro zemědělské účely, tj. 1000,00 Kč/ha/rok, tj. 1.130,00 Kč/rok. 

Návrh ceny za prodej pozemku dle „Zásad“ 
II. pásmo – 1000,-Kč/m2 x koef. 0,2 (louka), tj. 200 Kč/m2, tj. celkem 2.259.000,00 Kč + ostatní náklady

 spojené s prodejem.



Nájemní smlouva: 0 

Účel dle žádosti: sečení s, ochrana travních porostů 

Žadatelé: 
pronájem, ev. prodej ******
prodej - ****** 

Závazky a pohledávky vůči městu: 0

Vyjádření:

         OR OSU OZP OSC OKD OMH
pronájem A A/N A A N A
prodej A A N - A A

Vysvětlivky:

Příloha: KM bohynska lada - 
pronájem.pdf Komentář:          

Příloha: KM bohynska lada - 
prodej.pdf Komentář:          

Příloha: ANO Zadost - Bohynska 
111.pdf Komentář:          

Příloha:
ANO Dodatek k Zádosti o 
pronájem pozemků - 
Bohynska Lada.pdf

Komentář:          

Příloha: ANO Zadost 
Launensia.pdf Komentář:          

Příloha: Foto - Bohynska 
lada-letecka.pdf Komentář:          

Příloha: Foto - Bohynska Lada.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 11.9.2019 13:19 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 11.9.2019 13:26 podepsáno











 

Dodatek k žádosti o pronájem pozemků podané dne 15.05.2019 

 

Dům na uvedené adrese vlastní naše rodina ze strany matky již od roku 1846, byl přízemní. V roce 1911 

bylo postaveno patro a dům i se stodolou byl využíván jako malá zemědělská usedlost. 

Po válce v roce 1946 koupil děda v obci Bělá dřevěný seník a kůlny, které postavil na kraji parcely 664/3 

u lesa nad domem, a které byli využívány jako technické zázemí hospodářství. 

Prarodiče hospodařili na pozemcích až do roku 1976, kdy babička zemřela. Poté se pozemky 

využívaly pouze na výrobu sena (akce – každý občan 1 metrák sena) a k posečení otav nebo zeleného 

krmení pro krávy v JZD Mašovice. 

Pozemky nebyly nikdy využívány JZD Malšovice, protože jsou v sevření lesa, svažité a s terénními 

nerovnostmi, které jsou náročnější na používání zemědělskou technikou. 

Po úmrtí dědy  v roce 1982 a vyřízení dědictví jsme převzali celé hospodářství 

a pokračovali v údržbě luk, kdy byla naše práce oceněna ochránci přírody, kterými bylo při kontrole 

pozemků nalezeno 72 druhů rostlin. 

Proto bychom rádi udrželi celou enklávu (od lesa k lesu) pod jedním majitelem a nadále se těšili 

z bohatého genofondu celé této oblasti spadající do přírodní rezervace Bohyňská Lada. 

 

Během posledních dvaceti let došlo k zaplavení parcely 664/3 na ploše 50-60% vodou z Račího potoka 

do výše 30-50 cm. Odstranění nánosů bahna a kamení trvalo 14 dní a bylo odstraněno zhruba 8 tun 

materiálu. 

 

Na závěr bychom rádi uvedli, že v případě možnosti odkupu pozemků, bychom měli zájem o koupi 

daných pozemků. 

 

Za kladné vyřízení žádosti předem děkujeme. 

 

V Děčíně 28.06.2019 



























MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 9. 2019 ZM 19 07 05 12

Název:
Prodej pozemku p.č. 405/2 k.ú. Podmokly – záměr

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a 
nezveřejňuje

záměr města prodat pozemek p.č. 405/2 o vým. 292 m2, ani jeho část, v k.ú. Podmokly.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 11. 6. 2019 návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a 
usnesením č. RM 19 11 37 14 nedoporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p.č. 
405/2 o vým. 292 m2, ani jeho část, v k.ú. Podmokly, tj. varianta č. 2.
Dále rada města projednala variantu č. 1, tj. doporučit ZM zveřejnit záměr města prodat pozemek p.č. 405/2 o 
vým. 292 m2 v k.ú. Podmokly, s podmínkou zatížení části pozemku věcným břemenem práva přístupu 
(služebnost cesty-stezky) v rozsahu dle GP, který bude vyhotoven a variantu č. 3, tj. doporučit ZM zveřejnit 
záměr města prodat část pozemku p.č. 405/2 o vým. dle GP, který bude vyhotoven, v k.ú. Podmokly, s 
podmínkou zatížení části pozemku věcným břemenem práva přístupu (služebnost stezky) v rozsahu dle GP, 
který bude vyhotoven. 

Cena: 0,00
Návrh postupu: RM nedoporučila zveřejnit záměr



Důvodová zpráva:
Rekapitulace:

- žádost o prodej části pozemku p.č. 405/2 o vým. cca 220 m2 v k.ú. Pomokly pro zajištění údržby a vytvoření 
zázemí k domu s tím, že současně bude zřízeno věcné břemeno pro zajištění přístupu ke skalnímu masivu;

- žadatel vlastní dům č.p. 320 na sousedním pozemku p.č. 408 k.ú. Podmokly a má zájem o koupi pouze části 
pozemku bez skalního masivu s tím, že pro přístup k tomuto masivu na vlastní náklady vybuduje přístupové 
schody;

- část pozemku je žadatelem užívána na základě nájemní smlouvy jako zahrada a zázemí k domu;

- další část pozemku je užívána vlastníkem objektu č.p. 318 na pozemku p.č. 409 k.ú. Podmokly jako zázemí 
k domu.

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. 405/2 o výměře cca 220 m² (mimo vstup do sousedního objektu) na zázemí a zahradu k domu. 
OSU – odd. Úřad územního plánování sděluje, že pozemek p.č. 405/2 k.ú. Podmokly se dle platné územně 
plánovací dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území v zóně SM – smíšená centrální zóna. S 
prodejem souhlasíme. Funkční využití zóny SM dle čl. 8 odst. 1 písm. a vyhlášky č. 3/2002 o závazné části 
územního plánu města Děčín ve znění 8. změny Územního plánu města Děčín. Přípustné: vybavenost 
celoměstského a lokálního charakteru (administrativně správní, obchodní, zdravotní a sociální, kulturní, 
církevní, ubytování), trvalé bydlení v bytových a polyfunkčních domech, zařízení obchodu, školství, veřejného 
stravování, tělovýchovné areály, odpovídající komunikační síť (hlavní ulice s charakterem městské třídy), 
MHD, parkovací plochy, zeleň liniová i plošná, nezbytná technická infrastruktura. Výjimečně přípustné: 
individuální trvalé bydlení, garáže, čerpací stanice PHM, nerušící provozy drobné výroby a služeb. 
Nepřípustné: areály výroby, skladů, dopravních zařízení a rušících výrobních služeb. Doporučené typy domů: 
polyfunkční městské domy s odpovídajícím uspořádáním parteru a 50 % trvalým bydlením, bytové domy a 
„vila“ domy s trvalým bydlením vymezené regulativy, vyplývající z podmínek příslušného prostoru či lokality 
(tvar střechy, počet podlaží, uliční čára, stavební čára, pestrá skladba architektonických prvků a detailů, 
členění fasád a oken, výkladců, reklamy, obytné vnitrobloky, zeleň, půdní vestavby). Doporučení: dostavba 
proluk, modernizace, rekonstrukce a přestavba tohoto území je prvořadá, zpracovat regulační plán, vymístit 
nevhodné provozy. Prostorové uspořádání: počet podlaží: 4-5, intenzita zastavění pozemku v %: 75-100. 
Poznámka: pro informaci uvádíme, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí pozemek p.č. 405/2 
k.ú. Podmokly do plochy O – plocha občanského vybavení.

OZP – nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji pozemku 405/2 k.ú. Podmokly za účelem 
zkulturnění a užívání zahrady k domu.

OMH – eviduje žádost o prodej části pozemku p.č. 405/2 v k.ú. Podmokly pro zabezpečení údržby a pro 
vytvoření zázemí k domu. Žadatel má zájem pouze o část pozemku bez skalního masivu s tím, že na 
pozemku bude zřízeno věcné břemeno pro zajištění přístupu ke skále a žadatel na vlastní náklady zajistí 
vybudování přístupového schodiště. Část pozemku žadatel užívá na základě uzavřené nájemní smlouvy jako 
zahradu, která je s ohledem na její polohu přístupná pouze z bytu v domě č.p. 320, který je v jeho vlastnictví. 
OMH eviduje i další nájemní smlouvu uzavřenou s vlastníkem nemovitosti č.p. 318 na pozemku p.č. 409 k.ú. 
Podmokly, který užívá část o vým. cca 10 m2 jako zázemí k domu. Tento nájemce bude, v případě zveřejnění 
záměru města, písemně informován a bude s ním dále jednáno o dalším způsobu užívání pozemku. 
OMH-odd. správy majetku – souhlasí s prodejem celého pozemku p.č. 405/2, k.ú. Podmokly, a to za 
předpokladu, že na pozemku p.č. 405/2, k.ú. Podmokly bude zřízeno věcné břemeno služebnosti přístupu k 
pozemkům p.č. 405/8 a p.č. 405/9, oba v k.ú. Podmokly. Nad předmětným pozemkem se nachází skalní 
masív, který vyžaduje pravidelnou údržbu. S dělením pozemku p.č. 405/2, k.ú. Podmokly nesouhlasíme. 
Zbývající část pozemku, která není součástí žádosti, o velikosti cca 75 m2, je pro statutární město Děčín dále 
nevyužitelná a do budoucna bude jen představovat finanční prostředky na údržbu.

Jedná se o prodej pozemku 405/2 o vým. 292 m2 v k.ú. Podmokly, případně jeho části, a zřízení věcného 



břemene.

Cena pozemku dle „Zásad“:
I. cenové pásmo – 2.300,00 Kč/m2 (zahrada, zázemí-koef 0,7), tj. 1.610,00 Kč/m2
a) část dle žádosti cca 220 m2 – celkem 354.200,00 Kč
b) celková výměra 292 m2 – celkem 470.120,00 m2

Nájemní smlouva: 2x

Účel dle žádosti: zahrada, zázemí

Žadatel: ******

Závazky a pohledávky vůči městu: 0 

Vyjádření:

OR OSU OZP OMH                            
A A A A                            

Vysvětlivky:

Příloha: 405 podm zad an.pdf Komentář:          

Příloha: 405 podm km.pdf Komentář:          

Příloha: 405 podm foto.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 9.9.2019 08:17 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 9.9.2019 15:52 podepsáno

































MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 9. 2019 ZM 19 07 05 13

Název:
Prodej části pozemku p.č. 1037/1 k.ú. Horní Oldřichov - záměr

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku p.č. 1037/1 k.ú. Horní Oldřichov a
nezveřejňuje

záměr města prodat část pozemku p.č. 1037/1 k.ú. Horní Oldřichov o výměře dle geometrického plánu, který 
bude vyhotoven (cca 100 m2).

Stanovisko RM:
RM dne 03.09.2019 usnesením č. RM 19 15 37 13 nedoporučila ZM zveřejnit záměr města prodat část 
pozemku p.č. 1037/1 k.ú. Horní Oldřichov o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca 100 
m2).

Cena:      
Návrh postupu: RM nedoporučila zveřejnit záměr města

Důvodová zpráva:
Rekapitulace: 
- žadatel vlastní RD na p.č. 143 a pozemky p.č. 498/2 a 1036/6 k.ú. Horní Oldřichov 
- dne 16.06.2019 obdržel OMH žádost o prodej části pozemku p.č. 1037/1 k.ú. Horní Oldřichov 
- pozemek by využil za účelem zabezpečení svých nemovitostí před vnikem divoké lesní zvěře - viz příloha 
- místním šetřením bylo zjištěno, že požadovaný pozemek je travnatá plocha 
- pro úplnost OMH uvádí, že žadatel o prodej této části pozemku žádal již v roce 2015 a 2016 
- ZM v roce 2015 i 2016 nezveřejnil záměr města prodat část tohoto pozemku 
- v návaznosti na stanovisko OKD doporučuje OMH řešit problematiku divoké zvěře osazením průchozích 
branek na pozemku

Nájemní smlouva: 0 

Návrh ceny za prodej: tj. II. pásmo– 300,00 Kč/m2– pro výstavbu účelové komunikace nebo pod stávající 
účelovou komunikací, při prodávané výměře cca 100 m2= 30.000,00 Kč 

Žadatel: ****** - není v evidenci dlužníků města



Vyjádření:

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

Vysvětlivky:
OSC: nedoporučuje prodej s ohledem na jednání v předchozích letech, kdy nebyla potvrzena veřejně 
přístupná účelová komunikace na p.p.č. 1037/2 k.ú. Horní Oldřichov (řízení bylo zastaveno z důvodu úmrtí 
žadatele). Pozemková parcela 1037/1 k.ú. Horní Oldřichov zůstává v současné době jako jediná přístupová 
komunikace k zahrádkám. K zamezení průniku zvěře na pozemek žadatele doporučuje, aby Statutární město 
Děčín vyvolalo řízení o omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci. Silniční správní úřad může na 
základě žádosti vlastníka komunikace vydat rozhodnutí o omezení veřejného přístupu na účelovou 
komunikaci. 

OKD: pozemek p.č. 1037/1 k.ú. Horní Oldřichov slouží jako přístup k zahrádkářské kolonii. V minulosti se bylo 
možné dostat k těmto zahrádkám z druhé strany. Z důvodu změny vlastníka a zamezení přístupu již tento 
přístup není možný. Navrhuje, aby průchozí branky, které zamezí vnikání zvěře, osadilo město. OKD 
nedoporučuje prodej části pozemku p.č. 1037/1 k.ú. Horní Oldřichov. 

OR: nemá v uvedené lokalitě žádný záměr. 

OŽP: nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji části pozemku. 

OSU: nedoporučuje k prodeji části pozemku parc. č. 1037/1 v katastrálním území Horní Oldřichov, neboť by 
se zbylá část pozemku stala pro město nepřístupná. 
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 p.č. 1037/1 k.ú. Horní 
Oldřichov se dle platné územně plánovací dokumentace města Děčín nachází v z části v zastavěném a z části 
v nezastavěném v území v zónách BV – smíšená zóna s RD venkovského typu, ZPF – zóna zemědělských 
kultur a zastavitelné ploše 8Z-48 – plochy RD městského typu. 
Část pozemku, o kterou má žadatel zájem, se nachází v zóně BV a ZPF. S prodejem části pozemku 
nesouhlasí z důvodu omezení průjezdu k ostatním pozemkům. 
Funkční využití zóny BV dle čl. 8 odst. 1 písm. d vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města 
Děčín ve znění 8. změny Územního plánu města Děčín. 
Přípustné: individuální trvalé bydlení v příměstské zóně ve spojení s užitkovými zahradami a 
samozásobitelským hospodářstvím, ojediněle i v bytových domech, individuální rekreace, lokální občanské 
vybavení (maloobchod, veřejné ubytování a stravování, sportovní zařízení), nerušící podnikatelské aktivity, 
odpovídající komunikace (přípustné a účelové), turistické trasy, odstavná parkoviště, MHD, všechny formy 
zeleně, nezbytná technická infrastruktura, garáže. 
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 v %: 15 
Funkční využití zóny ZPF dle čl. 8 odst. 2 písm. b vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města 
Děčín ve znění 8. změny Územního plánu města Děčín. 
Přípustné: produkční zemědělská výroba (orná půda, trvalé travní 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 zleň, meze) v rámci 
souhrnných pozemkových úprav, nelesní ekosystémy, doprovodná a strukturní zeleň, vodní toky a plochy, 
přístupové komunikace. 
Výjimečně přípustné: zahrádkářské osady. 
Nepřípustné: nesouvisející činnost s využitím pozemků zemědělského půdního fondu. 
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 1+ podkroví intenzita zastavění pozemku v %: u stávajících 
zahrádkářských osad max. 25 m2, u ostatních zohlednit speciální charakter. 
Poznámka: Pro informaci uvádíme, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí pozemek p.č. 1037/1 
k.ú. Horní Oldřichov část do zastavěného území do plochy PZ.1 – park, historická zahrada a část do 
nezastavěného území do plochy Z – plocha zeleně – ostatní zeleň v krajině. 



OMH: nedoporučuje zveřejnit záměr prodat část tohoto pozemku, a to z důvodu, že pozemek slouží jako 
jediná přístupová komunikace k zahrádkám

Příloha: 13_Foto_oldrichov_1037.
pdf Komentář:          

Příloha: AN_13_letecky_mapa_10
37.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 9.9.2019 16:11 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 10.9.2019 09:10 podepsáno







MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 9. 2019 ZM 19 07 05 14

Název:
Prodej pozemku p.č. 376/2 k.ú. Bělá u Děčína – záměr

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Bělá u Děčína a 
nezveřejňuje

záměr města prodat pozemek p.č. 376/2 o vým. 182 m2 v k.ú. Bělá u Děčína.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 11. 6. 2019 návrh na prodej pozemku v k.ú. Bělá u Děčína a 
usnesením č. RM 19 11 37 08 nedoporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p.č. 
376/2 o vým. 182 m2 v k.ú. Bělá u Děčína. 

Cena: 0,00
Návrh postupu: RM nedoporučila zveřejnit záměr



Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- žádost o prodej pozemku p.č. 376/2 v k.ú. Bělá u Děčína na zahradu k domu;

- žadatelé vlastní od r. 2018 dům na sousedním pozemku st.p.č. 670 a zahradu na pozemku p.č. 372 k.ú. Bělá 
u Děčína;

Vyjádření:
OR – nemá v uvedené lokalitě žádný záměr.

OSU – odd. územního rozhodování, památkové péče a speciální stavební úřad nemá námitek k prodeji 
pozemku p.č. 376/2 v katastrálním území Bělá u Děčína na zahradu.
OSU – odd. Úřad územního plánování sděluje, že pozemek p.č. 376/2 k.ú. Bělá u Děčína se dle platné 
územně plánovací dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území v zóně SM – smíšená městská 
zóna. S prodejem souhlasíme. Funkční využití zóny SM dle čl. 8 odst. 1 písm. b vyhlášky č. 3/2002 o závazné 
části územního plánu města Děčín ve znění 8. změny Územního plánu města Děčín. Přípustné: trvalé bydlení 
v městských i bytových domech, individuální trvalé bydlení, zařízení obchodu, veřejného stravování, školství, 
tělovýchovné areály, vybavenost celoměstského a lokálního charakteru (zdravotní a sociální, kulturní, církevní, 
ubytování), odpovídající komunikační síť (hlavní ulice s charakterem městské třídy), MHD, parkovací plochy, 
zeleň liniová i plošná, nezbytná technická infrastruktura. Výjimečně přípustné: nerušící provozy drobné výroby 
a služeb, garáže, čerpací stanice PHM. Nepřípustné: areály výroby, skladů, dopravních zařízení a rušících 
výrobních služeb. 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. Prostorové uspořádání: počet podlaží: 3-4. Intenzita 
zastavění pozemku v %: 50. Poznámka: pro informaci uvádíme, že rozpracovaný návrh Územního plánu 
Děčín řadí pozemek p.č. 376/2 k.ú. Bělá u Děčína do plochy ZO – zeleň ochranná a izolační, ostatní veřejná 
zeleň.

OZP – nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji pozemku 376/2 k.ú. Bělá u Děčína za účelem 
užívání zahrady k domu.

OMH – eviduje žádost o prodej pozemku p.č. 376/2 v k.ú. Bělá u Děčína na zahradu k domu na sousedním 
pozemku st.p.č. 670, který žadatelé společně se zahradou na pozemku p.č. 372 k.ú. Bělá u Děčína vlastní od 
r. 2018. Rada města usnesením č. RM 19 10 37 10 ze dne 28. 4. 2019 schválila ukončení nájmu pozemku p.č. 
376/2 k.ú. Bělá u Děčína s původním spoluvlastníkem domu dohodou ke dni 31. 5. 2019 z důvodu změny jeho 
bydliště.
Jedná se o prodej pozemků 376/2 o vým. 182 m2 v k.ú. Bělá u Děčína.

Cena pozemku dle „Zásad“: II. pásmo 1.000,00 Kč/m2 (zahrada-koef 0,3), tj. 300,00 Kč/m2 – celkem 
54.600,00 Kč

Nájemní smlouva: 0

Účel dle žádosti: zahrada k domu žadatelů

Žadatelé: ******

Závazky a pohledávky vůči městu: 0 

Vyjádření:

OR OSU OZP OMH                            
A A A A                            

Vysvětlivky:



Příloha: 376 zad.pdf Komentář:          

Příloha: 376 km.pdf Komentář:          

Příloha: 376 km letec.pdf Komentář:          

Příloha: 376 bela foto a.pdf Komentář:          

Příloha: 376 bela foto b.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 9.9.2019 08:04 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 9.9.2019 15:55 podepsáno















MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 9. 2019 ZM 19 07 05 15

Název:
Prodej části pozemku p.č. 1322 k.ú. Podmokly - záměr

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Podmokly a
nezveřejňuje

záměr města prodat část pozemku p.č. 1322 v k.ú. Podmokly o výměře dle geometrického plánu, který bude 
vyhotoven (cca 75 m2).

Stanovisko RM:
RM dne 09.07.2019 usnesením č. RM 19 13 37 21 přijala variantu č. 1, tj. neschválila zveřejnění záměru 
města pronajmout část pozemku p.č. 1322 k.ú. Podmokly o výměře cca 75 m2.

Současně projednala variantu č. 2, tj. schválení zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p.č. 1322 
k.ú. Podmokly o výměře cca 75 m2.

RM dne 09.07.2019 usnesením č. RM 19 13 37 22 přijala variantu č. 2, tj. nedoporučení ZM zveřejnit záměr 
města prodat část pozemku p.č. 1322 v k.ú. Podmokly o výměře dle geometrického plánu, který bude 
vyhotoven (cca 75 m2).

Současně projednala variantu č. 1, tj. doporučení ZM zveřejnit záměr města prodat část pozemku p.č. 1322 v 
k.ú. Podmokly o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca 75 m2).

Cena:      
Návrh postupu: RM doporučila nezveřejnit záměr města



Důvodová zpráva:
Rekapitulace: 
- Žadatelé vlastní pozemky p.č. 1331/1 a 1331/2 vč. stavby rodinného domu 
- S ohledem na terén a řešení problematiky parkování osobních vozidel u RD (zejména v zimním období), 
požádali o prodej části sousedního pozemku p.č. 1322 k.ú. Podmokly o výměře cca 75 m2 
- Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha/ostatní komunikace, v reálu není požadovaná 
část pozemku součástí tělesa komunikace 
- Součástí žádosti o prodej je dopravní studie „Napojení odstavné plochy na místní komunikaci stávajícím 
sjezdem“ zpracovaná dopravním inženýrem - viz příloha 
- OMH v návaznosti na provedené místní šetření a s ohledem na stanoviska OSC a OKD nemá námitek k 
prodeji části požadovaného pozemku 
- V případě zveřejnění záměru města prodat část pozemku OMH zadá k vypracování geometrický plán ve 
spolupráci s OSC a OKD
- RM dne 09.07.2019 projednala mj. návrh na zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p.č. 1322 
k.ú. Podmokly a neschválila zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p.č. 1322 k.ú. Podmokly o 
výměře cca 75 m2
- V návaznosti na toto usnesení OMH ve spolupráci s OKD vyzval žadatele, aby na pozemku p.č. 1322 k.ú. 
Podmokly neparkoval vozidla. Pozemek je doprovodnou zelení přilehlé komunikace a není určen k parkování

Pro úplnost OMH uvádí, že do jednání RM dne 09.07.2019 byl předložen návrh na zveřejnění záměru města 
pronájmu, dle stanoviska OSU - Úřad územního plánování.

Nájemní smlouva: 0 

Návrh ceny za prodej: tj. II. pásmo – 1000,00 Kč/m2 s použitím koeficientu 0,6 – bydlení = 600,00 Kč/m2 
- při požadované výměře cca 75 m2 = 45.000,00 Kč 

Žadatelé: ****** - nejsou v evidenci dlužníků města



Vyjádření:

OSC OSU OŽP OR OKD OMH          
A - pozn. A/N - pozn. A A A A          

Vysvětlivky:
OSC: nemá námitek k prodeji části pozemku na zřízení odstavného a parkovacího stání. Upozorňuje na 
skutečnost, že sjezd z odstavného parkovacího stání bude podléhat povolení připojení sjezdu na komunikaci 
dle § 10 zákona č.13/1998 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů. 

OSU: nemá námitek k prodeji části pozemku parc. č. 1322 v katastrálním území Podmokly za účelem zřízení 
parkovacích míst. Stavební úřad upozorňuje, že stavba parkovacích míst vyžaduje povolení podle stavebního 
zákona. 
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 p.č. 1322 k.ú. Podmokly se 
dle platné územně plánovací dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území v zóně BM – RD 
městského typu. Vzhledem k možnému budoucímu využití souhlasí pouze s pronájmem. 
Funkční využití zóny BM dle čl. 8 odst. 1 písm. c vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města 
Děčín ve znění 8. změny Územního plánu města Děčín. 
Přípustné: trvalé bydlení v rodinných domech, rodinné domy izolované, dvojdomy a řadové rodinné domy s 
obytnými zahradami, garáže, lokální zařízení škol, maloobchodu, stravování a tělovýchovy, nezbytné 
přístupové komunikace s MHD, plochy dopravy v klidu, zeleň plošná, strukturní i liniová, zahrádkářské osady, 
nezbytné technické vybavení. 
Výjimečně přípustné: nerušící služby a „malé podnikání“. 
Nepřípustné: trvalé bydlení ve vícepodlažních bytových domech, výrobní podnikatelské aktivity, sklady a 
zařízení dopravy, rušící výrobní a opravárenské služby a aktivity, objekty pro chov hospodářského zvířectva. 
Prostorové uspořádání: počet podlaží: do 2 + podkroví intenzita zastavění pozemku v %: 25 
Poznámka: Pro informaci uvádí, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí pozemek p.č. 1322 k.ú. 
Podmokly do plochy DS – plocha pro silniční dopravu. 

OŽP: nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji části p.p.č. 1322 v k.ú. Podmokly o výměře cca 75 
m2 za účelem zajištění 2 parkovacích stání pro objekt RD na p.p.č. 1331/2 v k.ú. Podmokly dle zpracované 
dopravní studie „Napojení odstavné plochy na místní komunikaci stávajícím sjezdem p.p.č. 1322 k.ú. 
Podmokly“ z.č.430-18 vypracované ******

OR: nemá v uvedené lokalitě žádný záměr. 

OKD: nemá námitek k prodeji části pozemku p.č. 1322 k.ú. Podmokly. K vytýčení hranice pozemku žádá 
přizvat pracovníka OKD. 

OMH: na základě stanovisek OSC a OKD nemá námitek k prodeji části pozemku. K zadání geometrického 
plánu pro rozdělení pozemku bude přizván pracovník OKD.

Příloha: AN_15_prilohy_1322_Pod
mokly.pdf Komentář:          

Příloha: AN_15_foto_20190911113
650.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 11.9.2019 14:52 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 12.9.2019 06:20 podepsáno



























MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 9. 2019 ZM 19 07 05 16-17

Název:
Prodej částí pozemků p.č. 425/14, 425/15 k.ú. Podmokly - záměr

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

ZM 19 07 05 16

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Podmokly a
nezveřejňuje

záměr města prodat část pozemku p.č. 425/14 k.ú. Podmokly o vyměře dle geometrického plánu, který bude 
vyhotoven.

Návrh usnesení:

ZM 19 07 05 17

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Podmokly a
nezveřejňuje

záměr města prodat část pozemku p.č. 425/15 k.ú. Podmokly o vyměře dle geometrického plánu, který bude 
vyhotoven.

Stanovisko RM:
RM dne 20.08.2019 usnesením č. RM 19 15 37 34 přijala variantu č. 2, tj. nedoporučila ZM zveřejnit záměr 
města prodat část pozemku p.č. 425/14 k.ú. Podmokly o vyměře dle geometrického plánu, který bude 
vyhotoven.

Současně RM projednala variantu č. 1, tj. doporučení ZM zveřejnit záměr města prodat část pozemku p.č. 
425/14 k.ú. Podmokly o vyměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven.

RM dne 20.08.2019 usnesením č. RM 19 15 37 35 přijala variantu č. 1, tj. nedoporučila ZM zveřejnit záměr 
města prodat část pozemku p.č. 425/15 k.ú. Podmokly o vyměře dle geometrického plánu, který bude 
vyhotoven.

Současně RM projednala variantu č. 2, tj. doporučení ZM nedoporučuje zastupitelstvu města zveřejnit záměr 
města prodat část pozemku p.č. 425/15 k.ú. Podmokly o vyměře dle geometrického plánu, který bude 
vyhotoven.



Cena:      
Návrh postupu: RM nedoporučila zveřejnit záměry města



Důvodová zpráva:
Rekapitulace: 
- manželé ****** vlastní pozemky p.č. 617 a 618 k.ú. Podmoky, vč. stavby rodinného domu 
- k původní stavbě RD přistavěli přístavbu 
- přístavba částí zasáhla do pozemku ve vlastnictví statutárního města Děčín - p.č. 425/14 k.ú. Podmokly - 
cca 4,5 m2 
- dále realizovali přístřešek pro vozidla 
- stavbou zasáhli do pozemku p.č. 425/15 k.ú. Podmokly, který je rovněž ve vlastnictví statutárního města 
Děčín - cca 23 m2 
- rozhodnutím OSU ze dne 07.12.2018 bylo investorovi nařízeno odstranění staveb „přístřešek pro vozidla“ na 
pozemcích p.č. 617 a 425/15 k.ú. Podmokly a „plné betonové oplocení“ na pozemku p.č. 617 k.ú. Podmokly 
- dne 05.02.2019 bylo vydáno rozhodnutí, kterým byla zamítnuta žádost o dodatečné povolení shora 
uvedených staveb 
- předmětná rozhodnutí jsou k dnešnímu dni nepravomocná, neboť proti nim byla podána odvolání a v 
současné době probíhá odvolací řízení u odvolacího orgánu 
- na základě toho, že došlo stavbami k zásahu do pozemků ve vlastnictví statutárního města Děčín, požádal 
investor o prodej zastavěných částí pozemků p.č. 425/14 a 425/15 k.ú. Podmokly 
- oba pozemky jsou v katastru nemovitostí vedeny jako lesní pozemky 
- po místním šetřením za účasti OMH, OSU a zástupce investora lze konstatovat, že zásah do pozemku p.č. 
425/14 k.ú. Podmokly vznikl nástavbou na stávající podezdívku 
- není námitek k prodeji části pozemku o výměře cca 4,5 m2, a to i v návaznosti na stanovisko OŽP, resp. 
Lesního úřadu (investor - žadatel uhradí veškeré náklady spojené s vyjmutím z pozemků určených k plnění 
funkcí lesa) 
- s prodejem části pozemku p.č. 425/15 k.ú. Podmokly nelze souhlasit, dle OSU zamýšlený způsob využití 
pozemku neodpovídá regulativu dané zóny a Lesní úřad, jako správce lesních pozemků vydal nesouhlas se 
stavbou přístřešku pro auto na tomto pozemku 
- na základě všech skutečností, vydaného dodatečného stavebního povolení “Přístavba a nástavba rodinného 
domu Děčín, Děčín IV - Podmokly č.p. 1106. E. Destinové 19“ ze dne 06.02.2019 vydaného OSU MM Děčín, 
nemá OMH námitek proti prodeji části pozemku p.č. 425/14 k.ú. Podmokly pod nástavbou RD o výměře cca 
4,5 m2 
- prodej části pozemku p.č. 425/15 k.ú. Podmokly o výměře cca 23 m2 pod stavbou „Přístřešek pro vozidla na 
pozemcích p.č. 617 a p.č. 425/15 k.ú. Podmokly“ OMH nedoporučuje

Návrh ceny za prodej – výměra požadovaného pozemku p.č. 425/14 – cca 4,5 m2 
Varianta č. 1 - dle „Zásad“: I. pásmo, tj. 2.300,00 Kč/m2 x koef. 0,6 (bydlení) = 1.380,00 Kč/m2 
Při výměře cca 4,5 m2 = 6.210,00 Kč

Návrh ceny za prodej – výměra požadovaného pozemku p.č. 425/15 – cca 23 m2 
Varianta č. 1 - dle „Zásad“: I. pásmo, tj. 2.300,00 Kč/m2 x koef. 0,6 (bydlení) = 1.380,00 Kč/m2 
Při výměře cca 23 m2 =31.740,00 Kč 
Varianta č. 2 - dle „Zásad“: I. pásmo, tj. 2300,00 Kč/m2 x koef. 0,9 (ostatní účely - pozemek pod drobnou 
stavbou) = 2.070,00 Kč/m2 
Při výměře cca 23 m2 = 47.610,00 Kč

Nájemní smlouva: 0 

Účel dle žádosti: majetkové urovnání ke stavbám v k.ú. Podmokly 
p.č. 425/14 - cca 4,5 m2 - přístavba a nástavba rodinného domu Děčín, Děčín IV - Podmokly č.p. 1106, ul. 
Emy Destinové 19 
p.č. 425/15 - cca 23 m2 - přístřešek pro vozidla na pozemcích p.č. 617 a p.č. 425/15 k.ú. Podmokly 

Žadatel: ******



Vyjádření:

OSU OŽP OKD OR OMH                   
A/N - pozn. A/N - pozn. A A A/N - pozn.                   

Vysvětlivky:
OSU - stavební úřad Magistrátu města Děčín oddělení územního rozhodování nemá námitek k prodeji části 
pozemku parc. č. 425/14 v katastrálním území Podmokly pod přístavbou rodinného domu. S prodejem části 
pozemku parc. č. 425/15 v katastrálním území Podmokly pod přístřeškem pro vozidla nesouhlasí, neboť toto 
je v rozporu s územním plánem města Děčín. 
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 p.č. 425/14 a 425/15 k.ú. 
Podmokly se dle platné územně plánovací dokumentace města Děčín nachází v nezastavěném území a jsou 
součástí zóny Z – zóna rekreačně klidová. 
S prodejem části pozemku p.č. 425/14 k.ú. Podmokly souhlasí.
S prodejem pozemku p.č. 425/15 k.ú. Podmokly nesouhlasí z toho důvodu, že zamýšlený způsob využití 
pozemku neodpovídá regulativu dané zóny. 
Na základě rozhodnutí vydaného stavebním úřadem ze dne 07.12.2018, kterým bylo nařízeno odstranění 
staveb „přístřešek pro vozidla“ na pozemcích p.č. 617 a 425/15 k.ú. Podmokly a „plné betonové oplocení“ na 
pozemku p.č. 617 k.ú. Podmokly. Dále bylo dne 05.02.2019 vydáno rozhodnutí, kterým byla zamítnuta žádost 
o dodatečné povolení shora uvedených staveb. Předmětná rozhodnutí jsou k dnešnímu dni nepravomocná, 
neboť proti nim byla podána odvolání a v současné době probíhá odvolací řízení u odvolacího orgánu. 
Funkční využití zóny Z 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 volná čas v rámci jednotlivých lokalit, nenarušující přírodní charaktera a 
aktivity 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. 
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 25 m2 zastavěné plochy u zahrádkářských osad, 5% u ostatních funkcí. 
Poznámka: Pro informaci uvádí, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí část pozemku p.č. 425/15 
k.ú. Podmokly do plochy BI - bydlení individuální v rodinných domech – městské. p.č. Pozemek p.č. 425/14 
k.ú. Podmokly řadí do plochy NL – plocha lesní.

OŽP: nesouhlasí z hlediska životního prostředí s prodejem části p.p.č. 425/15 v k.ú. Podmokly o výměře cca 
23 m2, kde žadatel provedl neoprávněný zábor lesního pozemku. 
K prodeji části p.p.č. 425/14 v k.ú. Podmokly o výměře cca 4,5 m2 nemá z hlediska ŽP námitek, za podmínky, 
že tato část pozemku bude řádně vyjmuta z pozemků určených k plnění funkcí lesa, a to na náklady žadatele. 
Přílohou stanovisko Lesního úřadu Děčín, p.o., k prodeji předmětných částí pozemků - viz dále text: jako 
organizace pověřená správou všech lesních pozemků ve vlastnictví statutárního města Děčín, nesouhlasíme 
s prodejem části lesního pozemku p.č. 425/15 v k.ú. Podmokly (viz. náš nesouhlas se stavbou přístřešku pro 
auto na tomto pozemku, žadatel ******), pokud je na této části lesního pozemku jakákoliv stavba, jedná se o 
nedovolený zábor lesního pozemku. S prodejem části lesního pozemku p.č. 425/14 v k.ú. Podmokly o výměře 
4,5 m2 souhlasí s tím, že tato část bude vyjmuta z pozemků určených k plnění funkcí lesa, kdy veškeré 
náklady bude hradit žadatel.

OKD: nemá námitek k prodeji částí pozemků.

OR: nemá v uvedené lokalitě žádný záměr.

OMH: nemá námitek k prodeji části pozemku p.č. 425/14 k.ú. Podmokly za podmínky, uvedené ve stanovisku 
OŽP, tj. vyjmutí z pozemků určených k plnění funkcí lesa, kdy veškeré náklady bude hradit žadatel. S 
prodejem části pozemku p.č. 425/15 k.ú. Podmokly nesouhlasí, s odkazem na stanoviska OSU a OŽP.



Příloha: AN_17_prilohy_425.pdf Komentář:          

Příloha: AN_17_foto_425_14_a.pdf Komentář:          

Příloha: AN_17_foto_425_14_b.pd
f Komentář:          

Příloha: AN_17_foto_425-15_a.pdf Komentář:          

Příloha: AN_17_foto_425-15_b.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 11.9.2019 14:00 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 11.9.2019 14:07 podepsáno





















MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 9. 2019 ZM 19 07 05 18

Název:
Směna pozemků v k.ú. Březiny u Děčína a v k.ú. Děčín – záměr

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu částí pozemků (majetkoprávní urovnání) a
nezveřejňuje

záměr města směnit: 
- z vlastnictví statutárního města Děčín část pozemku p.č. 224/2 v k.ú. Děčín o výměře dle geometrického 
plánu, který bude vyhotoven (cca 2,00 m2), 
- do vlastnictví statutárního města Děčín část pozemku p.č. 276/93 v k.ú. Březiny u Děčína o výměře dle 
geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca 3,00 m2),

Stanovisko RM:
RM dne 09.07.2019 usnesením č. RM 19 13 37 28 přijala variantu č. 1, tj. doporučila ZM nezveřejnit záměr 
města směnit: 
- z vlastnictví statutárního města Děčín část pozemku p.č. 224/2 v k.ú. Děčín o výměře dle geometrického 
plánu, který bude vyhotoven (cca 2,00 m2), 
- do vlastnictví statutárního města Děčín část pozemku p.č. 276/93 v k.ú. Březiny u Děčína o výměře dle 
geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca 3,00 m2).

Současně RM projednala variantu č. 2, tj. doporučení ZM zveřejnit záměr města směnit: 
- z vlastnictví statutárního města Děčín část pozemku p.č. 224/2 v k.ú. Děčín o výměře dle geometrického 
plánu, který bude vyhotoven (cca 2,00 m2), 
- do vlastnictví statutárního města Děčín část pozemku p.č. 276/93 v k.ú. Březiny u Děčína o výměře dle 
geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca 3,00 m2).

RM dále projednala návrh na pronájem části pozemku p.č. 224/2 k.ú. Děčín a usnesením č. RM 19 13 37 29 
přijala variantu č. 1, tj. neschválení zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p.č. 224/2 k.ú. Děčín o 
výměře cca 1,50 m2 za účelem parkování jednostopého vozidla v návaznosti na majetkové narovnání k části 
pozemku p.č. 276/93 k.ú. Březiny u Děčína).

Současně RM projednala variantu č. 2, tj. schválení zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p.č. 
224/2 k.ú. Děčín o výměře cca 1,50 m2 za účelem parkování jednostopého vozidla v návaznosti na majetkové 
narovnání k části pozemku p.č. 276/93 k.ú. Březiny u Děčína).

Cena:      
Návrh postupu: RM doporučila nezveřejnit záměr města



Důvodová zpráva:
- Navrhovatel ****** vlastní pozemek p.č. 276/93 k.ú. Březiny u Děčína 
- Na části tohoto pozemku se nachází stavba místní komunikace – ve vlastnictví statutárního města Děčín 
- Dne 04.03.2019 obdržel OMH žádost o majetkové narovnání od vlastníka tohoto pozemku, který ve svém 
návrhu uvádí, že je obeznámen se skutečností, že stavba komunikace zasahuje i do jeho pozemku, avšak v 
současné době již požaduje stav narovnat 
- Z důvodu narovnání majetkového nesouladu, navrhl pan ****** dvě varianty způsobu řešení: 
1/ směnu části pozemku p.č. 276/93 k.ú. Březiny u Děčína (LV ******) za část pozemku p.č. 224/2 k.ú. Děčín 
(LV statutární město Děčín), 
2/ vzájemné finanční plnění za pronájem části pozemku p.č. 224/2 k.ú. Děčín (stání jednostopého vozidla – 
skútru) – viz příloha 
- Část požadovaného pozemku p.č. 224/2 k.ú. Děčín by využil na parkování skútru před domem, ve kterém 
bydlí 
- OMH upřednostňuje výkup části pozemku pod místní komunikací

Návrh ceny za prodej – směna pozemků ve stejné výměře bez finančního vypořádání 

Nájemní smlouva: 0 

Účel dle žádosti: narovnání majetkového nesouladu jednou z navrhovaných variant 
1/ směna části pozemku p.č. 276/93 k.ú. Březiny u Děčína (LV ******) pod stavbou místní komunikace (LV 
statutární město Děčín) za část pozemku p.č. 224/2 k.ú. Děčín (LV statutární město Děčín) za účelem 
parkování jednostopého vozidla - skútru 
2/ pronájem části pozemku p.č. 224/2 k.ú,. Děčín, přičemž by došlo k uzavření smlouvy vč. ošetření finanční 
kompenzace (výše nájemného x hodnota získané části pozemku pod komunikací) 

Navrhovatel: ******



Vyjádření:

OSC OŽP OKD OSU OR OMH          
N - pozn. A A/N - pozn. A - pozn. N - pozn. N - pozn.          

Vysvětlivky:
OSC: jako příslušný silniční správní úřad směnu výše uvedených částí pozemkových parcel nedoporučuje. 
Pozemková parcela č. 224/2 k.ú. Děčín je součástí veřejného prostranství, přiléhající k panelovému domu v 
ulici Plavební, Děčín I. Zřízení parkovacího stání na tomto pozemku by podléhalo stavebnímu řízení a rovněž 
rozhodnutí o připojení sjezdu na komunikaci dle § 10 zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve 
znění pozdějších předpisů. 
V případě, že úpravou křižovatky místní komunikace v Děčíně – Březiny byla trvale dotčena pozemková 
parcela č. 276/92 k.ú. Březiny u Děčína, doporučuje zahájit jednání o výkupu této části pozemkové parcely do 
vlastnictví města Děčín. 

OŽP: nemá z hlediska životního prostředí námitek ke směně, za účelem narovnání majetkoprávních 
nesouladů. 

OKD: žádá o prověření (vytýčení) hranice pozemku p.č. 276/93 k.ú. Březiny u Děčína. 

OSU: nemá námitek ke směně části pozemku parc. č. 276/93 v katastrálním území Březiny u Děčína za část 
pozemku parc. č. 224/2 v katastrálním území Děčín. Upozorňuje, že výstavba zpevněné plochy na pozemku 
parc. č. 224/2 v katastrálním území Děčín vyžaduje povolení podle stavebního zákona. 
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 nacházejí v zastavěném území a p.p.č. 276/93 k.ú. Březiny u Děčína je 
součástí zóny SM – smíšená zóna městská a p.p.č. 224/2 k.ú. Děčín je součástí zóny SC – smíšená centrální 
zóna. 
Se směnou za účelem vytvoření parkovacího stání nesouhlasí z důvodu narušení stávající zeleně v centrální 
části města. 
Funkční využití zóny SM dle čl. 8 odst. 1 písm. b vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města 
Děčín ve znění 8. změny Územního plánu města Děčín. 
Přípustné: trvalé bydlení v městských i bytových domech, individuální trvalé bydlení, zařízení obchodu, 
veřejného stravování, školství, tělovýchovné areály, vybavenost celoměstského a lokálního charakteru 
(zdravotní a sociální, kulturní, církevní, ubytování), odpovídající komunikační síť (hlavní ulice s charakterem 
městské třídy), MHD, parkovací plochy, zeleň liniová i plošná, nezbytná technická infrastruktura. 
Výjimečně přípustné: nerušící provozy drobné výroby a služeb, garáže, čerpací stanice PHM. 
Nepřípustné: areály výroby, skladů, dopravních zařízení a rušících výrobních služeb. 
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. 
Prostorové uspořádání: Počet podlaží: 3- 4 Intenzita zastavění pozemku v %: 50 
Funkční využití zóny SC dle čl. 8 odst. 1 písm. a vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města 
Děčín ve znění 8. změny Územního plánu města Děčín. 
Přípustné: vybavenost celoměstského a lokálního charakteru (administrativně správní, obchodní, zdravotní a 
sociální, kulturní, církevní, ubytování), trvalé bydlení v bytových a polyfunkčních domech, zařízení obchodu, 
školství, veřejného stravování, tělovýchovné areály, odpovídající komunikační síť (hlavní ulice s charakterem 
městské třídy), MHD, parkovací plochy, zeleň liniová i plošná, nezbytná technická infrastruktura. 
Výjimečně přípustné: individuální trvalé bydlení, garáže, čerpací stanice PHM, nerušící provozy drobné výroby 
a služeb. 
Nepřípustné: areály výroby, skladů, dopravních zařízení a rušících výrobních služeb. 
Doporučené typy domů: polyfunkční městské domy s odpovídajícím uspořádáním parteru a 50% trvalým 
bydlením, bytové domy a „vila“ domy s trvalým bydlením vymezené regulativy, vyplývající z podmínek 
příslušného prostoru či lokality (tvar střechy, počet podlaží, uliční čára, stavební čára, pestrá skladba 
architektonických prvků a detailů, členění fasád a oken, výkladců, reklamy, obytné vnitrobloky, zeleň, půdní 
vestavby). 
Doporučení: dostavba proluk, modernizace, rekonstrukce a přestavba tohoto území je prvořadá, zpracovat 
regulační plán, vymístit nevhodné provozy. 
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 4- 5 intenzita zastavění pozemku v %: 75- 100 



Poznámka: Pro informaci uvádí, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí pozemek p.č. 276/93 k.ú. 
Březiny u Děčína do plochy SC – plocha smíšená obytná v centrální zóně a pozemek p.č. 224/2 k.ú. Děčín do 
plochy BI – bydlení individuální v rodinných domech – městské. 

OR: o majetkovém nesouladu ví. Panu ****** bylo sděleno, že technické poměry v křižovatce neumožňují jiné 
řešení (nebylo by možné se v křižovatce vytočit). V příloze zasílá fotografii původního stavu, kdy před 
revitalizací sídliště byla křižovatkou zabrána dokonce větší část jeho pozemku než po revitalizaci. Jak k této 
situaci, kdy pan ****** získal pozemek včetně části nutné pro komunikaci, došlo, bohužel neví. 
Pro vypořádání situace navrhuje vypořádání majetkoprávních vztahů nejlépe odkupem části pozemku pod 
městskou komunikací. 
Na pozemku 224/2 k.ú. Děčín neeviduje v současné době žádné rozvojové záměry, nedomnívá se ovšem, že 
se jedná o vhodný způsob využití travnaté plochy v okolí panelových domů. 

OMH: v návaznosti na stanovisko OSC a OSU nedoporučuje směnit části pozemků. V případě, že 
zastupitelstvo města nezveřejní záměr směny, vyvolá s navrhovatelem jednání o možném výkupu části 
pozemku p.č. 276/93 k.ú. Březiny u Děčína. 
Pro úplnost uvádí, že dle stanoviska OR bylo provedením skutečného zaměření stavby prokázáno, že stavba 
zasahuje do pozemku pana ******.

Příloha: AN_18_prilohy_smena_Br
eziny (1).pdf Komentář:          

Příloha: 18_prilohy_smena_Brezin
y (2).pdf Komentář:          

Příloha: AN_18_foto_smena_Brezi
ny.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 12.9.2019 12:08 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 12.9.2019 16:05 podepsáno
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MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 9. 2019 ZM 19 07 05 19

Název:
Pozemek p. č. 161/5 k. ú. Nebočady - bezúplatný převod

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo nabídku ÚZSVM na převod pozemku v k. ú. Nebočady do majetku města a
schvaluje

1. nabytí pozemku p. č. 161/5 k. ú. Nebočady o výměře 359 m2 bezúplatným převodem od ÚZSVM, Rašínovo 
nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové Město do majetku města, 

2. uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 36/U/MB/2019 pozemku p. 
č. 161/5 k. ú. Nebočady o výměře 359 m2 od ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové Město do 
majetku města.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 25.6.2019 nabídku ÚZSVM na převod pozemku v k. ú. 
Nebočady a usnesením č. RM 19 12 37 13 doporučila zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod 
pozemku p. č. 161/5 k. ú. Nebočady o výměře 359 m2 a  uzavření smlouvy o bezúplatném převodu 
vlastnického práva k nemovité věci č. 36/U/MB/2019 pozemku p. č. 161/5 k. ú. Nebočady o výměře 359 m2 od 
ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové Město do majetku města.

Cena: 0,00
Návrh postupu: RM doporučuje schválit bezúplatný převod



Důvodová zpráva:

Rekapitulace: 

- na části pozemku p. č. 161/5 k. ú. Nebočady se nachází místní komunikace III. třídy zařazená v pasportu MK 
pod evidenčním označením 570c; 

- odbor OKD zažádal OMH, aby zahájil jednání s vlastníkem pozemku Úřadem pro zastupování státu ve 
věcech majetkových (ÚZSVM) za účelem majetkoprávního vypořádání; 

- ÚZSVM souhlasí s bezúplatným převodem pozemku do majetku města za účelem majetkoprávního 
vypořádání

Poznámka: 

Odbor OKD zažádal OMH, aby zahájil jednání s vlastníkem pozemku Úřadem pro zastupování státu ve 
věcech majetkových (ÚZSVM) za účelem majetkoprávního vypořádání, UZSVM následně připravil návrh 
Smlouvy o bezúplatném převodu, který je předložen ke schválení do jednání orgánů města Děčín. 

Jedná se o nabytí pozemku p. č. 161/5 k. ú. Nebočady o výměře 359 m2. 

Předpokládaná cena: bezúplatný převod 

Účel dle žádosti: majetkoprávní vypořádání 

Vlastník: ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové Město.

Vyjádření:

Příloha:
ČJ - 
UZSVM_U_9711_2019-HM
SU(1).pdf

Komentář:          

Příloha: KM-161-5-120 zakres.pdf Komentář:          

Příloha: Passport 161-5-120.pdf Komentář:          

Příloha: Foto 161-5-120.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 11.9.2019 07:22 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 11.9.2019 07:31 podepsáno



13067/U/2019-HMSU 
Čj.: UZSVM/U/9711/2019-HMSU

Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2,
za kterou právně jedná Ing. Karel Pekárek, ředitel odboru Hospodaření s majetkem státu, 
Územního pracoviště Ústí nad Labem, 
na základě Příkazu generálního ředitele č. 6/2014 v platném znění 
IČO: 69797111
(dále jen „převodce“)
a

Statutární město Děčín
se sídlem Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV – Podmokly, 405 38 Děčín,
které zastupuje Jaroslav Hrouda, primátor Statutárního města Děčín,
IČ: 00261238
(dále jen „nabyvatel“)
 (dále jen „nabyvatel“),

uzavírají podle ustanovení § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 89/2012 Sb.“), a podle ustanovení § 22 zákona 
č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 219/2000 Sb.“), tuto

S M L O U V U  O  B E Z Ú P L A T N É M  P Ř E V O D U  
V L A S T N I C K É H O  P R Á V A  K  N E M O V I T É  V Ě C I  

Č .  3 6 / U / M B / 2 0 1 9

Čl. I.

1. Česká republika je vlastníkem níže uvedené nemovité věci:

Pozemek:
parcela číslo: 161/5, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, 
způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,

zapsaný na listu vlastnictví č. 60000, pro kat. území Nebočady, obec Děčín, v katastru 
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem Ústí nad Labem, katastrálním pracovištěm Děčín.
(dále jen „převáděný majetek“) 

2. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je na základě Protokolu o předání a 
převzetí majetku státu (zák.č.290/2002 Sb.) čj. -451/UL/2005 ze dne 01. 07. 2005 příslušný s 
převáděným majetkem hospodařit, a to ve smyslu § 9 zákona č. 219/2000 Sb. 

Čl. II.

1. Převodce touto smlouvou bezúplatně převádí nabyvateli vlastnické právo k převáděnému 
majetku se všemi součástmi a s příslušenstvím, právy a povinnostmi, a nabyvatel je do svého 
výlučného vlastnictví přijímá.

2. Vlastnické právo k převáděnému majetku se bezúplatně převádí podle ustanovení § 22 
odst. 3  zákona  č. 219/2000 Sb. v souladu s ustanovením § 9 zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.



3. Nabyvatel prohlašuje, že se seznámil s faktickým stavem převáděného majetku.

Čl. III.

1. Převodce i nabyvatel shodně prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by 
uzavření této smlouvy bránily.

2. Převodce prohlašuje, že mu není známo, že by na převáděném majetku vázla nějaká 
omezení, závazky či právní vady s výjimkou těch, které jsou specifikovány v odst. 3 a 4 tohoto 
článku.

3. Na předmětném majetku či v jeho blízkosti se nacházejí zařízení  jejich ochranná nebo 
bezpečnostní pásma, a to konkrétně: 
- zařízení provozovaná společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., konkrétně: 

Vodovodní řád DN<500,
- energetické zařízení typu – nadzemní vedení NN do 1kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.,
- síť elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., 

konkrétně: nadzemní síť.

4. K převáděnému majetku bylo zřízeno:
- Věcné břemeno vedení telekomunikačního kabelu a právo vstupu a vjezdu v souvislosti 

s provozem, údržbou a případnou rekonstrukcí v rozsahu geometrického plánu 
č. 239-131/2004
ve prospěch ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, Žižkov, 13000 Praha 3, 
IČO: 61459445

- Věcné břemeno (podle listiny) právo vstupu ke stavbě - podzemního kabelového vedení 
veřejné telekomunikační sítě za účelem zajištění provozu, revize, údržby a oprav 
v rozsahu geometrického plánu č. 219-32/2002
ve prospěch České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, Břevnov, 16900 Praha 6, 
IČO: 24738875

- Věcné břemeno vedení právo umístění a provozování distribuční soustavy v rozsahu 
geometrického plánu č. 278-68/2007
ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV Podmokly, 40502 Děčín, 
IČO: 24729035

Čl. IV.

1. Vlastnické právo k převáděnému majetku nabývá nabyvatel zápisem do katastru nemovitostí. 
Právní účinky zápisu nastanou k okamžiku podání návrhu na vklad katastrálnímu úřadu. 
Tímto dnem na nabyvatele přecházejí veškerá práva a povinnosti spojené s vlastnictvím a 
užíváním převáděného majetku.

2. Smluvní strany se dohodly, že návrh na vklad vlastnického práva nabyvatele podle této 
smlouvy do katastru nemovitostí podává převodce, a to bez zbytečného odkladu po schválení 
smlouvy příslušným ministerstvem. 

3. Pokud by příslušným katastrálním úřadem byl návrh na vklad vlastnického práva nabyvatele 
podle této smlouvy pravomocně zamítnut, účastníci této smlouvy se zavazují k součinnosti 
směřující k naplnění vůle obou smluvních stran.

Čl. V.

1. Smlouva je platně uzavřena dnem schválení příslušným ministerstvem podle ustanovení § 22 
zákona č. 219/2000 Sb. a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se 
zákonem 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.



2. Převodce zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy. Převodce předá nabyvateli doklad o 
uveřejnění smlouvy v registru smluv podle § 5 odst. 4 zákona o registru smluv jako potvrzení 
skutečnosti, že smlouva nabyla účinnosti. Pro účely uveřejnění v registru smluv smluvní 
strany navzájem prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství.

3. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou svými projevy vázány od okamžiku podpisu této 
smlouvy.

4. Smluvní strany se dohodly, že není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se práva a 
povinnosti smluvních stran zákonem č. 89/2012 Sb. a zákonem č. 219/2000 Sb.

5. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze 
písemnou formou, v podobě oboustranně uzavřených, vzestupně číslovaných dodatků 
smlouvy.

6. Poplatkové a daňové povinnosti spojené s touto smlouvou nese nabyvatel.

7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom vyhotovení, jedno vyhotovení bude určeno pro příslušné ministerstvo a jedno 
vyhotovení bude použito k zápisu vlastnického práva vkladem do katastru nemovitostí.

8. Nedílnou součástí této smlouvy je:

a) doložka ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 
ve znění pozdějších předpisů

9. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla 
zveřejněna v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového 
přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k 
jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

10. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, nikoliv z přinucení 
nebo omylu. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Ústí nad Labem dne ………………… V Děčíně dne …………………

Česká republika - Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových

Statutární město Děčín

…………………………….………………….. …………………………….…………………..
Ing. Karel Pekárek

ředitel odboru
Hospodaření s majetkem státu

Územní pracoviště Ústí nad Labem
(převodce) 

Jaroslav Hrouda
primátor

 (nabyvatel)

Přílohy: dle textu



D O L O Ž K A 

ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 128/2000 Sb.“)

Statutární město Děčín ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. potvrzuje, že u 
právních jednání obsažených ve Smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité 
věci č. 36/U/MB/2019, kterou se převádí 

Pozemek

 parcela číslo: 161/5, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, 
způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,

zapsaný na listu vlastnictví č. 60000, pro kat. území Nebočady, obec Děčín, v katastru 
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, katastrálním pracovištěm Děčín byly 
ze strany nabyvatele splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými 
právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či 
odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Předmětná Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci 
č. 36/U/MB/2019 byla schválena usnesením č. ........................... ze zasedání zastupitelstva 
Statutárního města Děčín dne ........................... .

V Děčíně dne

.................................................................
Jaroslav Hrouda 

primátor
Statutárního města Děčín









MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 9. 2019 ZM 19 07 05 20

Název:
Pozemek p.č. 2361/12 k.ú. Podmokly – schválení smlouvy

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na uzavření smlouvy pro převod pozemku pod místní komunikací v k.ú. 
Podmokly a 

schvaluje

uzavření smlouvy č. 25/U/Fi/2019 o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci mezi ČR – 
ÚZSVM a statutárním městem Děčín pro bezúplatný převod pozemku p.č. 2361/12 o výměře 244 m2 v k.ú. 
Podmokly, se všemi součástmi a příslušenstvím, do majetku města. 

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 3. 9. 2019 návrh na uzavření smlouvy pro převod pozemku 
pod místní komunikací v k.ú. Podmokly a usnesením č. RM 19 15 37 12 doporučila zastupitelstvu města 
schválit uzavření smlouvy č. 25/U/Fi/2019 o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci mezi 
ČR – ÚZSVM a statutárním městem Děčín pro bezúplatný převod pozemku p.č. 2361/12 o výměře 244 m2 v 
k.ú. Podmokly, se všemi součástmi a příslušenstvím, do majetku města. 

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



Důvodová zpráva:
Rekapitulace:

- nabídka ÚZSVM na bezúplatný převod pozemku p.č. 2361/12 pod stavbou místní komunikace v k.ú. 
Podmokly;

- na pozemku p.č. 2361/12 k.ú. Podmokly se nachází místní komunikace zařazená v pasportu místních 
komunikací pod evidenčním označením 146c;

- na základě zák. č. 77/1997 Sb., o státním podniku lze pozemek, na kterém se nachází pozemní komunikace 
II. nebo III. třídy či místní komunikace ve vlastnictví územního samosprávného celku, převést na žádost 
územního samosprávného celku bezúplatně;

- jedná se o vypořádání majetkoprávního nesouladu pozemku pod stavbou komunikace dle zákona č. 13/1997 
Sb. o pozemních komunikacích;

- usnesením č. ZM 19 05 06 10 ze dne 30. 5. 2019 byl schválen bezúplatný převod pozemku do majetku 
města, následně byla doručena ke schválení smlouva o bezúplatném převodu pozemku do majetku města. 

Na pozemku p.č. 2361/12 k.ú. Podmokly je umístěna stavba místní komunikace zařazená v pasportu místních 
komunikací pod evidenčním označením 146c - ul. Veveří. Na základě zák. č. 77/1997 Sb., o státním podniku 
lze pozemek, na kterém se nachází pozemní komunikace II. nebo III. třídy či místní komunikace ve vlastnictví 
územního samosprávného celku, převést na žádost územního samosprávného celku bezúplatně. Jedná se o 
vypořádání majetkoprávního nesouladu pozemku pod stavbou komunikace dle zákona č. 13/1997 Sb. o 
pozemních komunikacích. 
Po projednání návrhu na bezúplatný převod pozemku v orgánech města a po ukončení schvalovacího 
procesu ze strany vlastníka pozemku, tento doložil ke schválení smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického 
práva k nemovité věci mezi ČR – ÚZSVM a statutárním městem Děčín tak, aby mohlo dojít k ukončení řízení 
a převodu pozemku do majetku města.
Pro potřebu výkonu vlastnických práv ke stavbě místní komunikace je dle zákona číslo 13/1997 Sb. o 
pozemních komunikacích, nezbytné vypořádání majetkoprávního nesouladu pozemků pod stavbou 
komunikace. Z tohoto důvodu nebyla vyžadována stanoviska odborů.

Jedná se o nabytí pozemku p.č. 2361/12 o výměře 244 m2 v k.ú. Podmokly.

Cena: bezúplatný převod

Účel: pozemek pod místní komunikací

Vlastník pozemků: ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 

Vyjádření:

Příloha: 2361 smlouva an.pdf Komentář:          

Příloha: 2361 podm km.pdf Komentář:          

Příloha: 2361 foto.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 9.9.2019 07:59 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 9.9.2019 15:56 podepsáno

















MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 9. 2019 ZM 19 07 05 21

Název:
Pozemek p.č. 605 k.ú. Děčín-Staré Město – schválení smlouvy

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na uzavření smlouvy na převod pozemku v k.ú. Děčín-Staré Město do 
majetku města a

schvaluje

uzavření smlouvy č. 37/U/MB/2019 o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci mezi ČR – 
ÚZSVM a statutárním městem Děčín pro bezúplatný převod pozemku p.č. 605 o vým. 105 m2 v k.ú. 
Děčín-Staré Město, se všemi součástmi a příslušenstvím, do majetku města.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 9. 7. 2019 návrh na uzavření smlouvy na převod pozemku v 
k.ú. Děčín-Staré Město do majetku města a usnesením č. RM 19 13 37 27 doporučila zastupitelstvu města 
schválit uzavření smlouvy č. 37/U/MB/2019 o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci mezi 
ČR – ÚZSVM a statutárním městem Děčín pro bezúplatný převod pozemku p.č. 605 o vým. 105 m2 v k.ú. 
Děčín-Staré Město, se všemi součástmi a příslušenstvím, do majetku města. 

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



Důvodová zpráva:
Rekapitulace:

- v roce 2016 nabídka ÚZSVM na převod pozemků p.č. 1062/4, p.č. 1062/5 a p.č. 1793 k.ú. Děčín a p.č. 605 
k.ú. Děčín – Staré Město do majetku města;

- pozemky jsou užívány jako součást veřejné zeleně;

- projednáno v RM a ZM a schváleno nabytí pozemků bezúplatným převodem do majetku města; 

- nyní byla doručena ke schválení smlouva o bezúplatném převodu pozemku p.č. 605 k.ú. Děčín-Staré Město 
majetku města;

- usn. č. RM 16 15 37 09 ze dne 6. 9. 2016
- usn. č. ZM 16 07 10 25 ze dne 22. 9. 2016

Vyjádření:
OR – nemá v dané lokalitě žádný záměr, s převodem souhlasíme.

OSU - odd. územního rozhodování a památkové péče nemá námitek k převodu pozemků do majetku města. 
OSU - odd. Úřad územního plánování sděluje, že předmětné pozemky se dle platného Územního plánu Děčín 
nachází v zastavěném území a jsou součástí smíšené městské zóny. Plánovaný záměr není s regulativem 
využití zóny v rozporu. S převodem souhlasíme. Funkční využití zóny dle územního plánu – přípustné – trvalé 
bydlení v městských i bytových domech, individuální trvalé bydlení, zařízení obchodu, veřejného stravování, 
školství, tělovýchovné areály, vybavenost celoměstského a lokálního charakteru, odpovídající komunikační sít, 
MHD, parkovací plochy, zeleň, nezbytná technická infrastruktura; výjimečně přípustné – nerušící provozy 
drobné výroby a služeb, garáže, čerpací stanice PHM; nepřípustné – areály výroby, skladů, dopravních 
zařízení a rušících výrobních služeb. Prostorové uspořádání – počet podlaží 3-4. Intenzita zastavění pozemku 
v %: 50. Doporučené typy domů – polyfunkční městské domy s odpovídajícím uspořádáním parteru a 50 % 
trvalým bydlením, bytové domy a „vila“ domy se 100 % trvalým bydlením vymezené regulativy, vyplývající z 
podmínek příslušného prostoru či lokality. Poznámka: pro informaci uvádíme, že nový rozpracovaný Územní 
plán Děčín řadí pozemky do oblastí – Plocha smíšená obytná městská a bydlení hromadné.

OSC – jako příslušný silniční a správní úřad doporučuje převod pozemků do vlastnictví města. 

OZP – nemá námitek k převodu pozemků do majetku města.

OMH – doporučuje převod pozemků, v současné době jsou užívány jako součást městské zeleně. Na části 
pozemku p.č. 1062/4 k.ú. Děčín se plánuje vybudování parkovacích stání. Na pozemku p.č. 1062/5 k.ú. Děčín 
se nachází dětské hřiště a stanoviště kontejnerů na komunální odpad. Pozemek p.č. 605 k.ú. Děčín – Staré 
Město je obklopen pozemkem ve vlastnictví města Děčín. Toto území bylo revitalizováno a je městem 
udržováno.

OMH obdržel v roce 2016 nabídku ÚZSVM na převod pozemků p.č. 1062/4, p.č. 1062/5 a p.č. 1793 k.ú. Děčín 
a p.č. 605 k.ú. Děčín – Staré Město do majetku města. Jedná se o pozemky, které jsou užívány jako součást 
veřejné zeleně. Po projednání návrhu na bezúplatný převod pozemku v orgánech města a po ukončení 
schvalovacího procesu ze strany vlastníka pozemku, tento doložil ke schválení smlouvu o bezúplatném 
převodu vlastnického práva k nemovité věci mezi ČR – ÚZSVM a statutárním městem Děčín tak, aby mohlo 
dojít k ukončení řízení a převedení pozemku p.p.č. 605 k.ú. Děčín-Staré Město do majetku města.
Dle následného sdělení ÚZSVM je pozemek p.č. 1062/4 v k.ú. Děčín převáděn dle § 60a zák. 219/2000 Sb. 
na majitelé bytových domů, které tvoří s pozemkem jeden funkční celek. U pozemku p.č. 1062/5 v k.ú. Děčín 
je připravován převod na město Děčín. Tento záměr musí schválit Komise pro nakládání s majetkem státu. 
Převod pozemku p.č. 1793 k.ú. Děčín je již realizován – schváleno usnesením č. ZM 19 05 06 13 ze dne 30. 
5. 2019. 
Jedná se o schválení smlouvy o nabytí pozemku p.č. 605 o vým. 105 m2 k.ú. Děčín-Staré Město.

Cena: bezúplatný převod



Vlastník: ČR ÚZSVM, Praha 

Vyjádření:

OR OSU OSC OZP MH                   
A A A A A                   

Vysvětlivky:

Příloha: 605 uzsvm an.pdf Komentář:          

Příloha: 605 smlouva.pdf Komentář:          

Příloha: 605 stm km.pdf Komentář:          

Příloha: 605 stm foto.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 9.9.2019 07:56 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 9.9.2019 15:57 podepsáno

















MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 9. 2019 ZM 19 07 05 22

Název:
Pozemek p.č. 709/1 k.ú. Děčín-Staré Město – schválení smlouvy

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na uzavření smlouvy na převod pozemku v k.ú. Děčín-Staré Město do 
majetku města a 

schvaluje

uzavření smlouvy č. 35/U/MB/2019 o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci mezi ČR – 
ÚZSVM a statutárním městem Děčín pro bezúplatný převod pozemku p.č. 709/1 o vým. 25 m2 v k.ú. 
Děčín-Staré Město, se všemi součástmi a příslušenstvím, do majetku města.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 9. 7. 2019 návrh na uzavření smlouvy na převod pozemku v 
k.ú. Děčín-Staré Město do majetku města a usnesením č. RM 19 13 37 26 doporučila zastupitelstvu města 
schválit uzavření smlouvy č. 35/U/MB/2019 o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci mezi 
ČR – ÚZSVM a statutárním městem Děčín pro bezúplatný převod pozemku p.č. 709/1 o vým. 25 m2 v k.ú. 
Děčín-Staré Město, se všemi součástmi a příslušenstvím, do majetku města. 

Cena: 0,00
Návrh postupu: RM doporučila schválit uzavření smlouvy



Důvodová zpráva:
Rekapitulace:

- nabídka ÚZSVM na bezúplatný převod pozemku p.č. 709/1 v k.ú. Děčín-Staré Město do majetku města – na 
pozemku se nachází místní komunikace III. třídy (chodník) zařazená v pasportu MK pod evidenčním číslem 
510 c; 

- jedná se o vypořádání majetkoprávního nesouladu pozemku pod stavbou komunikace dle zákona č. 13/1997 
Sb. o pozemních komunikacích;

- projednáno v RM a ZM a schváleno nabytí pozemku bezúplatným převodem do majetku města;

- nyní byla doručena ke schválení smlouva o bezúplatném převodu pozemku majetku města;

- usn. č. RM 19 03 37 10 ze dne 12. 2. 2019
- usn. č. ZM 19 02 06 13 ze dne 28. 2. 2019

OMH eviduje nabídku ÚZSVM na bezúplatný převod pozemku pod stavbou chodníku v ul. Zelená v k.ú. Děčín 
– Staré Město. Jedná se o vypořádání majetkoprávního nesouladu pozemku pod stavbou komunikace dle 
zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. Stavba chodníku byla součástí revitalizace veřejného 
prostranství v rámci IPRM Děčín-sídliště Staré Město, dokončena byla v roce 2015. Po projednání nabídky v 
orgánech města a dokončení schvalovacího procesu ze strany ÚZSVM obdržel OMH návrh příslušné 
smlouvy, která je předkládána orgánům města k projednání a schválení tak, aby mohlo dojít k ukončení řízení 
a převedení pozemku do majetku města.

Jedná se o nabytí pozemku p.č. 709/1 o vým. 25 m2 v k.ú. Děčín-Staré Město do majetku města.

Cena: bezúplatný převod

Vlastník: ČR ÚZSVM, Praha 

Vyjádření:

Příloha: 709 uzsvm an.pdf Komentář:          

Příloha: 709 smlouva.pdf Komentář:          

Příloha: 709 km map.php.pdf Komentář:          

Příloha: 709 km det map.php.pdf Komentář:          

Příloha: 709 a foto.pdf Komentář:          

Příloha: 709 b foto.pdf Komentář:          



Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 9.9.2019 07:52 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 9.9.2019 15:59 podepsáno





















MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 9. 2019 ZM 19 07 05 23

Název:
Pozemek p.č. 276/42 k.ú. Březiny u Děčína – schválení smlouvy 

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na uzavření smlouvy na převod pozemku v k.ú. Březiny u Děčína a 
schvaluje

uzavření smlouvy č. 38/U/MB/2019 o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci mezi ČR – 
ÚZSVM a statutárním městem Děčín pro bezúplatný převod pozemku p.č. 276/42 o vým. 154 m2 v k.ú. 
Březiny u Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím, do majetku města.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 9. 7. 2019 návrh na uzavření smlouvy na převod pozemku v 
k.ú. Březiny u Děčína a usnesením č. RM 19 13 37 25 doporučila zastupitelstvu města schválit uzavření 
smlouvy č. 38/U/MB/2019 o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci mezi ČR – ÚZSVM a 
statutárním městem Děčín pro bezúplatný převod pozemku p.č. 276/42 o vým. 154 m2 v k.ú. Březiny u 
Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím, do majetku města. 

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



Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- město Děčín připravuje realizaci stavby „Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. 
etapa“ – pozemek dotčený stavbou je ve vlastnictví ČR ÚZSVM – rekonstrukce chodníku a zřízení 
parkovacích míst na p.p.č. 276/42 k.ú. Březiny u Děčína;

- jedná se o vypořádání majetkoprávního nesouladu pozemku pod stavbou komunikace dle zákona č. 13/1997 
Sb. o pozemních komunikacích;

- projednáno v RM a ZM a schváleno nabytí pozemku bezúplatným převodem do majetku města; - nyní byla 
doručena ke schválení smlouva o bezúplatném převodu pozemku do majetku města;

- usn. č. RM 19 07 37 21 ze dne 9.4. 2019
- usn. č. ZM 19 04 05 16 ze dne 25. 4. 2019

Město Děčín připravuje realizaci stavby „Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. 
etapa“. Pozemek p.č. 276/42 k.ú. Březiny u Děčína, který je dotčen stavbou – rekonstrukce místní 
komunikace – chodníku a parkovacích stání, je ve vlastnictví ČR ÚZSVM. Na pozemku p.č. 276/42 k.ú. 
Březiny u Děčína se nachází místní komunikace zařazená v pasportu místních komunikací pod evidenčním 
označením 538c. Jedná se o vypořádání majetkoprávního nesouladu pozemku pod stavbou komunikace dle 
zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. Po projednání návrhu na bezúplatný převod pozemku v 
orgánech města a po ukončení schvalovacího procesu ze strany vlastníka pozemku, OMH obdržel návrh 
smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci mezi ČR – ÚZSVM a statutárním městem 
Děčín, která je předkládána orgánům města k projednání a schválení tak, aby mohlo dojít k ukončení řízení a 
převedení pozemku do majetku města.

Jedná se o nabytí pozemku p.č. 276/42 o vým. 154 m2 v k.ú. Březiny u Děčína do majetku města.

Cena: bezúplatný převod

Vlastník: ČR – ÚZSVM Praha 

Vyjádření:

Příloha: 276_42 uzsvm an.pdf Komentář:          

Příloha: 276_42 smlouva.pdf Komentář:          

Příloha: 276_42 km.pdf Komentář:          

Příloha: 276_42 foto.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 9.9.2019 07:43 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 9.9.2019 16:02 podepsáno

















MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 9. 2019 ZM 19 07 05 24

Název:
Most u Promptusu, ul. Březová - majetkové urovnání po dokončení stavby

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na majetkoprávní urovnání po dokončení akce „Most č.ev. DC-044P u 
Promptusu, Děčín - spojnice ul. Březová - Krokova“ a

schvaluje

výkup části pozemku p.č. 305/5 k.ú. Děčín - Staré Město (dle GP č. 911-342/2018 se jedná o p.č. 305/10 o 
výměře 17 m2) od ****** za cenu 1.200,00 Kč/m2 + ostatní náklady, po přidělení finančních prostředků.

Stanovisko RM:
RM dne 20.08.2019 usnesením č. RM 19 14 37 30 doporučila ZM schválit výkup části pozemku p.č. 305/5 k.ú. 
Děčín - Staré Město (dle GP č. 911-342/2018 se jedná o p.č. 305/10 o výměře 17 m2) od ****** za cenu 
1.200,00 Kč/m2 + ostatní náklady, po přidělení finančních prostředků.

Cena: 20 400,00
Návrh postupu: RM doporučila schválit výkup části pozemku



Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
– statutární město Děčín realizovalo akci „Most ev.č. DC-044P u Promptusu, Děčín – spojnice ul. Březová, 
Krokova“ 
– Stavba se dotkla pozemků ve vlastnictví jiných subjektů – Povodí Ohře s.p., ZinkPower Promptus s.r.o a 
******
– Na základě toho byly uzavřeny v souladu s unesením RM „Smlouvy o právu k provedení stavby“ 
- Tyto „Smlouvy“ byly doloženy ke stavebnímu řízení pro vydání stavebního povolení, a to z hlediska vlastníků 
pozemků dotčených stavbou 
– V návaznosti na uzavřené smlouvy a po dokončení stavby OMH dále pokračuje v řízení, a to projednáním 
výkupu části pozemku p.č. 305/5 k.ú. Děčín - Staré Město, dotčeného trvalým záborem, mezi ******, jakožto 
prodávajícími a městem Děčín, jakožto kupujícím 

V rámci realizace akce byla s ****** uzavřena Smlouva o právu provedení stavby a Smlouva o nájmu 
pozemku, s následujícím požadavkem: 
- z navržených variant upřednostňují a souhlasí s variantou č.1 za podmínky, že investor stavby – statutární 
město Děčín, před započetím stavby „Most ev.č. DC-044P u Promptusu, Děčín – spojnice ul. Březová – 
Krokova“, provede nové oplocení na „nově vzniklé hranici mezi pozemky“, z důvodu zabezpečení areálu v 
jejich vlastnictví. Oplocení požadují s betonovou podezdívkou, s výplní z vlnitého plechu o výšce 2,00 m. 
Cenu za prodej pozemku požadují 1200,00 Kč/m2 s tím, že veškeré náklady spojené s převodem bude hradit 
kupující. 

Požadavky v rámci stavby byly dodrženy, po dokončení stavby došlo k předání a k převzetí pozemku. Nyní je 
nutné realizovat vypořádání - majetkové urovnání k části pozemku p.č. 305/5 k.ú. Děčín - Staré Město, v 
souladu s uzavřenými „Smlouvami“, tj. vykoupit pozemek za cenu 1200,00 Kč/m2 s tím, že veškeré náklady 
spojené s převodem bude hradit kupující. 
V návaznosti na toto ustanovení předkládá OMH k projednání návrh na výkup části pozemku p.č. 305/5 k.ú. 
Děčín - Staré Město. 

Vlastníci dotčených pozemků: 
****** - p.č. 305/5 k.ú. Děčín – Staré Město - požadovaná výměra 17 m2 
cena za prodej ve výši 1.200,00 Kč/m2, při výměře 17 m2 = 20.400,00 Kč

Nájemní smlouva: 1x na část pozemku p.č. 305/5 k.ú. Děčín - Staré Město o výměře cca 15 m2 za účelem 
realizace akce „Most č.ev. DC-044P u Promptusu, Děčín - spojnice ul. Březová - Krokova“ 

Účel dle žádosti: majetkové urovnání po dokončení investiční akce „Most ev.č. DC-044P u Promptusu, Děčín 
– spojnice ul. Březová, Krokova“ 

Žadatel: statutární město Děčín

Vyjádření:

Příloha: AN_24_prilohy_promptus
.pdf Komentář:          

Příloha: 24_zakres_Promptus.pdf Komentář:          

Příloha: 24_foto_Promptus_vykup
.pdf Komentář:          



Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 9.9.2019 15:57 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 9.9.2019 16:06 podepsáno



















MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 9. 2019 ZM 19 07 05 25

Název:
Pozemek p.č. 271/20 k.ú. Březiny u Děčína – výkup

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo nabídku na výkup částí pozemku v k.ú. Březiny u Děčína a 
schvaluje

výkup částí pozemku p.č. 271/20, dle GP č. 771-83/2017 nově ozn. jako p.p.č. 271/21 o vým. 9 m2 a díly „a“ + 
„b“ o vým. 2 m2, v k.ú. Březiny u Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví ****** do majetku 
města, za cenu 9.900,00 Kč + poplatek za užívání pozemku bez nájemního vztahu za období od 26. 1. 2017 
do doby vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí + ostatní náklady, po přidělení finančních prostředků.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 20. 8. 2019 nabídku na výkup částí pozemku v k.ú. Březiny u 
Děčína a usnesením č. RM 19 14 37 29 doporučila zastupitelstvu města schválit výkup částí pozemku p.č. 
271/20, dle GP č. 771-83/2017 nově ozn. jako p.p.č. 271/21 o vým. 9 m2 a díly „a“ + „b“ o vým. 2 m2, v k.ú. 
Březiny u Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví ****** do majetku města, za cenu 
9.900,00 Kč + poplatek za užívání pozemku bez nájemního vztahu za období od 26. 1. 2017 do doby vkladu 
kupní smlouvy do katastru nemovitostí + ostatní náklady, po přidělení finančních prostředků. 

Cena: 9 900,00
Návrh postupu: Rada města doporučila výkup



Důvodová zpráva:
Rekapitulace:

- nabídka vlastníka pozemku na výkup částí pozemku p.č. 271/20 v k.ú. Březiny u Děčína do majetku města;

- na části pozemku se nachází stavba přístřešku autobusové zastávky a části ozn. jako díly „a“ + „b“ jsou 
užívány jako pomocný silniční pozemek;

- vlastník pozemku požadoval úhradu poplatku za bezdůvodné obohacení za užívání pozemku zpětně za 10 
let, po vzájemné dohodě bude úhrada provedena ve výši obvyklého nájemného za období od 26. 1. 2017 do 
doby vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí;

- jedná se o vypořádání majetkoprávního nesouladu pozemku pod stavbou.

OMH eviduje nabídku vlastníka pozemku p.č. 271/20 v k.ú. Březiny u Děčína na prodej pozemku pod stavbou 
přístřešku autobusové zastávky na ul. Benešovská, a to z důvodu narovnání majetkoprávního nesouladu – 
stavba na cizím pozemku. Vyhotoveným geometrickým plánem bylo dále prokázáno, že jako součást 
pomocného silničního pozemku (místní komunikace na pozemku p.č. 787 k.ú. Březiny u Děčína) jsou užívány 
i díly „a“ + „b“ o celkové vým. 2 m2, z tohoto důvodu jsou v návrhu na usnesení uváděny i tyto části pozemku.

Vlastník pozemku původně požadoval úhradu za užívání pozemku bez nájemního vztahu zpětně za 10 let. 
Záležitost byla řešena s právními zástupci obou stran, kdy k dohodě nedošlo, dle občanského zákoníku je 
možná úhrada pouze za 3 roky. Následně se na OMH uskutečnilo jednání s vlastníkem pozemku, kdy bylo 
dohodnuto, že do jednání orgánů města bude předložen návrh na výkup dotčených částí pozemku za cenu 
900,00 Kč/m2, tj. za stejnou cenu, za kterou město v této lokalitě prodává své pozemky a úhrada za užívání 
pozemku bez nájemního vztahu bude provedena ve výši 40,00 Kč/m2/rok, tj. za cenu, za kterou město 
pronajímá své pozemky pod stavbou, tj. 360,00 Kč/rok, a to za období od 26. 1. 2017 do doby vkladu kupní 
smlouvy do katastru nemovitostí.

Jedná se o výkup částí pozemku p.č. 271/20 o celkové vým. 11 m2 v k.ú. Březiny u Děčína do majetku města. 

Cena za výkup – 900,00 Kč/m2 – je stanovena ve stejné výši za jakou prodává v této lokalitě své pozemky 
město Děčín - tj. 9.900,00 Kč.

Poplatek ve výši nájemného: pozemek pod drobnou stavbou - 40,00 Kč/m2/rok, tj. za 9 m2 - 360,00/rok.
Bude účtováno za období od 26. 1. 2017 (datum obdržení žádosti o vypořádání pozemku pod stavbou) do 
doby vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí.

Vlastník pozemku: ******

Vyjádření:

Příloha: 271 vykup an.pdf Komentář:          

Příloha: 271 zapis an.pdf Komentář:          

Příloha: 271 km.pdf Komentář:          

Příloha: 271 gp an.pdf Komentář:          



Příloha: 271 foto a.pdf Komentář:          

Příloha: 271 foto b.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 9.9.2019 07:50 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 9.9.2019 16:00 podepsáno



















MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 9. 2019 ZM 19 07 05 26

Název:
Pozemek p.č. 551 k.ú. Chrochvice – výkup

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup pozemku p.č. 551 v k.ú. Chrochvice a
neschvaluje

výkup pozemku p.č. 551 o vým. 173 m2 v k.ú. Chrochvice, se všemi součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví 
Severočeské vodárenské společnosti a.s., Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice do majetku města, 
za cenu dle znaleckého posudku, který bude vyhotoven.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 20. 8. 2019 návrh na výkup pozemku p.č. 551 v k.ú. 
Chrochvice a usnesením č. RM 19 14 37 28 nedoporučila zastupitelstvu města schválit výkup pozemku p.č. 
551 o vým. 173 m2 v k.ú. Chrochvice, se všemi součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví Severočeské 
vodárenské společnosti a.s., Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice do majetku města, za cenu dle 
znaleckého posudku, který bude vyhotoven, tj. variantu č. 1.
Dále rada města projednala variantu č. 2, tj. doporučit schválení výkupu pozemku p.č. 551 o vým. 173 m2 v 
k.ú. Chrochvice, se všemi součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví Severočeské vodárenské společnosti a.s., 
Přítkovská 1689/14, Trnovany, 41501 Teplice do majetku města, za cenu dle znaleckého posudku, který bude 
vyhotoven. 

Cena: 0,00
Návrh postupu: Rada města nedoporučila výkup pozemku



Důvodová zpráva:
Rekapitulace: 

 - nabídka SVS a.s. Teplice na prodej pozemku p.č. 551, trvalý travní porost, o výměře 173 m2 v k.ú. 
Chrochvice do majetku města, cena pozemku není uváděna, bude stanovena znaleckým posudkem, který 
bude vyhotoven;

- na pozemku bývala v minulosti umístěna stavba vodojemu, nyní je již odstraněna.

Vyjádření:
OR – k nabídce SVS a.s., Teplice na prodej pozemku p.č. 551 k.ú. Chrochvice do majetku města sdělujeme, 
že odbor rozvoje nemá v uvedené lokalitě žádný záměr.

OSU – odd. územního rozhodování, památkové péče a speciální stavební úřad nedoporučuje k výkupu 
pozemek p.č. 551 v katastrálním území Chrochvice, neboť je pro město nevyužitelný.
OSU – odd. Úřad územního plánování sděluje, že pozemek p.č. 551 k.ú. Chrochvice se dle platné územně 
plánovací dokumentace města Děčín nachází v nezastavěném území v zóně ZPF – zóna zemědělských 
kultur. Vzhledem k tomu, že území není pro město prakticky využitelné, s výkupem nesouhlasíme. Funkční 
využití zóny ZPF dle čl. 8 odst. 2 písm. b vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města Děčín ve 
znění 8. změny Územního plánu města Děčín. Přípustné: produkční zemědělská výroba (orná půda, trvalé 
travní porosty, sady, zahrady, zahradnictví, školkařství), účelové stavby sloužící pro využití pozemků, 
nadřazené trasy technické infrastruktury, komunikační síť s převahou účelových komunikací, turistické cesty a 
vyhlídky, cykloturistika, opatření pro zachování průchodnosti krajiny, obnova stabilizačních a protierozních 
opatření (strukturní zeleň, meze) v rámci souhrnných pozemkových úprav, nelesní ekosystémy, doprovodná a 
strukturní zeleň, vodní toky a plochy, přístupové komunikace. Výjimečně přípustné: zahrádkářské osady. 
Nepřípustné: nesouvisející činnost s využitím pozemků zemědělského půdního fondu. Prostorové uspořádání: 
počet podlaží: 1+ podkroví, intenzita zastavění pozemku v %: u stávajících zahrádkářských osad max. 25 m2, 
u ostatních zohlednit speciální charakter. Poznámka: pro informaci uvádíme, že rozpracovaný návrh 
Územního plánu Děčín řadí pozemek p.č. 551 k.ú. Chrochvice do nezastavěného území do plochy NZ.2 – 
plocha zemědělská/trvalý travní porost.

OZP – nemá z hlediska životního prostředí námitek k výkupu pozemku p.č. 551 k.ú. Chrochvice do majetku 
města.

OMH – eviduje nabídku vlastníka nemovitosti na prodej pozemku p.č. 551 k.ú. Chrochvice do majetku města. 
Jedná se o pozemek, na kterém byla v minulosti umístěna stavba vodojemu, nyní je již odstraněná. Cena za 
prodej pozemku není ze strany vlastníka uváděna, bude stanovena znaleckým posudkem.

Jedná se o výkup pozemku p.č. 551 o vým. 173 m2 v k.ú. Chrochvice.

Cena: dle ZP

Vlastník: Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689/14, Trnovany, 41501 Teplice 

Vyjádření:

OR OSU OZP OMH                            
N N A N                            

Vysvětlivky:

Příloha: 551 svs nab an.pdf Komentář:          

Příloha: 551 svs km.pdf Komentář:          



Příloha: 551 foto a.pdf Komentář:          

Příloha: 551 foto b.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 9.9.2019 07:46 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 9.9.2019 16:01 podepsáno













MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 9. 2019 ZM 19 07 05 27

Název:
Soubor nemovitostí v k.ú. Děčín - nabytí do majetku

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na nabytí do majetku souboru nemovitostí v k.ú. Děčín a
schvaluje

nabytí nemovitostí, a to pozemku p.č. 2640 zast.pl., o výměře 262 m2 včetně stavby bez čp/če obč.vyb., p.č. 
2641 zast.pl., o výměře 1256 m2 včetně stavby čp. 596, jiná st., p.č. 2642 zast.pl., o výměře 1966 m2 včetně 
stavby bez čp/če obč.vyb., p.č. 2643 zast.pl., o výměře 1468 m2 včetně stavby čp 595, jiná st., p.č. 2644 
zast.pl., o výměře 1510 m2 včetně stavby bez čp/če jiná st., p.č. 2645 zast.pl., o výměře 1332 m2 včetně 
stavby bez čp/če jiná st., p.č. 2646 zast.pl., o výměře 762 m2 včetně stavby bez čp/če jiná st., p.č. 2647 
zast.pl., o výměře 1164 m2 včetně stavby bez čp/če jiná st., p.č. 2648 ostat.pl., o výměře 6149 m2 vše v k.ú. 
Děčín z vlastnictví ČR - Správa státních hmotných rezerv, Šeříková 616/1, Malá Strana, 15000 Praha 5 do 
majetku statutárního města Děčín formou bezúplatného převodu.

Stanovisko RM:
Rada města dne 20.08.2019 projednala návrh na nabytí do majetku souboru nemovitostí v k.ú. Děčín a 
usnesením č. RM 19 14 37 31 doporučila zastupitelstvu města schválit nabytí nemovitostí, a to pozemku p.č. 
2640 zast.pl., o výměře 262 m2 včetně stavby bez čp/če obč.vyb., p.č. 2641 zast.pl., o výměře 1256 m2 
včetně stavby čp. 596, jiná st., p.č. 2642 zast.pl., o výměře 1966 m2 včetně stavby bez čp/če obč.vyb., p.č. 
2643 zast.pl., o výměře 1468 m2 včetně stavby čp 595, jiná st., p.č. 2644 zast.pl., o výměře 1510 m2 včetně 
stavby bez čp/če jiná st., p.č. 2645 zast.pl., o výměře 1332 m2 včetně stavby bez čp/če jiná st., p.č. 2646 
zast.pl., o výměře 762 m2 včetně stavby bez čp/če jiná st., p.č. 2647 zast.pl., o výměře 1164 m2 včetně stavby 
bez čp/če jiná st., p.č. 2648 ostat.pl., o výměře 6149 m2 vše v k.ú. Děčín z vlastnictví ČR - Správa státních 
hmotných rezerv, Šeříková 616/1, Malá Strana, 15000 Praha 5 do majetku statutárního města Děčín formou 
bezúplatného převodu, tj. variantu č. 1.
Dále rada města projednala variantu č. 2, tj. nedoporučení nabytí souboru nemovitostí do majetku města.

Cena: 0,00
Návrh postupu: RM doporučila nabytí formou bezúplatného převodu.



Důvodová zpráva:
Rekapitulace: 
- na základě pokynů vedení města jednal OMH se zástupci vlastníka, tj. ČR, Správa státních hmotných rezerv, 
o získání nemovitostí (areál v Krokově ul., Děčín I) do majetku města formou bezúplatného převodu; 
- jedná se o nemovitosti, které v současné době nejsou vlastníkem využívány; 
- OMH jednal o možném využití pro veřejné účely, aby byla splněna podmínka bezúplatného převodu, 
uvedený areál by bylo možné využít pro skladování mobilního hrazení protipovodňových opatření;
- v současné době jsou tyto stěny uskladněny v areálu Technických služeb a.s. v Březové ul.;
- v případě schválení nabytí nemovtiostí do majetku města a odsouhlasení bezúplatného převodu vlastníkem, 
bude vlastník připravovat smlouvu, kterou bude následně nutné schválit v orgánech města. 

Jedná se o soubor nemovitostí tvořený administrativní budovou na pozemku p.č. 2640, která prošla 
modernizací. Dále se jedná o skladové prostory - haly, umístěné souběžně s Krokovou ulicí, ve kterých je 
umístěna vrátnice, sociální zařízení, denní místnost. Další skladové prostory - haly jsou umístěny uvnitř a po 
kraji celého areálu. Dle sdělení současného vlastníka je řešena demolice jedné dožilé haly při kraji pozemku.

Dle předběžných jednání bude součástí bezúplatného převodu podmínka zachování využití pro veřejný zájem, 
který by byl splněn využitím pro skladování současných i budoucích protipovodňových opatření, a to po dobu 
5-10 let. To vše záleží na projednání a přípravě převodu ze strany vlastníka. 

OMH v příloze poskytuje dopis zaslaný SSHR ve věci žádosti bezplatného převodu, dále snímek z KM a 
současně rozmístění uložení protipovodňových opatření v současném areálu TS a.s.

Vyjádření:

Příloha: SSHR_Krokova.pdf Komentář:          

Příloha: foto_areál_Krokova.pdf Komentář:          

Příloha: sshr_zadost.pdf Komentář:          

Příloha: ppo_umisteni_TS.pdf Komentář:          

Příloha: dopis_sshr_08_2019_a.pd
f Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 11.9.2019 14:19 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 11.9.2019 14:40 podepsáno





Skladový areál SSHR v ulici Krokova Děčín 
      

Letecký pohled na areál a okolí              Vjezd do ulice Mostní 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

Hlavní vjezd z ulice Krokova a skladová hala s kanceláří        Objekt určený k demolici                  

Správní a administrativní budova s bytem                                      Plechová hala,“autohever“, komunikace,..     

Vnitřní prostory (1.NP a 2.NP) běžné skladovací patrové haly s nákladním výtahem       
                                                                                                                                                                            květen 2019 
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Správa státních hmotných rezerv 
ředitelka odboru majetkového 
Ing. Hana Randová 
Šeříková 616/1 
150 85  PRAHA 5-MALÁ STRANA 

Ze dne:  
Číslo jednací: MDC/78617/2019 
Spisová zn.: MDC/78617/2019 
Počet listů:  
Počet příloh:  
  
Vyřizuje: Ing. Ilona Šeneklová 
Telefon: 412593218 
E-mail: ilona.seneklova@mmdecin.cz 
  
Děčín: 22.07.2019 
  
  
Žádost o bezúplatný převod areálu v ul. Krokova, Děčín I 
 
 
Vážená paní ředitelko, 
Statutární město Děčín má ve svém území areál SSHR v Krokově ul., v Děčíně I, který 
sestává z následujících pozemků, a to p.p.č. 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 
2647, jejichž součástí jsou stavby a p.p.č. 2648 vše v k.ú. Děčín. 
 
Uvedený areál se nachází na místě, které je dobře přístupné pro dopravu a byl by vhodný 
pro využití městem Děčín pro uskladnění protipovodňových opatření, jejichž součástí je 
mobilní hrazení. Vybudovaná ochrana souvisela s povodní v r. 2002, následně byla využita 
již při několika dalších menších povodních, aby ochránila životy a majetek obyvatel města 
Děčín. 
 
Protipovodňová ochrana byla vybudována ve veřejném zájmu a uskladnění je uskutečněno 
v soukromém areálu, neboť statutární město Děčín nedisponuje tak velkým úložným 
prostorem, vhodným pro úschovu mobilního hrazení. Další část areálu by byla využita jako 
skladové prostory krizového řízení a dále jako sklad humanitární pomoci, kterou by mělo mít 
město k dispozici v rámci prevence. 
Další objekt by statutární město případně využilo jako provizorní ubytování části postiženého 
obyvatelstva při evakuaci. Dosud byla využívána soukromá ubytovací zařízení a nebo byli 
obyvatelé ubytováni i v několika prostorách školních tělocvičen, a to zejména při velmi 
velkých povodní v roce 2002, 2013. 
 
Z výše uvedeného vyplývá, že by areál byl využit cca z 80% téměř okamžitě, v budoucnu se 
předpokládá i umístění dalšího mobilního hrazení v ploše dalších cca 15% skladových hal 
areálu, a to pro veřejný zájem obce. Mobilní ochrana by byla vždy umístěna na jednom 
stabilním místě a spolu s tím i související zařízení včetně humanitární pomoci a byly by tyto 
prostory vždy přístupné, nejlépe v areálu v majetku města. 
 
V současné době se projednává zvýšení protipovodňové ochrany ze současných Q20 na 
Q50, a to levý břeh Labe – část Podmokly, kde je vysoká míra obytných domů v blízkosti 
vodních toků a dále infrastruktura města, jako sportoviště, komunikace pro spojení obou 



  

Číslo jednací: MDC/78617/2019 
Spisová zn.: MDC/78617/2019 Strana 2 z 2 
 

břehů Labe apod. Nyní je jednání o vydání rozhodnutí přerušeno, neboť se řeší ještě 
povolení přeložky plynu. Pravý břeh Labe v našem městě je při pravém břehu řeky Ploučnice 
chráněn na Q50 na levý břeh Ploučnice je chráněn Q100. 
 
V této souvislosti Vás žádáme o převod areálu do majetku statutárního města Děčín formou 
bezúplatného převodu ve veřejném zájmu pro uskladnění současné i budoucí 
protipovodňové mobilní ochrany. 
 
 
 
 
Jaroslav Hrouda  
primátor  
 

otisk úředního razítka 
podepsáno elektronicky 

 
 
 
 
Přílohy: snímek z katastrální mapy 





STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN 
MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN 

Došlo; 09.08.2019 v 08:51:45 
Č.j.; MDC/85663/2019
e.dop.: RR069812865CY 
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Druh:
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Odbor
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SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV

In^;. Hana Randová
Ředitelka OMAJ

Praha 6. srpna 2019 
č. j.: 10631/19-SSHR/2 
Výtisk číslo: 1 
Počet stran: 1

Vážený pane primátore.

Vaší žádosti o bezúplatný převod areálu v ul. Kroková, Děčín I č.j.: MDC/78617/2019 ze dne 22. 
7. 2019 vyhovujeme a připravíme darovací smlouvu, jejímž předmětem bude bezúplatný převod 
těchto hmotných nemovitých věcí:

pozemku parcela Č..2640, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 282 mP-, jehož součástí je stavba bez 
čp/če, občanská vybavenost,
pozemku parcela č. 2641, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1256 m^, jehož součástí je stavba 
Děčín I — Děčín, č.p. 596, jiná stavba,
pozemku parcela č. 2642, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1966 m^, jehož součástí je stavba 
bez čp/če, jiná stavba,
pozemku parcela č. 2643, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1468 mP, jehož součástí je stavba 
Děčín I — Děčín, č.p. 595, jiná stavba,
pozemku parcela č. 2644, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1510 m^ jehož součástí je .stavba 
bez čp/če, jiná stavba, '
pozemku parcela č. 2645, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1332 m^, jehož součástí je stavba 
bez čp/če, jiná stavba,
pozemku parcela č. 2646, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 762 m^, jehož součástí je stavba bez 
čp/če, jiná stavba,
pozemku parcela č. 2647, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1164 m^, jehož součástí je stavba 
bez čp/če, jiná stavba,
pozemku parcela č. 2648, ostatní plocha o výměře 6149 m^, manipulační plocha.

zapsaných na LV 912 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj. Katastrální pracoviště Děčín, včetně 
jejich součástí a příslušenství.

Vzhledem k tomu, že se předmětné pozemky nacházejí v rozsáhlém chráněném území, bude 
oboustranně podepsaná darovací smlouva předložena v souladu s § 22 odst. 6 zákona č. 219/2000 

o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších 
předpisů, ke schválení Ministerstvu životního prostředí.
Sb.

Správa státních hmotných rezerv. Šeříková 1/616,150 85 Praha 5 — Malá Strana 
tel.: +420 222 806 111, fax: +420 251 510 314, IS DS: 4iqaa3x, e-mail: posta@sshr.cz. www.sshr.cz

íV



S případnými dota2y ve věci převodu skladového areálu „DETRANS“ se obracejte na Ing. Hanu 
Veselou (244 095 231, hvesela@sshr.c2).

S po2dravem

Vážený pan
Jaroslav Hrouda 
primátor
Statutární město Děčín 
Mírové nám. 1175/5 
Děčín 
PSČ 405 38
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MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 9. 2019 ZM 19 07 05 28

Název:
Prodej pozemku p. č. 886/12 k. ú. Prostřední Žleb – dohadovací řízení

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Prostřední Žleb formou dohadovacího řízení 
a

schvaluje

prodej pozemku p. č. 886/12 k. ú. Prostřední Žleb o výměře 763 m2 formou dohadovacího řízení s tím, že 
stanovená cena pro prodej pozemku dle „Zásad" činí 228.900,00 Kč a je výchozí cenou pro toto řízení. 

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 20.8.2019 návrh na prodej pozemku v k. ú. Prostřední Žleb formou dohadovacího 
řízení a usn. č. 19 14 37 39 doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 886/12 k. ú. 
Prostřední Žleb o výměře 763 m2 formou dohadovacího řízení s tím, že stanovená cena pro prodej pozemku 
dle „Zásad" činí 228.900,00 Kč a je výchozí cenou pro toto řízení. 

Cena: 228 900,00
Návrh postupu: RM doporučuje schválit prodej



Důvodová zpráva:

Rekapitulace:

- OMH obdržel žádost o prodej pozemku p. č. 886/12 k. ú. Prostřední Žleb, ležící v městské části Jalůvčí; 

- žadatelé vlastní nedaleký RD s pozemkem p. č. 874/5 k. ú. Prostřední Žleb, o požadovaný pozemek žádají 
za účelem zahrady; 

- v současné době eviduje OMH na výše uvedeném pozemku nájemní smlouvu č. 886/12-109 ze dne 
26.8.1994, na základě které je pozemek užíván jako zahrada, současný nájemce nemá zájem o odprodej 
pozemku; 

- zastupitelstvo města na svém zasedání dne 20.9.2018 projednalo a usnesením č. ZM 18 07 06 04 zveřejnilo 
záměr města prodat pozemek p. č. 886/12 k. ú. Prostřední Žleb; 

- po zveřejnění záměru na úřední desce obdržel OMH další žádost o uvedený pozemek; 

- žadatelé žádají o pozemek za účelem zahrady.

Poznámka: 

OR - nemá v uvedené lokalitě žádný záměr. 

OSU - oddělení územního rozhodování a památkové péče nemá námitek k prodeji pozemku parc. č. 886/12 v 
katastrálním území Prostřední Žleb na zahradu. 
OSU – odd. územního plánování Magistrátu města Děčín, příslušný dle ust. § 6 odst. 1 písm. g) zákona č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění sděluje, že pozemky se dle platné 
územně plánovací dokumentace města Děčín nachází v nezastavěném území a je součástí zóny ZPF – zóna 
zemědělských kultur. S prodejem pozemku za účelem zahrada souhlasíme. Funkční využití ZPF zóny dle čl. 8 
odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města Děčín ve znění 8. změny 
Územního plánu města Děčín. Přípustné: produkční zemědělská výroba (orná půda, trvalé trávní porosty, 
sady, zahrady, zahradnictví, školkařství), účelové stavby sloužící pro využití pozemků, nadřazené trasy 
technické infrastruktury, komunikační síť s převahou účelových komunikací, turistické cesty a vyhlídky, 
cykloturistika, opatření pro zachování průchodnosti krajiny, obnova stabilizačních a protierozních opatření 
(strukturní zeleň, meze) v rámci souhrnných pozemkových úprav, nelesní ekosystémy, doprovodná a 
strukturní zeleň, vodní toky a plochy, přístupové komunikace, Výjimečně přípustné: zahrádkářské osady, 
Nepřípustné: nesouvisející činnost s využitím pozemků zemědělského půdního fondu. Prostorové uspořádání: 
počet podlaží: 1 + podkroví intenzita zastavění pozemku v %: u stávajících zahrádkářských osad max. 25 m2, 
u ostatních zohlednit speciální charakter. Poznámka: Pro informaci uvádíme, že rozpracovaný návrh 
Územního plánu Děčín řadí tento pozemek do plochy NZ.2 – plocha zemědělská/trvalý travní porost. 

OZP - nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji pozemku p. č. 886/12 v k. ú. Prostřední Žleb o 
výměře 763 m2 za účelem zřízení zahrady. 

OMH – obdržel žádost o prodej pozemku p. č. 886/12 k. ú. Prostřední Žleb v městské části Jalůvčí na 
zahradu, v současné době OMH eviduje nájemní smlouvu č. 886/12-109 ze dne 26.8.1994, současný nájemce 
nemá zájem o odprodej pozemku, po zveřejnění záměru města OMH obdržel další žádost o uvedený 
pozemek na zahradu. S prodejem na zahradu souhlasíme. 

Jedná se o pozemek p. č. 886/12 k. ú. Prostřední Žleb o výměře 763 m2. 

Návrh ceny za prodej pozemku dle „Zásad“ 
II. pásmo - 1000,00 Kč/m2 x koef. 0,3 (zahrada) tj. 300,00 Kč/m2 = celkem 228.900,00 Kč + ostatní náklady. 

Účel dle žádosti: zahrada 
Nájemní smlouva: 1x 



Žadatelé: 
******
******

Závazky a pohledávky vůči městu: 0

Vyjádření:

OR OSU OZP OMH                            
A A A A                            

Vysvětlivky:

Příloha: KM 886-12-109 zakres.pdf Komentář:          

Příloha: zadost 886_12_109.pdf Komentář:          

Příloha: Zadost II - 886-12-109.pdf Komentář:          

Příloha: Foto 886_12_109.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 11.9.2019 14:24 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 11.9.2019 14:41 podepsáno



















MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 9. 2019 ZM 19 07 05 29

Název:
Stanovení ceny za prodej pozemků pro SVS a.s. - pozemky pod stavbami

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo stanovení cen za prodej pozemků společnosti SVS a.s., Teplice a
schvaluje

stanovení cen za prodej pozemků společnosti SVS a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice za cenu dle 
znaleckých posudků.

Stanovisko RM:
Rada města dne 03.09.2019 svým usnesením č. RM 19 15 37 22 doporučila zastupitelstvu města schválit 
stanovení cen za prodej pozemků společnosti SVS a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice za cenu dle 
znaleckých posudků.

Cena:      
Návrh postupu: RM doporučila



Důvodová zpráva:
Rekapitulace: 
- OMH obdržel prostřednictvím vedení města žádost SVS a.s. o projednání možnosti odprodeje pozemků do 
majetku SVS a.s. za cenu stanovenou dle znaleckého posudku; 
- v současné době je několik takových prodejů pozemků v jednání, případně bylo již schváleno k prodeji v 
zastupitelstvu města za cenu stanovenou dle „zásad“; 
- SVS a.s. má jednotný přístup ke všem akcionářům (městům a obcím) a vykupuje pozemky za cenu dle 
znaleckého posudku, vyhotoveného dle platné cenové vyhlášky; 

OMH obdržel prostřednictvím vedení města žádost od SVS a.s. o přehodnocení ceny za prodej pozemků do 
majetku společnosti a stanovení ceny dle platné vyhlášky o oceňování majetku, tj. dle znaleckého posudku, a 
to s odvoláním na skutečnost, že statutární město Děčín je akcionářem společnosti SVS a.s., Přítkovská 
1689, Teplice. 

V současné době OMH řeší se společností: 
- prodej pozemku pod vodojemem v Děčíně IV - Letná, část p.p.č. 2228/2, dle GP nově označeno jako p.č. 
2228/7 o výměře 1492 m2, k.ú. Podmokly. Zastupitelstvo města dne 23.02.2012 schválilo prodej za cenu 800,- 
Kč/m2 + ostatní náklady. Cena byla stanovena dle „zásad“, tj. II.pásmo 1000,- Kč/m2xkoef. 0,8 (podnikání), 
tedy 800,- Kč/m2, celkem tedy cena 1.193.600,- Kč+ostatní náklady. Jedná se o stavbu nového vodojemu v 
lokalitě, kterou bez stavby vodojemu nebylo možné připojit k síti a tedy byla velice omezena možnost výstavby 
rodinných domů v této lokalitě. Po kolaudaci vodojemu v roce 2015 řešil OMH se zástupcem SVS a.s. nejprve 
zápis stavby do KN a následně od r. 2017 je řešen vlastní prodej. Z důvodu výše ceny dosud nedošlo k 
uzavření kupní smlouvy;
- prodej pozemku p.č. 137 k.ú. Loubí u Děčína o výměře 97 m2. Zastupitelstvo města dne 15.12.2016 
schválilo prodej pozemku za cenu 77.600,- Kč + ostatní náklady. Jedná se o majetkoprávní urovnání, 
sjednocení vlastnictví stavby a pozemku. Cena byla stanovena dle „zásad“, tj. II.pásmo 1000,- Kč/m2xkoef. 
0,8 (podnikání), tedy 800,- Kč/m2, celkem tedy cena 77.600,- Kč+ostatní náklady; 
- prodej části pozemku p.č. 845/2, dle GP nově označen jako p.č. 845/3 o výměře 93 m2, v k.ú. Křešice u 
Děčína. Zastupitelstvo města dne 26.11.2015 schválilo prodej pozemku za cenu 74.400,- Kč + ostatní náklady. 
Cena byla stanovena dle „zásad“, tj. II.pásmo 1000,- Kč/m2xkoef. 0,8 (podnikání), tedy 800,- Kč/m2, celkem 
tedy cena 74.400,- Kč+ostatní náklady. 

S ohledem na stanovenou výši kupní ceny nebyly dosud tyto prodeje dokončeny a uzavřeny podpisem kupní 
smlouvy. Je na zvážení orgánů města, zda jako akcionář, bude statutární město účtovat kupní cenu na 
základě znaleckých posudků dle oceňovací vyhlášky. 

V případě, že orgány města schválí výše uvedený návrh usnesení, bude OMH následně jednat s SVS a.s. o 
vyhotovení znaleckých posudků a pak předkládat do jednání orgánů města návrhy na revokaci jednotlivých 
usnesení. Pro budoucí majetkoprávní řešení bude postupovat dle případně schváleného usnesení.

Vyjádření:

Příloha: dopis_SVS.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 11.9.2019 14:28 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 11.9.2019 14:42 podepsáno



Předmět:                                  FW: Stanovení ceny za prodej pozemků:
 
From: Raska Vladislav <vladislav.raska@mmdecin.cz> 
Sent: Monday, August 5, 2019 1:15 PM
To: ilona.seneklova@mmdecin.cz
Subject: FW: Stanovení ceny za prodej pozemků:
 
Ilono,
   dle domluvy přeposílám a předem děkuji za spolupráci. Mějte krásné odpoledne.
 
 
 
  Ing. Vladislav Raška

náměstek primátora města
pro územní a investiční rozvoj
 
 

  Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Mírové náměstí 1175/5
  405 38  Děčín IV
 
Tel.: 412 593 165

e‐mail: vladislav.raska@mmdecin.cz
 
 
 
 
 
 

From: Jan Zurek <jan.zurek@svs.cz> 
Sent: Monday, August 5, 2019 9:53 AM
To: Raska Vladislav <vladislav.raska@mmdecin.cz>
Subject: Stanovení ceny za prodej pozemků:
 
Vážený pane inženýre,
 
obracím se na Vás, jakožto člena vedení Statutárního města Děčín a zároveň člena představenstva Severočeské vodárenské společnosti, s prosbou ohledně
optimalizace cen při vypořádávání pozemků mezi městem Děčín a SVS.
Ze strany města je uplatňována metodika pro prodej pozemků (dle nastaveného ceníku), která ale neodpovídá cenám stanoveným znaleckým posudkem.
Požadované ceny jsou významně vyšší. V současné době máme nevypořádány některé pozemky na kterých jsou umístěny objekty SVS.
 
Rádi bychom docílili optimalizace cen a vzájemného kompromisu, což je dle mého názoru stanovení ceny dle ZP, jelikož SVS hospodaří ve veřejném zájmu a
Statutární město Děčín je našim akcionářem.
 
Děkuji za pochopení a jsem s pozdravem,
 

Ing. Jan Zurek
ředitel
Odbor správy majetku

tel: +420 417 535 378
mob: +420 725 855 694
email: jan.zurek@svs.cz
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Severočeská vodárenská společnost a.s.
www.svs.cz

 

Právní informace: Tento e‐mail a všechny připojené soubory (i) jsou důvěrné a mohou být chráněny zákonem a (ii) nejsou návrhem na uzavření smlouvy ani jeho přijetím, vyhlášením veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku, veřejnou nabídkou ani jakýmkoliv jiným právním
jednáním Severočeské vodárenské společnosti a.s., a to bez ohledu na jejich obsah či označení, ledaže jsou tak výslovně označeny. Tento e‐mail je určen pouze uvedenému příjemci a dalším osobám, které  jsou jmenovitě uvedeny jako příjemci. Jestliže nejste oprávněný
příjemce, pak jakákoliv forma zveřejnění, reprodukce, kopírování, distribuce nebo šíření je přísně zakázána. Pokud jste obdržel tento e‐mail omylem, oznamte to, prosím, neprodleně jeho odesílateli a pak jej vymažte. Severočeská vodárenská společnost a.s. neručí za bezchybný
a úplný přenos zasílaných informací, ani za zpoždění nebo přerušení přenosu a ani za škody způsobené použitím nebo důvěrou v tyto informace.

 
From: Jana Lachová [mailto:jana.lachova@svs.cz] 
Sent: Tuesday, July 23, 2019 9:03 AM
To: petra.linhartova@mmdecin.cz
Cc: ''Jan Zurek''
Subject: vodojem Letná - výkup pozemku
 
Vážená paní Linhartová,
 
co se týká plánovaného výkupu pozemku pro vodojem Letná, tak stále trvají jednání mezi ředitelem odboru správy majetku ing.Zurkem a zástupcem města Děčín
ohledně kupní ceny. Jelikož má SVS jednotný přístup ke všem akcionářům (městům a obcím), tak vykupujeme pozemky pouze za cenu stanovenou znaleckým
posudkem dle platné cenové vyhlášky. Snahou z naší strany je tedy domluvit s městem Děčín akceptaci tohoto všeobecného principu a případně jeho projednání
v orgánech města. Prosím tedy o strpení, o posunu Vás budu informovat.
 
Děkuji
 
 

Jana Lachová
samostatný odborný referent
majetkový úsek
odbor správy majetku

mailto:vladislav.raska@mmdecin.cz
mailto:ilona.seneklova@mmdecin.cz
mailto:vladislav.raska@mmdecin.cz
mailto:jan.zurek@svs.cz
mailto:vladislav.raska@mmdecin.cz
mailto:jan.zurek@svs.cz
http://www.svs.cz
mailto:jana.lachova@svs.cz
mailto:petra.linhartova@mmdecin.cz


tel: +420 482 428 617
mob: +420 603 146 647
email: jana.lachova@svs.cz
Pražská 36, 46001 Liberec 1

Severočeská vodárenská společnost a.s.
www.svs.cz

Právní informace: Tento e‐mail a všechny připojené soubory (i) jsou důvěrné a mohou být chráněny zákonem a (ii) nejsou návrhem na uzavření smlouvy ani jeho přijetím, vyhlášením veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku, veřejnou nabídkou ani jakýmkoliv jiným právním
jednáním Severočeské vodárenské společnosti a.s., a to bez ohledu na jejich obsah či označení, ledaže jsou tak výslovně označeny. Tento e‐mail je určen pouze uvedenému příjemci a dalším osobám, které  jsou jmenovitě uvedeny jako příjemci. Jestliže nejste oprávněný
příjemce, pak jakákoliv forma zveřejnění, reprodukce, kopírování, distribuce nebo šíření je přísně zakázána. Pokud jste obdržel tento e‐mail omylem, oznamte to, prosím, neprodleně jeho odesílateli a pak jej vymažte. Severočeská vodárenská společnost a.s. neručí za bezchybný
a úplný přenos zasílaných informací, ani za zpoždění nebo přerušení přenosu a ani za škody způsobené použitím nebo důvěrou v tyto informace.

 

mailto:jana.lachova@svs.cz
http://www.svs.cz/


MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 9. 2019 ZM 19 07 05 30

Název:
Pozemek p.č. 805 k.ú. Podmokly - zrušení předkupního práva

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo žádost o zrušení předkupního práva k nemovitosti v k.ú. Podmokly a
schvaluje

zrušení předkupního práva k pozemku p.č. 805 o výměře 1 388 m2 v k.ú. Podmokly ve vlastnictví společnosti 
MAPE REAL a.s., se sídlem Resslova 638/6, Děčín IV, dle čl. VII Kupní smlouvy č.j. OMH/67565/10/12/Cer.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 20. 08. 2019 žádost o zrušení předkupního práva k nemovitosti v k.ú. Podmokly a 
usnesením č. RM 19 14 37 32 doporučila zastupitelstvu města schválit zrušení předkupního práva k pozemku 
p.č. 805 o výměře 1 388 m2 v k.ú. Podmokly ve vlastnictví společnosti MAPE REAL a.s., se sídlem Resslova 
638/6, Děčín IV, dle čl. VII Kupní smlouvy č.j. OMH/67565/10/12/Cer, tj. variantu č. 1.

Dále RM projednala variantu č. 2, tj. nedoporučit zastupitelstvu města schválit zrušení předkupního práva k 
pozemku p.č. 805 o výměře 1 388 m2 v k.ú. Podmokly ve vlastnictví společnosti MAPE REAL a.s., se sídlem 
Resslova 638/6, Děčín IV, dle čl. VII Kupní smlouvy č.j. OMH/67565/10/12/Cer. 

Cena: 0,00
Návrh postupu: RM doporučuje schválit zrušení předkupního práva



Důvodová zpráva:

Rekapitulace: 

- OMH obdržel žádost společnosti MAPE REAL a.s., zastoupenou na základě plné moci p. ******, o zrušení 
předkupního práva k pozemku p.č. 805 k.ú. Podmokly, které bylo dle čl. VII Kupní smlouvy č.j. 
OMH/67565/10/12/Cer sjednáno na dobu 50 let od nabytí účinnosti kupní smlouvy (tj. od 17.7.2012) ve
prospěch prodávajícího (tj. město Děčín); 

- předkupní právo bylo zřízeno pro případné využití pozemku pro uvažovanou stavbu tunelu přeložky 
komunikace I/13 Děčín-Knínice (D8); 

- žadatel jako investor má záměr postavit na výše uvedeném pozemku novostavbu rodinného domu a doložil 
Závazné stanovisko OSU č.j. MDC/98947/2018 ze dne 9.10.2018, ve kterém je citováno, že vzhledem k 
úpravě projektové dokumentace je tento záměr přípustný; 

- OMH požádal OSU o aktualizované stanovisko, zda na základě výše uvedených skutečností je možné zrušit 
předkupní právo k pozemku p.č. 805 k.ú. Podmokly; 

- OSU sdělil, že lze zrušit podmínku předkupního práva k předmětnému pozemku pro statutární město Děčín 
sjednanou na dobu 50 let a v doplňujícím vyjádření sdělil, že tato podmínka byla v době přípravy zadání 
nového Územního plánu Děčín stanovena z důvodu možného dotčení pozemku p.č. 805 k.ú. Podmokly 
jednou z navrhovaných variant přeložky silnice I/13 Děčín-Knínice (D8) tzv. Pastýřská, která byla v dané době 
rozpracována pouze na úrovni vyhledávací studie bez přesnějšího umístění. Rozpracovaný návrh Územního 
plánu Děčín v r. 2017 dosud přibližnou trasu dále zpřesnil a dotčení pozemku p.č. 805 k.ú. Podmokly vyloučil - 
viz. snímek v příloze; 

- stanoviska ostatních odborů nebyla vyžadována; 

- výstavba přeložky silnice I/13 není zatím realizována.

Vyjádření:

Příloha: snimek.pdf Komentář:          

Příloha:
doplnujici vyjadreni OSU 
ze dne 
1.8.2019+snimek.pdf

Komentář:          

Příloha: vyjadreni OSU ze dne 
17.7.2019.pdf Komentář:          

Příloha: kupni smlouva.pdf Komentář:          

Příloha:
zadost+stanovisko OSU 
ze dne 
9.10.2018+dokumentace.p
df

Komentář:          



Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 9.9.2019 15:53 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 9.9.2019 16:04 podepsáno





























MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 9. 2019 ZM 19 07 05 31

Název:
Směna částí pozemků v k.ú. Chrochvice - revokace, směna

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo problematiku směny částí pozemků v k.ú. Chrochvice a
schvaluje

1. revokaci usnesení č. ZM 18 07 06 29 ze dne 20.09.2018, týkající se směny částí pozemků v k.ú. 
Chrochvice, v plném znění, 
2. směnu: 
• z vlastnictví statutárního města Děčín část pozemku p.č. 677/4, část pozemku p.č. 677/1 a část pozemku 
p.č. 270/1 vše v k.ú. Chrochvice (dle GP č. 593-16/2018 se jedná o díl „i“ o výměře 2 m2, díl „g“ o výměře 56 
m2 a díl „f“ o výměře 132 m2), do vlastnictví spol. Dugeen s.r.o., Karlovo náměstí 290/16, Praha 2, za cenu 
172.710,00 Kč + ostatní náklady 
• do vlastnictví statutárního města Děčín části pozemku p.č. 672/1 v k.ú. Chrochvice (dle GP č. 593-16/2018 
se jedná o díl „d“ o výměře 71 m2 a díly „b+c“ o výměře 229 m2), z vlastnictví spol. Dugeen s.r.o., Karlovo 
náměstí 290/16, Praha 2, za cenu 272.710,00 Kč + ostatní náklady

Stanovisko RM:
RM dne 20.08.2019 usnesením č. RM 19 14 37 25 přijala variantu č. 1, tj. schválila revokaci usnesení č. RM 
18 15 37 25 ze dne 04.09.2018, týkající se směny částí pozemků v k.ú. Chrochvice, v plném znění a 
doporučila ZM schválit: 
1. revokaci usnesení č. ZM 18 07 06 29 ze dne 20.09.2018, týkající se směny částí pozemků v k.ú. 
Chrochvice, v plném znění, 
2. směnu: 
• z vlastnictví statutárního města Děčín část pozemku p.č. 677/4, část pozemku p.č. 677/1 a část pozemku 
p.č. 270/1 vše v k.ú. Chrochvice (dle GP č. 593-16/2018 se jedná o díl „i“ o výměře 2 m2, díl „g“ o výměře 56 
m2 a díl „f“ o výměře 132 m2), do vlastnictví spol. Dugeen s.r.o., Karlovo náměstí 290/16, Praha 2, za cenu 
172.710,00 Kč + ostatní náklady 
• do vlastnictví statutárního města Děčín části pozemku p.č. 672/1 v k.ú. Chrochvice (dle GP č. 593-16/2018 
se jedná o díl „d“ o výměře 71 m2 a díly „b+c“ o výměře 229 m2), z vlastnictví spol. Dugeen s.r.o., Karlovo 
náměstí 290/16, Praha 2, za cenu 272.710,00 Kč + ostatní náklady.

Současně RM projednala variantu č. 2, tj. potvrzení usnesení č. RM 18 15 37 25 ze dne 04.09.2018, týkající 
se směny částí pozemků v k.ú. Chrochvice a doporučení ZM potvrdit usnesení č. ZM 18 07 06 29 ze dne 
20.09.2018, týkající se směny částí pozemků v k.ú. Chrochvice.

Cena: 100 000,00
Návrh postupu: RM doporučila schválit revokaci a doporučila schválit směnu pozemků



Důvodová zpráva:
Rekapitulace: 
- Spol. Dugeen s.r.o., Karlovo náměstí 290/16, Praha 2 vlastní pozemky p.č. 672/1, 672/2 a 672/3 k.ú. 
Chrochvice vč. objektů 
- Provedeným místním šetřením v roce 2017 bylo zjištěno, že stavba stávající točny (obratiště) v ul. U Obory, 
Děčín VII zasahuje do pozemku p.č. 672/1 v k.ú. Chrochvice, který je ve vlastnictví spol. Dugeen s.r.o. 
- OMH vyvolal místní šetření se zástupcem spol. Dugeen s.r.o. a OKD 
- Výsledkem tohoto jednání byl společný návrh na realizaci směny částí pozemků tak, aby statutární město 
Děčín získalo pozemek pod obratištěm a průchozí cestou na ul. Vilsnická do svého vlastnictví 
- Současně s tímto návrhem bylo řešeno získání další části pozemku p.č. 672/1 k.ú. Chrochvice do vlastnictví 
statutárního města Děčín, a to za účelem budoucí možné výstavby chodníkového tělesa podél ul. Vilsnická 
- Spol. Dugeen s.r.o. jako protihodnotou požádala o získání části pozemku p.č. 270/1 k.ú. Chrochvice za 
účelem zarovnání hranic – viz příloha žádost a zákres ve snímku KM

Záměry města směnit části pozemků byly zveřejněny zastupitelstvem města usneseními: 
č. ZM 17 10 05 08 ze dne 14.12.2017 (části p.č. 270/1 a p.č. 672/1 k.ú. Chrochvice) 
č. ZM 18 03 05 01 ze dne 22.03.2018 (části p.č. 677/4 a p.č. 672/1 k.ú. Chrochvice)

Geometrickým plánem byly zjištěny výměry směňovaných pozemků: 
- statutární město Děčín získá celkově 300 m2, 
- spol. Dugeen s.r.o. získá celkově 190 m2

- Na základě toho, že rozdíl ve výměrách činí 110 m2 v neprospěch spol. Dugeen s.r.o., OMH oslovil zástupce 
společnosti, jakým způsobem má zájem problematiku řešit 
- Zástupce společnosti písemně sdělil, že vzhledem k tomu, že se jedná o pozemek pod stávající cestou, 
požaduje za výměru 110 m2 částku 1.200,00 Kč/m2, což činí částku 132.000,00 Kč

Návrh na schválení konkrétní směny byl projednán v RM dne 15.05.2018 (usnesesení nepřijato) a OMH byl 
uložen úkol:

zajistit stanovisko OSU k realizaci oplocení areálu panem Dudou, kdy pozemky v jeho vlastnictví zasahují do 
obratiště a průchozí cesty, sloužící školákům v lokalitě 
OSU vydal stanovisko ve znění: „Nastane-li situace, že dojde k oplocení nemovitosti p.p.č. 672/1 v k.ú. 
Chrochvice ze strany spol. Dugeen s.r.o (dále jen stavebník) dle skutečné hranice pozemků, musí stavebník 
požádat min. o vydání územního souhlasu dle stavebního zákona. K žádosti o územní souhlas oznamovatel 
(stavebník) připojuje mimo jiné souhlasy osob, jejichž vlastnické právo k sousedním pozemkům může být 
umístěním stavebního záměru přímo dotčeno. V tomto případě by stavebník nemohl oplocení umístit bez 
souhlasu Statutárního města Děčín. 
U tohoto konkrétního případu doporučujeme, aby město přistoupilo ke směně pozemků tak, aby se případným 
oplocením nezabránilo či neznemožnilo využívaní stávajícího obratiště a pěšiny.“

Materiál byl doplněn o stanovisko OSU a předložen do jednání RM 29.05.2018. RM usnesením č. RM 18 10 
37 20 nedoporučila schválit směnu (z důvodu finančního požadavku ze strany spol. Dugeen s.r.o. - 1.200,00 
Kč/m2) - viz dále citace usnesení RM:

Rada města projednala dne 29.05.2018 návrh na směnu částí pozemků v k.ú. Chrochvice a nedoporučila 
zastupitelstvu města schválit směnu: 
• z vlastnictví statutárního města Děčín část pozemku p.č. 677/4, část pozemku p.č. 677/1 a část pozemku 
p.č. 270/1 vše v k.ú. Chrochvice (dle GP č. 593-16/2018 se jedná o díl „i“ o výměře 2 m2, díl „g“ o výměře 56 
m2 a díl „f“ o výměře 132 m2), do vlastnictví spol. Dugeen s.r.o., Karlovo náměstí 290/16, Praha 2, za cenu 
228.000,00 Kč + ostatní náklady 
• do vlastnictví statutárního města Děčín části pozemku p.č. 672/1 v k.ú. Chrochvice (dle GP č. 593-16/2018 
se jedná o díl „d“ o výměře 71 m2 a díly „b+c“ o výměře 229 m2), z vlastnictví spol. Dugeen s.r.o., Karlovo 
náměstí 290/16, Praha 2, za cenu 360.000,00 Kč + ostatní náklady.

Z PVO byl OMH uložen úkol: informovat spol. Dugeen s.r.o., že o výkupu částí pozemků p.č. 672/1 v k.ú. 
Chrochvice je možné jednat pouze za cenu znaleckého posudku. 
Znalecké posudky o ceně obvyklé byly vypracovány - viz níže specifikace: 



pozemky spol. Dugeen s.r.o. - 63.000,00 Kč 
pozemky města Děčín - 40.000,00 Kč

Společnost Dugeen s.r.o. na jednání dne 13.06.2018 nesouhlasila s prodejem dle znaleckých posudků a 
snížila cenu za rozdíl ve výměrách pozemků na částku 100.000,00 Kč za 110 m2 (cca 909,00 Kč/m2) - snížení 
požadované částky o 32.000,00 Kč. 
OMH jako doplnění uvádí, že se žadatelem již při počátku řešení problematiky jednal ve věci stanovení ceny 
za vyrovnání a navrhoval i cenu bez finančního vyrovnání, případně dle znaleckého posudku, avšak ze strany 
společnosti nebyly tyto návrhy úspěšné.

Pro úplnost OMH uvádí, že společnost oplotila areál částečně (nikoliv dle skutečných hranic pozemků), a to 
tak, že obratiště a pěšinu ponechala přístupné, a to s ohledem na požadavek města a předpoklad schválení 
směny pozemků dle jednání.

RM projednala materiál opět dne 04.09.2018 a usnesením č. RM 18 15 37 25 nedoporučila zastupitelstvu 
města schválit směnu: 
• z vlastnictví statutárního města Děčín část pozemku p. č. 677/4, část pozemku p. č. 677/1 a část pozemku p. 
č. 270/1 vše v k. ú. Chrochvice (dle geometrického plánu č. 593-16/2018 se jedná o díl „i“ o výměře 2 m2, díl 
„g“ o výměře 56 m2 a díl „f“ o výměře 132 m2), do vlastnictví spol. Dugeen s.r.o., Karlovo náměstí 290/16, 
Praha 2, za cenu 172.710,00 Kč + ostatní náklady, 
• do vlastnictví statutárního města Děčín části pozemku p. č. 672/1 v k. ú. Chrochvice (dle geometrického 
plánu č. 593-16/2018 se jedná o díl „d“ o výměře 71 m2 a díly „b+c“ o výměře 229 m2), z vlastnictví spol. 
Dugeen s.r.o., Karlovo náměstí 290/16, Praha 2, za cenu 272.710,00 Kč + ostatní náklady.

ZM materiál projednalo dne 20.09.2018 a usnesením č. ZM 18 07 06 29 neschválilo směnu: 
• z vlastnictví statutárního města Děčín část pozemku p. č. 677/4, část pozemku p. č. 677/1 a část pozemku p. 
č. 270/1 vše v k. ú. Chrochvice (dle geometrického plánu č. 593-16/2018 se jedná o díl „i“ o výměře 2 m2, díl 
„g“ o výměře 56 m2 a díl „f“ o výměře 132 m2), do vlastnictví spol. Dugeen s.r.o., Karlovo náměstí 290/16, 
Praha 2, za cenu 172.710,00 Kč + ostatní náklady, 
• do vlastnictví statutárního města Děčín části pozemku p. č. 672/1 v k. ú. Chrochvice (dle geometrického 
plánu č. 593-16/2018 se jedná o díl „d“ o výměře 71 m2 a díly „b+c“ o výměře 229 m2), z vlastnictví spol. 
Dugeen s.r.o., Karlovo náměstí 290/16, Praha 2, za cenu 272.710,00 Kč + ostatní náklady.

Žadatel byl o usnesení ZM písemně informován.

Dne 04.07.2019 OMH obdržel emailovou zprávu od spol. Dugeen s.r.o, zda statutární město Děčín části 
pozemků, které nabízela ke směně (dle GP se hlavně jedná o díly „b+c“), využívá nebo má v úmyslu využívat. 
V opačném případě je společnost využije pro své potřeby. 

Na základě tohoto sdělení OMH opětovně předkládá k projednání návrh na směnu pozemků do jednání 
orgánů města tak, aby bylo možné se k požadavku společnosti Dugeen s.r.o. písemně vyjádřit.

Přijatá usnesení RM a ZM: 
Záměry RM a ZM - směny částí pozemků 
č. RM 17 13 37 12 ze dne 11.07.2017 a č. RM 18 05 37 02 ze dne 06.03.2018 - A 
č. ZM 17 10 05 08 ze dne 14.12.2017 a č. ZM 18 03 05 01 ze dne 22.03.2018 - A

Konkrétní projednání směn pozemků v RM a ZM 
RM dne 15.05.2018 (usnesesení nepřijato) 
RM dne 29.05.2018 - usnesení č. RM 18 10 37 20 - N (projednání vyššího finanč.požadavku 132.000,00 Kč) 
RM dne 04.09.2018 - usnesení č. RM 18 15 37 25 - N (projednání snížené částky 100.000,00 Kč) 
ZM dne 20.09.2018 - usnesení č. ZM 18 07 06 29 - N (projednání částky 100.000,00 Kč)

Nájemní smlouva: 0



Celkové výměry ke směně: 
Pozemky z vlastnictví města Děčín: celkem 190 m2 
část p.č. 677/1 – výměra 56 m2 (díl „g“) 
část p.č. 270/1 – výměra 132 m2 (díl „f“) 
část p.č. 677/4 – výměra 2 m2 (díl „i“) 

Pozemky do vlastnictví města Děčín: celkem 300 m2 
část p.č. 672/1 – o výměře 223 m2 (díly „b“ + „c“) 
část p.č. 672/1 – o výměře 71 m2 (díl „d“)

Bohužel, po zaměření pozemků tak, aby bylo vyhověno OKD a OMH není možné zajistit, aby směňované 
části pozemků byly výměrově totožné anebo s případným minimálním rozdílem ve výměrách. Rozdíl činí v 
neprospěch statutárního města Děčín výměru 110 m2. 

Cena za finanční vyrovnání: 
statutární město Děčín získá celkově 300 m2, 
spol. Dugeen s.r.o. získá celkově 190 m2, 
rozdíl ve výměrách činí 110 m2.

Dle posledního návrhu žadatele - doplatek ze strany statutárního města Děčín by činil cca 909,00 Kč/m2, tj. 
celkem za 110 m2 částku 100.000,00 Kč

Dle zásad - 300,- Kč/m2, což činí 33.000,- Kč (pro výstavbu účelové komunikace nebo pod stávající účelovou 
komunikací - 300,00 Kč/m2).

Dle znaleckých posudků o ceně obvyklé - 23.000,00 Kč 
Pozemky z vlastnictví města Děčín: celkem 190 m2 - oceněno částkou 40.000,00 Kč 
část p.č. 677/1 – výměra 56 m2 (díl „g“) 
část p.č. 270/1 – výměra 132 m2 (díl „f“) 
část p.č. 677/4 – výměra 2 m2 (díl „i“)

Pozemky do vlastnictví města Děčín: celkem 300 m2 - oceněno částkou 63.000,00 Kč 
část p.č. 672/1 – o výměře 223 m2 (díly „b“ + „c“) 
část p.č. 672/1 – o výměře 71 m2 (díl „d“)

Účel: majetkoprávní urovnání pod obratištěm místní komunikace a stezky pro pěší + majetkoprávní urovnání 
areálu spol. Dugeen s.r.o., Praha 

Žadatel není v evidenci dlužníků města – spol. Dugeen s.r.o., Karlovo náměstí 290/16, Praha 2



Vyjádření:

OSC OŽP OSU OR OMH OKD          
A A A/N - pozn. A A A          

Vysvětlivky:
Stanoviska odborů: 

OSC: souhlasí s návrhem spol. Dugeen, s.r.o., Praha 2 na směnu částí pozemků. 

OŽP: z hlediska životního prostředí nemá námitek ke směně části pozemků

OSU: nemá námitek ke směně částí pozemků v katastrálním území Chrochvice. Předmětné pozemky se dle 
platného Územního plánu města Děčín nachází v zastavěném území. Pozemky 672/1 a 677/1 jsou součástízó 
ny BM – RD městského typu a pozemek p.č. 270/1 je veden jako ostatní plocha – silnice a nachází se v zóně 
D – plochy a areály dopravy,vše k.ú. Chrochvice. Se směnou části pozemku p.č. 672/1 za 677/1 souhlasí. Z 
důvodu dlouhodobého záměru města, vybudování parkovacích míst, nedoporučuje směnu části pozemku p.č. 
270/1, vše k.ú. Chrochvice. 
Funkční využití zóny BM dle čl. 8 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města 
Děčín: 
Přípustné: trvalé bydlení v rodinných domech, rodinné domy izolované, dvojdomy a řadové rodinné domy s 
obytnými zahradami, garáže, lokální zařízení škol, maloobchodu, stravování a tělovýchovy, nezbytné 
přístupové komunikace s MHD, plochy dopravy v klidu, zeleň plošná, strukturní i liniová, zahrádkářské osady, 
nezbytné technické vybavení, 
Výjimečně přípustné: nerušící služby a "malé podnikání", 
Nepřípustné: trvalé bydlení ve vícepodlažních bytových domech, výrobní podnikatelské aktivity, sklady a 
zařízení dopravy, rušící výrobní a opravárenské služby a aktivity, objekty pro chov hospodářského zvířectva. 
Prostorové uspořádání: počet podlaží: do 2 + podkroví intenzita zastavění pozemku v %: 25. 
Funkční využití zóny D dle čl. 8 odst. 1 písm. j) vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města 
Děčín:
Přípustné: dopravní skelet města tvořený stávajícími i navrženými silnicemi, komunikacemi a trasami všech 
kategorií, veřejná osobní a nákladní doprava, MHD, účelové stavby a provozní objekty, přístavy, nádraží, 
služby pro motoristy, parkovací a odstavná stání povrchová a podpovrchová, garážové dvory individuální i 
hromadné, terminál hromadné dopravy, 
Výjimečně přípustné: podnikatelská činnost (stravování, informace, související služby), bydlení s podmínkou 
zachování dominantní funkce zóny a za podmínky splnění hygienických limitů, veřejné WC, 
Nepřípustné: všechny ostatní provozy a činnosti neodpovídající svým provozem a charakterem přípustné 
činnosti. 
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 1 - 2 (pro HG až 3) intenzita zastavění pozemku v %: 90 (zohlednit 
speciální charakter). 
Poznámka: Pro informaci uvádí, že rozpracovaný Návrh Územního plánu Děčín řadí pozemky p.č. 672/1 a 
677/1 k.ú. Chrochvice do plochy O – plocha občanského vybavení a p.č. 270/1 do plochy DS – plocha pro 
silniční dopravu.

OR: nemá v uvedené lokalitě žádný záměr.

OMH: souhlasí s navrhovanou směnou částí pozemků. Návrh směny pozemků respektuje stanovisko OKD ve 
vazbě na možnou výstavbu chodníku. Současně bylo se žadatelem jednáno a tento s navrhovanou směnou 
souhlasí. Rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků požaduje řešit finanční kompenzací ve výši 1.200,00 
Kč/m2 - následně upraveno na cca 909,00 Kč/m2 
Problematika stížností občanů na neexistenci chodníku podél komunikace Vilsnická je dlouhodobá, a to z 
důvodu bezpečné chůze školáků z této lokality do a ze školy. Současně pěší stezka, částečně umístěná na 
pozemcích spol. Dugeen s.r.o. je využívána školáky. 
Pro úplnost OMH uvádí, že obdržel sdělení vlastníka sousedních pozemků o zachování příjezdové cesty z ul. 
Vilsnická na pozemek p.č. 530/1 k.ú. Chrochvice - příloha. 
Dále OMH obdržel žádost vlastníka protilehlé nemovitosti o prodej části projednávaného pozemku p.č. 672/1 
k.ú. Chrochvice - viz příloha. Na tuto žádost bylo žadateli odpovězeno, že požadovaný pozemek je 
předmětem řízení směny pozemků.



OKD: na části pozemku p.č. 672/1 k.ú. Chrochvice se nachází stavba místní komunikace obratiště a stezka 
pro pěší. Majetkový správce komunikace navrhuje ponechat část pozemku u místní komunikace ul. Vilsnická 
(alespoň 2,5 m od komunikace) na případnou výstavbu chodníku. Případný chodník by pokračoval opět na 
pozemku ve vlastnictví žadatele. Žádá o prověření možnosti získání do majetku města i tuto část pozemku 
p.č. 672/1 k.ú. Chrochvice, viz.příloha. K vytyčování hranice žádá přizvat pracovníka odboru komunikací a 
dopravy (Bylo ze strany OMH respektováno). Odbor komunikací a dopravy doporučuje směnu pozemků.

Příloha: AN_31_prilohy_smena_C
hrochvice.pdf Komentář:          

Příloha: AN_31_znalecak_smena_
Chrochvice.pdf Komentář:          

Příloha: AN_31_foto_chrochvice_
smena_3 (3).pdf Komentář:          

Příloha: AN_31_foto_chrochvice_
smena_3 (4).pdf Komentář:          

Příloha: AN_31_foto_chrochvice_
smena_3 (5).pdf Komentář:          

Příloha: AN_31_foto_chrochvice_
smena_3 (6).pdf Komentář:          
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MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 9. 2019 ZM 19 07 05 32

Název:
Pozemek p.č. 1250/35 v k.ú. Děčín - záměr, informace

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej a informaci k problematice pozemku p.č. 1250/35 v k.ú. 
Děčín a

nezveřejňuje

záměr města prodat pozemek p.č. 1250/35 o výměře 1483 m2 v k.ú. Děčín. 

Stanovisko RM:
RM dne 03.09.2019 usnesením č. RM 19 15 37 19 přijala variantu č.1, tj. schválila zveřejnění záměru města 
pronajmout pozemek p.č. 1250/35 o výměře 1483 m2 v k.ú. Děčín.
Současně RM projednala variantu č. 2, tj. neschválení zveřejnění záměru města pronajmout pozemek p.č. 
1250/35 o výměře 1483 m2 v k.ú. Děčín.

RM dne 03.09.2019 usnesením č. RM 19 15 37 20 přijala variantu č. 1, tj. nedoporučila ZM zveřejnit záměr 
města prodat pozemek p.č. 1250/35 o výměře 1483 m2 v k.ú. Děčín.
Současně RM projednala variantu č. 2, tj. doporučení ZM zveřejnit záměr města prodat pozemek p.č. 1250/35 
o výměře 1483 m2 v k.ú. Děčín.

Cena:      
Návrh postupu: RM nedoporučila zveřejnit záměr



Důvodová zpráva:
Rekapitulace: 
- Pozemek p.č. 1250/35 k.ú. Děčín byl v minulosti pronajat za účelem výstavby patrových garáží ******
- Pronájem pozemku skončil ke dni 15.01.2016 
- Na PVO byl následně OMH uložen úkol ve znění: „Po obsazení pracovního místa na pozici architekt města 
zkonzultovat s tímto architektem navrhovanou výstavbu garážového stání na pozemku p. č. 1250/35 v k. ú. 
Děčín a předloží znovu materiál do RM“ 
- OMH opakovaně záležitost konzultoval s architektem města, kdy byly konstatovány dvě možnosti využití 
pozemku – veřejná zeleň, popř. parčík nebo garážový dům 
- OMH předložil studii na poradě projektů, dne 28.11.2017 byla předložena na vědomí RM 

Na základě uloženého úkolu z PVO – OMH bude informovat paní ******, že v současné době je již možné 
realizovat výstavbu parkovacího domu na pozemku p. č. 1250/35 v k. ú. Děčín, oslovil OMH p. ******, zda má 
o pronájem a výstavbu parkovacího domu zájem. 
Dopisem ze dne 22.01.2018 p. ****** potvrdila zájem, s požadavkem na sdělení podmínek pronájmu pozemku 
a vyvolání schůzky s vedoucím OMH. 
OMH požádal paní ****** o sdělení dotazů v předstihu před jednáním tak, aby tyto dotazy mohly být na 
schůzce zodpovězeny. Ani po několika urgencích dotazy nebyly doručeny, pouze p. ****** požádala 
opakovaně o prodloužení termínu doložení. 

Pro úplnost OMH uvádí, že řešení spočívající ve výstavbě garážového domu by obnášelo mj. i nutnost zajistit 
dopravní napojení z místní komunikace ul. Dvořákova a současně lze říci, že tato varianta by byla finančně 
náročná – cca 50 milionů (dle uvedeného podkladu ze studie). 

Řešení ve variantě zeleň by bylo možné se stromy v ulici, plochou barevné louky v řešeném území v 
dřevěném pražcovém rámu, z pražců i parkové schody nahoru do sídliště (citace ze studie). 

S ohledem na nutnost vybudování protihlukové bariéry (např. parkovací dům) pro zkolaudování sídliště OK5, 
není varianta zeleně vhodným řešením.

10.04.2018 rada města pod usnesením č. RM 18 08 37 10 RM vzala na vědomí předložené informace.

Dne 24.05.2019 obdržel OMH nabídku bývalého nájemce ****** na odkoupení všech podkladů a záležitostí, 
vztahujících se k danému stavu v souvislosti s výstavbou garážového domu. Celková vyčíslená částka činí 
318.527,00 Kč - viz příloha

Nabídka ****** byla zapracována do materiálu a předložena pod usnesením č. RM 19 15 37 21 dne 
03.09.2019. RM projednání odložila.

Současně OMH obdržel 03.07.2019 žádost o pronájem nebo prodej od vlastníků sousední nemovitosti na 
pozemku p.č. 1250/12 k.ú. Děčín - viz přílohy

Cena za prodej – výměra cca 5 m2 - dle „Zásad“: 300,00 Kč/m2 při výměře pozemku p.č. 106 k.ú. Podmokly - 
5 m2 - částka 1.500,00 Kč + ostatní náklady 

Nájemní smlouva: 0 

Účel dle žádostí: 
****** - vybudování parkoviště 
****** - nabídka na odkoupení podkladů, vztahujících se k záměru výstavby garážového domu



Vyjádření:

OSC OŽP OR OSU OE OMH          
A - pozn. A A/N - pozn. A/N - pozn. A/N - pozn. A/N - pozn.          

Vysvětlivky:
Stanoviska odborů k nabídce na výkup dokumentace a k pronájmu - prodeji pozemku:

OSC: doporučuje s ohledem na nedostatek parkovacích míst v dané lokalitě dokončit stavbu patrových garáží, 
čímž by došlo k rozšíření stávající kapacity pro parkování vozidel. Proto doporučuje projednat s žadatelem 
****** možnost dokončení rozestavěné stavby, popřípadě dokončit rozestavěnou stavbu patrových řadových 
garáží (případně zrealizovat parkovací dům) statutárním městem Děčín. 
Dle názoru silničního správního úřadu je výše uvedený pozemek posledním vhodným prostorem ve vlastnictví 
statutárního města Děčín pro zvýšení kapacity k parkování vozidel v dané oblasti. V případě, že dojde k 
prodeji p.p.č. 1250/35 k.ú. Děčín, požaduje alespoň zachování veřejně přístupné parkovací plochy, tak, jak 
tomu bylo doposud.

OŽP: nemá námitek k pronájmu - prodeji pozemku za účelem vybudování parkoviště.

OR: k Vaší žádosti o 
1. vyjádření k pronájmu / prodeji pozemku p. č. 1250/35 v k. ú. Děčín za účelem vybudování parkoviště a i 
2. k nabídce na odkoupení všech podkladů, vztahujících se k záměru výstavby garážového domu na tomto 
pozemku sděluje, že odbor rozvoje nemá v současné době v uvedené lokalitě žádný záměr. 
V roce 2001 nechalo město vyhotovit Dokumentaci pro územní rozhodnutí „Úpravy prostoru mezi ul. 
Kamenickou a Dvořákovou, Děčín II“, Stavoprojekt 91, bez vydaného povolení, která je ve spisovně OR a 
řešila vybudování dvoupodlažního parkoviště ve výše uvedené lokalitě. 
Ve spisovně OR je také Dokumentace pro územní řízení, studie „Děčín – studie dostavby území OK 5 při ul. 
Kamenické“, r. 1992 – Ing. arch. Faltejsek – 2 ks; studie „Parkování u Pivnice, cukrárny a pekárny KLAR v 
Děčíně - Kamenická 657/155; mapový podklad od Geodézie; nabídka na zpracování projekt. dok. pro územní 
řízení – ******; dokladová část. 
Vše je uvedeno v Evidenci projektových dokumentací na intranetu města: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dDAOwxtAormpN9EtxxkNZ8GXVbSXt87qpnjyuHmQcyA/edit#gid=6
25029868. 
Stejné stanovisko jsme předávali dne 15.05.2018 dopisem s číslem jednacím MDC/47627/2018.

OSU: v případě, že město uvažuje s využitím pozemku parc. č. 1250/35 v katastrálním území Děčín 
doporučuje pouze pronájem tohoto pozemku. 
K nabídce na odkoupení podkladů pro stavbu garážového domu na výše uvedeném pozemku, sděluje, že 
pokud město uvažuje o realizaci této stavby a v takovém rozsahu, pak lze o odkoupení podkladů uvažovat. 
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/y p.č. 1250/12 k.ú. Děčín 
se dle platné územně plánovací dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území v zastavitelné ploše 
VI/17 – občanská vybavenost - zrušení topného tělesa, celoměstská vybavenost, 2 – 3 podl. v zóně OV – 
objekty a areály občanského vybavení v rámci celého území města. 
Vzhledem k dlouhodobému záměru města na vybudování parkovacího domu, Úřad územního 
plánování doporučuje daný záměr konzultovat s vedením města. 
Funkční využití zóny OV 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 a 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 v %: 50- 70 

Úřad územního plánování ověřil platnost stavebního povolení, které je v současné době stále platné. 



Vzhledem k dlouhodobému záměru města na vybudování parkovacího domu, Úřad územního plánování 
doporučuje odkup podkladů k realizaci parkovacího domu konzultovat s vedením města. 
Poznámka: Pro informaci uvádí, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí pozemek p.č. 1250/12 
k.ú. Děčín do zastavěného území do návrhové plochy O – plocha občanského vybavení P59.

OE: k pronájmu/prodeji pozemku p. č. 1250/35 k. ú. Děčín za účelem vybudování parkoviště a k nabídce na 
odkoupení všech podkladů, vztahujících se k záměru výstavby garážového domu na tomto pozemku sděluje 
následující: 
Vybudování protihlukové bariéry na odhlučnění sídliště od rušné komunikace na výše zmíněném pozemku je 
jednou z podmínek pro vydání kolaudačního rozhodnutí na celé sídliště Děčín, Dvořákova ul. 
Toto sídliště je již dlouhou dobu využíváno bez vydaného kolaudačního rozhodnutí a není tudíž zařazeno do 
majetku města. 
Doporučuje se pronájmem, popř. prodejem pozemku p. č. 1250/35 k. ú. Děčín zabývat po vyřešení podmínky 
kolaudace, tj. vybudování protihlukové bariéry. 
Odkoupení podkladů vztahujících se k záměru výstavby garážového stání doporučuje pouze v případě, že 
město takto získané podklady využije pro vlastní výstavbu garážového domu na výše uvedeném pozemku. 
Doporučuje svolat k tomuto bodu jednání všech dotčených odborů města.

OMH: nedoporučuje pronájem ani prodej uvedeného pozemku. Je spíše reálné vybudování parkovacího domu 
- parkoviště - ze strany města.
Pokud se jedná o výkup podkladů, jejichž součástí je i platné stavební povolení, je nutné vzít na zřetel další 
nemožnost napojení pozemku na komunikaci I/13 Kamenická ul. Při vydaném stavebním povolení je 
obslužnost řešena z ul. Dvořákova.
V současné době je plocha užívána veřejností - obyvateli přilehlých domů - jako parkovací plocha, a to z 
důvodu nedostatečného počtu parkovacích míst v sídlišti. 

Příloha: mapa_1250_Kamenicka.p
df Komentář:          

Příloha: AN_prilohy-1250_uprav.p
df Komentář:          
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