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Název:
Návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2019
Mimořádný materiál:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2019, o regulaci provozování
hazardních her a
vydává
obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 s účinností patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Stanovisko RM:
Rada města dne 19.11.2019 projednala návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2019, o regulaci provozování
hazardních her a usnesením č. RM 19 20 35 02 doporučila zastupitelstvu města vydat obecně závaznou
vyhlášku č. 2/2019 s účinností patnáctým dnem po dni vyhlášení.
Cena:
Návrh postupu:

RM doporučila ZM vydat OZV č. 2/2019

Důvodová zpráva:
Odbor ekonomický v návaznosti na společné jednání vedení města se zástupci politických klubů z řad členů
zastupitelstva, právního zástupce města a městské policie a dále v souladu s doporučením finančního výboru
ZM zpracoval návrh obecně závazné vyhlášky (dále jen “OZV“) č. 2/2019, o regulaci provozování hazardních
her (příloha č. 1).
Současná platná OZV č. 2/2016 (příloha č. 2) zakazuje provozování všech hazardních her, které je město
oprávněno regulovat, a to s výjimkou hazardních her v kasinech. V současné době je na území města Děčín
povoleno provozování hazardních her v osmi kasinech (viz příloha č. 3).
Dle § 12 zákona č. 186/2016, o hazardních hrách, v platném znění (dále jen „zákon“), jsou obce oprávněny
regulovat provozování hazardních her typu bingo, technická hra, živá hra nebo turnaje malého rozsahu.
V předloženém návrhu OZV č. 2/2019 se na celém území města zakazuje provozování hazardních her typu
bingo, technická hra a živá hra. Turnaje malého rozsahu, tj. karetní hra vyřazovacího typu, při němž je počet
účastníků hazardní hry předem určen a úhrnný vklad jednotlivého účastníka hry do jednoho turnaje nesmí
převýšit 500 Kč za 24 hodin (§ 64 zákona), u nichž není podmínka provozování v herním prostoru (herna,
kasino), byly po konzultaci se zástupci městské policie z regulace vyjmuty.
Návrh OZV byl předložen k předběžnému posouzení odd. dozoru a kontroly MV ČR, z jeho stanoviska
vyplývá, že návrh OZV nebyl shledán v rozporu se zákonem (viz příloha č. 4). Doporučení na doplnění úvodní
věty OZV o písm. d) zákona o obcích je v předloženém návrhu respektováno, rovněž bylo opraveno číslování
článků oproti znění OZV předloženému k posouzení MV.
V případě rozhodnutí ZM o vydání OZV v listopadu t.r., nabude OZV platnosti a účinnosti 15. dnem vyhlášení,
tj. dne 06.12.2019. Hazardní hry povolené přede dnem účinnosti OZV lze provozovat nejdéle do doby platnosti
vydaného povolení. Tyto lhůty dle přiloženého přehledu uplynou v období 02/2021 - 05/2022.
V případě schválení této OZV lze předpokládat postupné snižování příjmů města od r. 2022 celkem o cca 30
mil. Kč ročně.
Vyjádření:

Příloha:

Priloha1_návrh_OZV_
2-2019.pdf

Komentář: Příloha č. 1 - Návrh OZV č. 2/2019

Příloha:

Priloha2_OZV_2_2016_A
N.pdf

Komentář: Příloha č. 2 - Stávající OZV č. 2/2016

Příloha: Priloha3_prehled.pdf

Příloha:

Priloha4_stanovisko_MV_
.pdf

Komentář: Příloha č. 3 - Přehled povolení

Komentář: Příloha č. 4 - Stanovisko MV ČR

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Zdeňka Čečáková

Předkladatel:

Ing. Jiří Anděl CSc.

OE

typ zobrazení

anonymně

Postoupit materiál:
Poznámka k postoupení:

NÁVRH

Příloha č. 1

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN
Obecně závazná vyhláška
č. 2/2019,
o regulaci provozování hazardních her
Zastupitelstvo města Děčín se na svém zasedání dne xx.xx.2019 usnesením č. ZM 19 xx xx xx
usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu
s ustanovením § 12 odst. 1 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Článek 1
Cíl vyhlášky
Cílem této vyhlášky je zamezit společenským rizikům vyplývajícím z provozování hazardních her,
které často tvoří tzv. předpolí činností rozporných s veřejným pořádkem a dobrými mravy (např.
lichva, krádeže, loupeže) a které mají škodlivý vliv i na jejich účastníky a osoby jim blízké (např.
rozvrat rodin, chudoba).
Článek 2
Zákaz provozování
Provozování binga, technické hry a živé hry je na celém území města zakázáno.
Článek 3
Přechodné ustanovení
Bingo, technickou hru a živou hru povolené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky lze
provozovat nejdéle do doby platnosti vydaného povolení.
Článek 4
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Děčín č. 2/2016, o regulaci provozování sázkových
her, loterií a jiných podobných her, vydaná Zastupitelstvem města Děčín dne 22.09.2016.
Článek 5
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Jaroslav Hrouda
primátor
Ing. Vladislav Raška
náměstek primátora

Potvrzení o době vyvěšení na úřední desce:
Vyvěšeno na úřední desku dne: ………………………
Sejmuto z úřední desky dne:
………………………
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Příloha č. 3

Přehled rozhodnutí - povolení k umístění herního prostoru - od r. 2018
Poř. Provozovatel
1.

2.

VIKTORIAPLAY, a.s.

Název herního prostoru

Adresa

Viktoriaplay Kasino

Zbrojnická 97/18, Děčín IV

4.

5.

Počet THZ
dle ZOL

Počet herních
Předmět změny
pozic dle ZHH

3

0

0

30

1

5

0

2

2. změna povolení

16.01.2019

0

30

Victoria-Tip, a.s.

FORBES KASINO

Lesní cesta 290, Děčín IX

20.03.2018

2. změna povolení

23.07.2018

3. změna povolení

19.11.2018

4. změna povolení

01.02.2019

5. změna povolení

13.06.2019

Victoria-Tip, a.s.

05.09.2019
FORBES KASINO

Masná 9712, Děčín I

23.03.2018

2. změna povolení

23.07.2018

3. změna povolení

19.11.2018
FORBES KASINO DĚČÍN

Ústecká 1945/10, Děčín V

16.03.2018

2. změna povolení

27.05.2019

NET and GAMES a.s.

KASINO LAS VEGAS

Tržní 135/21, Děčín IV

KASINO DIAMANT

Dvořákova 1338/4, Děčín II

27.03.2018

zrušení rozhodnutí

29.11.2018

ENDL + K, a.s.

Casino go4games

Sofijská 2/3, Děčín VI

03.04.2018

2. změna povolení

04.09.2018

3. změna povolení

05.04.2019
Casino Fabrika

Oblouková 1413/3, Děčín I

04.04.2018

2. změna povolení

18.05.2018

3. změna povolení

01.06.2018

SLOT Group, a.s.

Casino Florida

28. října 225/1, Děčín I

07.08.2018

2. změna povolení

18.10.2018

zrušení rozhodnutí

22.01.2019

CEC Praha, a.s.

Casino Florida

28. října 225/1, Děčín I

05.06.2019

2. změna povolení

19.08.2019

3. změna povolení

03.10.2019

GELP s.r.o.

Casino Fabrika

Oblouková 1413/3, Děčín I

09.05.2019

2. změna povolení

10.07.2019

Celkem 6 provozovatelů

8 herních prostor

ŽH - živá hra
THZ - technické herní zařízení (koncové zařízení - herní pozice)
PD - provozní doba

PD
0

30

výměna 3 TH
3

3

2

28

-2

2

PD
28.02.2021
3

0

0

30

3

0

0

30

-3

0

0

-30

4

11

0

40

02.03.2021

výměna TH
výměna 3 TH
PD

30.11.2018

4

4

0

vlastní žádost provozovatele
výměna 4 ŽH, +4 ŽH (nezap.)

01.03.2021
0

-1

výměna 4 ŽH, - 1 TH

1

+ 1 TH

30
výměna 1 THZ
10

+ 10 THZ
+ 2 ŽH (nezapočitatel.)

-4
3

-40
0

0

vlastní žádost provozovatele

30
výměna 1 THZ
výměna 2 THZ

31.01.2019

-3

0

0

-30

3

0

0

30

vlastní žádost provozovatele
výměna 3 TH
výměna 1 TH

01.02.2022

23.04.2019

1. změna povolení

0

+2TH, +- ŽH

výměna 3 ŽH

23.01.2019

1. změna povolení

3

2

28.02.2021

17.05.2018

1. změna povolení

-1

2 stoly ŽH, PD

30.04.2019

zrušení rozhodnutí

1
28.02.2021

26.03.2018

1. změna povolení

výměna 3 ŽH, -nezap.ŽP
výměna 1 TH

28.02.2018

1. změna povolení

+ 1 ŽH (nezap.)

výměna 4 TH

28.02.2018

1. změna povolení

+6 ŽH + 2 THZ, PD

PD

26.02.2018
03.06.2019

2
-1

22.02.2018

1. změna povolení

1
3

13.02.2018

1. změna povolení

Victoria-Tip, a.s.

06.02.2021

21.02.2018

1. změna povolení

SLOT Group, a.s.

8.

Počet ŽH
nezapočitatel.

30.01.2018

NET and GAMES a.s.

7.

Počet ŽH
započitatel.

24.07.2018

1. změna povolení

6.

Povolení
herního
prostoru do

1. změna povolení

6. změna povolení
3.

Rozhodnutí OE
MMD ze dne

výměna 1 TH
4

2

0

34
výměna 1 ŽH

02.05.2022

4
28

26

0

262

+ 4 TH

Stav ke dni 25.10.2019

Příloha č. 4

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM
Konané dne: 21. 11. 2019
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Název:
Územní plán Děčín – návrh výběru nejvhodnější varianty řešení přeložky silnice I/13 Děčín – Knínice (D8)
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo Návrh výběru nejvhodnější varianty řešení přeložky silnice I/13 Děčín –
Knínice (D8) a
schvaluje
variantu koridoru pro silniční dopravu KOR1_1 Přeložka silnice I/13 – Chrochvické údolí, navrženého jako
veřejně prospěšná stavba VPS – 1 dle předloženého Návrhu výběru nejvhodnější varianty řešení přeložky
silnice I/13 Děčín – Knínice (D8).

Stanovisko RM:
Rada města projednala Návrh výběru nejvhodnější varianty řešení přeložky silnice I/13 Děčín – Knínice (D8) a
doporučuje zastupitelstvu města Děčín schválit variantu koridoru pro silniční dopravu KOR1_1 Přeložka silnice
I/13 – Chrochvické údolí, navrženého jako veřejně prospěšná stavba VPS – 1 dle předloženého Návrhu
výběru nejvhodnější varianty řešení přeložky silnice I/13 Děčín – Knínice (D8).

Cena:

0,00

Návrh postupu:

schválit variantu koridoru pro silniční dopravu KOR1_1 Přeložka silnice I/13 –
Chrochvické údolí, navrženého jako veřejně prospěšná stavba VPS – 1 dle
předloženého Návrhu výběru nejvhodnější varianty řešení přeložky silnice I/13 Děčín –
Knínice (D8).

Důvodová zpráva:
Vzhledem k tomu, že návrh Územního plánu Děčín obsahuje v případě silničního napojení města Děčín na
dálnici D8 varianty řešení přeložky silnice I/13 Děčín – Knínice (D8), předkládá Úřad územního plánování jako
pořizovatel Územního plánu Děčín, příslušný dle § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon) na základě výsledků projednání v souladu s §
51 odst. (2) stavebního zákona zastupitelstvu města ke schválení návrh výběru nejvhodnější varianty řešení
(příloha č. 1), která bude následně zapracována do úpravy návrhu Územního plánu Děčín pro veřejné
projednání, které již variantní řešení nepřipouští.
Vyjádření:

Příloha: 20191111101407.pdf

Návrh výběru nejvhodnější varianty
Komentář: řešení přeložky silnice I/13 Děčín –
Knínice (D8)

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ivana Šejnohová

Předkladatel:

Ing. Vladislav Raška

OSU

11.11.2019 10:10
podepsáno
11.11.2019 13:38
podepsáno

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM
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Název:
Dodatky k jednotlivým smlouvám o dodávce tepelné energie
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo dodatky k jednotlivým smlouvám o dodávce tepelné energie a
schvaluje
1) uzavření dodatků ke stávajícím smlouvám mezi statutárním městem Děčín a společností TERMO Děčín,
a.s. o dodávce tepelné energie pro jednotlivá odběrná místa v majetku statutárního města Děčín na navýšení
věrnostní slevy z původní výše 9,3% na 10%.
2) o uzavření dodatků ke stávajícím smlouvám mezi příspěvkovými organizacemi statutárního města Děčín a
společností TERMO Děčín, a.s. o dodávce tepelné energie pro jednotlivá odběrná místa na navýšení
věrnostní slevy z původní výše 9,3% na 10% a
pověřuje
oprávněnou osobu příspěvkové organizace statutárního města Děčín podpisem tohoto dodatku.

Stanovisko RM:
Rada města doporučuje schválit předložený návrh usnesení.

Cena:
Návrh postupu:
Důvodová zpráva:
Pro získání vyšší věrnostní slevy je potřeba se společností TERMO Děčín a. s. uzavřít dodatky k jednotlivým
smlouvám o dodávce tepelné energie na navýšení věrnostní slevy z původní výše 9,3% na 10%. Období, na
které byla původní věrnostní smlouva sjednána, zůstane uzavřením Dodatku nezměněno, změní se pouze
výše slevy z ceny tepla.
Vyjádření:

Příloha:

Levnější tepelná
energie.pdf

Komentář:

Příloha: Vzor dodatku.pdf

Komentář:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Petr Hodboď

Předkladatel:

Ing. Jaromír Zajíček MPA

OPO

12.11.2019 08:03
podepsáno
12.11.2019 08:34
podepsáno

Dodatek č. ……
ke Smlouvě o dodávce tepelné energie
podle § 76 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) a podle § 2079 a
následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a předpisů souvisejících, vše v platném
znění.
evid. číslo smlouvy: xxx-xx-105
(dále jen „Smlouva o dodávce“)
Smluvní strany

1.

TERMO Děčín a.s.

se sídlem: Děčín III., Oblouková 25, PSČ: 405 02
IČO: 640 50 882
DIČ: CZ64050882
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 765
zastoupená:

Ing. Liborem Štěpánem, předsedou představenstva
Ing. Janem Sulíkem, místopředsedou představenstva

držitel licence č. 310100420 na výrobu tepelné energie a licence č. 320100422 na rozvod tepelné
energie ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění
osoby pověřeni činností:
ve věcech obchodních: Bc. Radim Štěpka
telefon: 412 552 456, 602 289 948, e-mail: radim.stepka@mvv.cz
ve věcech technických: Ing. Martin Šimon
telefon: 412 552 454, 602 583 516, e-mail: martin.simon@mvv.cz
(dále jen „Dodavatel“)

2. Statutární město Děčín
se sídlem: Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV, PSČ 405 38
IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238
zastoupené:

Jaroslavem Hroudou, primátorem města

evidenční číslo odběratele: 101647
korespondenční adresa: Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV, PSČ 405 38
(dále jen „Odběratel“)
(dále jen Dodavatel a Odběratel společně jen „Smluvní strany,“ každý samostatně jen „Smluvní
strana“)

1

I.
Úvodní ustanovení
1.1

Odběratel uzavřel s dodavatelem dne ……………… Smlouvu o dodávce tepelné energie
č. xxx-xx-105 (dále jen Smlouva), s účinností od 1.1.2016, dle které se Odběratel zavázal
odebírat od Dodavatele tepelnou energii v množství a za podmínek ve Smlouvě uvedených a
dále ve znění pozdějších dodatků. Smlouva je uzavřena na dobu určitou, tj. do 31.12.2020.

1.2

S ohledem na skutečnost, že se mění výše slevy z ceny tepelné energie a s tím spojené určité
podmínky Smlouvy, dohodli se účastníci způsobem dále uvedeným.

II.

Předmět Dodatku
2.1.

Dosavadní znění Přílohy č. 2 Cenové ujednání, článku 1 odst. 1.4. Smlouvy se zrušuje a
nahrazuje se tímto zněním:
1.4 „Výše slevy z ceny činí 10% z ceny tepelné energie vždy na příslušný kalendářní rok.
Strany výslovně sjednávají, že sleva dle tohoto ustanovení bude Odběrateli poskytnuta již od
*******.

2.2.

Dosavadní znění Článku 6 odst. 6.5. Smlouvy se v celém rozsahu zrušuje a nahrazuje se
tímto zněním:
6.5 „V případě, že je smlouva o dodávce tepelné energie uzavřená na dobu určitou ukončena
výpovědí ze strany Odběratele před uplynutím sjednané doby jejího trvání, zavazuje se
Odběratel vrátit Dodavateli veškerou poskytnutou a čerpanou slevu z ceny tepelné energie
v plné výši za celou dobu trvání (platnosti) této smlouvy a za stejné období uhradit úrok ve
výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. v platném znění. Dodavatel je povinen vyúčtovat slevu
včetně úroku ve lhůtě pro běžné roční vyúčtování a Odběratel je povinen uhradit slevu včetně
úroku na základě faktury zaslané Dodavatelem ve lhůtě splatnosti dle Obchodních podmínek.
Úrok z prodlení bude vypočten z částky poskytnuté slevy od původní splatnosti daňových
dokladů, kterými byla vyúčtována cena za dodávky tepelné energie za dobu od poskytnutí
slevy do jejího úplného vrácení.“

2.3.

Smluvní strany se dohodly, že do Článku 6 se vkládá nový odst. 6.6 tohoto znění:
6.6 „Bude-li platnost a účinnost Smlouvy prodloužena postupem dle Článku 7 odst. 7.2
Smlouvy, platí ustanovení první věty odst. 6.5 vždy jen ve vztahu k aktuálnímu pětiletému
období, ve kterém byla platnost Smlouvy ukončena. Pro odstranění případných nejasností
Smluvní strany sjednávají, že v případě ukončení platnosti Smlouvy výpovědí Odběratele v
druhém nebo některém dalším pětiletém období, je Odběratel povinen vrátit poskytnutou a
čerpanou slevu a platit úrok z prodlení pouze za dobu od počátku pětiletého období, ve kterém
byla platnost Smlouvy tímto způsobem ukončena.“

2.4.

Dosavadní znění Článku 7 odst. 7.2 Smlouvy se zrušuje a nahrazuje se tímto zněním:
7.2 „Pokud jedna ze Smluvních stran nesdělí písemně druhé Smluvní straně nejméně 6
měsíců před uplynutím doby dle odst. 7.1, že trvá na ukončení platnosti Smlouvy, platnost a
účinnost Smlouvy se prodlužuje automaticky na další pětileté období.“

2.5.

Dosavadní znění Článku 7 odst. 7.3 Smlouvy se zrušuje a nahrazuje se tímto zněním:
7.3 „Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran. Platnost Smlouvy končí
v těchto případech:

2

a) písemnou dohodou smluvních stran;
b) písemnou výpovědí ze strany Odběratele s šestiměsíční výpovědní lhůtou, která začne
plynout prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi Dodavateli;
c) písemnou výpovědí ze strany Dodavatele s šestiměsíční výpovědní lhůtou jen za podmínek
stanovených v odst. 7.4, která začne plynout prvního dne měsíce následujícího po doručení
výpovědi Odběrateli;
d) písemným odstoupením ze strany Odběratele nebo Dodavatele za podmínek stanovených
v platné legislativě.;
e) písemným odstoupením ze strany Odběratele, který je spotřebitelem, bez udání důvodu ve
lhůtě 14 dnů ode dne zahájení dodávek, a to za podmínky, že byla smlouva uzavřena na
dálku nebo mimo obchodní prostory Dodavatele;
2.6.

Dosavadní znění článku 7 odst. 7.6. Smlouvy se zrušuje a nahrazuje se tímto zněním:
7.6. „Dodavatel je povinen provést vyúčtování odebrané tepelné energie a zaplacených záloh
za příslušný rok nebo, v případě ukončení platnosti smlouvy a dodávek, jeho část dle Přílohy
č. 2 Cenové ujednání dle stavu zjištěného na měřícím zařízení ke dni ukončení dodávek.
Odběratel je povinen umožnit Dodavateli ke dni ukončení dodávek provedení odečtu.
Vyúčtování je Dodavatel provést a doručit Odběrateli do 31. ledna roku následujícího po roce,
ve kterém byly platnost smlouvy a dodávky ukončeny.“
III.
Závěrečná ustanovení

3.1

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze Smluvních stran.

3.2

Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá ze Smluvních stran
obdrží po jednom (1) stejnopise.

3.3

Smluvní strany prohlašují, že jsou existujícími právními subjekty, jak je uvedeno v tomto
Dodatku oprávněnými tento Dodatek uzavřít a podepsat.

3.4

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, zcela jednoznačně porozuměly jeho
obsahu, který vyjadřuje jejich svobodnou a pravou vůli a na důkaz uvedeného připojují své
vlastnoruční podpisy.

3.5

Dodatek č. …. ke Smlouvě o dodávce tepelné energie byl schválen usnesením rady
Statutárního města Děčín č…………………. ze dne …………………….

V Děčíně dne …………………….

V Děčíně dne…………………….

…………………………. ……………….
Na základě „Pověření“ ze dne 23.1.2018
Bc. Radim Štěpka
vedoucí oddělení obchodu a marketingu
Společnost: TERMO Děčín, a.s.

………………………………….
Jaroslav Hrouda
primátor Statutárního města Děčín

3

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM
ZM

Konané dne: 21. 11. 2019

19

09

05

02

Název:
Dodatek č. 24 ke zřizovací listině Centra sociálních služeb Děčín, p. o.
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo Dodatek č. 24 ke zřizovací listině organizace CSS Děčín, p.o. a tento
schvaluje
s účinností ke dni podpisu dle důvodové zprávy a příloh a pověřuje primátora statutárního města podpisem
výše uvedeného dodatku.

Stanovisko RM:
Rada města projednala Dodatek č. 24 ke zřizovací listině CSS Děčín, příspěvkové organizace a doporučuje
zastupitelstvu města schválit tento dodatek s účinností ke dni podpisu dle důvodové zprávy a příloh a pověřit
primátora statutárního města podpisem výše uvedeného dodatku.

Cena:

0,00

Návrh postupu:

RM doporučuje schválit Dodatek č. 24

Důvodová zpráva:
Na základě písemné žádosti příspěvkové organizace CSS Děčín, o provedení změny ve zřizovací listině
předkládáme Dodatek č. 24, a to z důvodu změny místa poskytování služby Denní stacionář Domino, objekt
Rakovnická 196/46, Děčín III, do objektu Žerotínova 1, Děčín III. Ke změně místa poskytování dochází z
důvodu nalezení levnějších nebytových prostor.
Vyjádření:
Příloha: Dodatek č. 24 ZL.pdf

Příloha:

CSS - žádost Dodatek č.
24 anonym.pdf

Komentář:

Komentář:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Mgr. Eva Štolbová

Předkladatel:

Ing. Ondřej Smíšek

OSV

8.11.2019 11:16 podepsáno
8.11.2019 12:11 podepsáno

Statutární město Děčín
Dodatek č. 24

ke zřizovací listině ze dne 21.10.2004
Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace
IČ: 712 358 68
Na základě usnesení zastupitelstva města ZM .........ze dne ......statutární město Děčín vydává
s účinností ke dni podpisu podle ust. § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění všech pozdějších předpisů a podle ust § 27 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění všech pozdějších předpisů, tento
Dodatek č. 24 ke Zřizovací listině „Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace“
ze dne 29.10.2004:
Čl. I
Zřizovací listina „Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace“ ze dne 21.10.2004
(dále jen „zřizovací listina“) se mění:
1) V Čl. VIII. v bodě 8.2. Zřizovatel prohlašuje, že předmět činnosti specifikovaný
v kapitole III. této zřizovací listiny bude zajišťovat v objektech:
- Služba denní stacionář v objektu Rakovnická 196/46, Děčín III se mění na Služba
denní stacionář v objektu Žerotínova č. or.1, Děčín III

Čl. II.
1. Ostatní ujednání zřizovací listiny zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu.

V Děčíně dne

Jaroslav Hrouda
primátor statutárního města Děčín

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM
Konané dne: 21. 11. 2019

ZM

19

09

05

03

Název:
Zápis č. 8/2019 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 14.10.2019
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo Zápis č. 8/2019 ze zasedání finančního výboru ZM dne 14.10.2019 a tento
bere na vědomí
.

Stanovisko RM:

Cena:

0,00

Návrh postupu:

FV doporučuje ZM vzít na vědomí

Důvodová zpráva:
Viz. příloha - Zápis č. 8/2019 ze zasedání finančního výboru ZM dne 14.10.2019
Vyjádření:

Příloha:

Zapis_z_FV ZM
8_2019_anon.pdf

Komentář:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Hana Hlaváčková

Předkladatel:

Ing. Jiří Anděl CSc.

OE

11.11.2019 10:00
podepsáno
11.11.2019 10:11
podepsáno

ZM

Konané dne: 21. 11. 2019

19

09

05

04-05

Název:
Zápis z 10. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 14.10.2019, zápis z 11. zasedání
kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 06.11.2019
Mimořádný materiál:
Návrh usnesení:
ZM

19

09

05

04

Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zápis z 10. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 14.10.2019

Návrh usnesení:
ZM

19

09

05

05

Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zápis z 11. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 06.11.2019

Stanovisko RM:

Cena:

0,00

Návrh postupu:

KV ZM doporučuje vzít na vědomí

Důvodová zpráva:
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Děčín doporučuje vzít na vědomí zápisy z 10. zasedání kontrolního
výboru zastupitelstva města ze dne 14.10.2019 a z 11. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze
dne 06.11.2019
Vyjádření:

Příloha:

Zapis_KV_ZM_10_191014
_anonym.pdf

Komentář:

Příloha:

Zapis_KV_ZM_11_191106
_anonym.pdf

Komentář:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Petr Hodboď

Předkladatel:

Jaroslav Hrouda

OPO

8.11.2019 13:18 podepsáno
11.11.2019 10:29
podepsáno
typ zobrazení

anonymně

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM
Konané dne: 21. 11. 2019

ZM

19

09

05

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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zápis č. 2/2019 z jednání Osadního výboru Dolní Žleb ze dne 04.10.2019.

Stanovisko RM:

Cena:

0,00

Návrh postupu:

Doporučuje se vzít na vědomí

Důvodová zpráva:
Viz příloha - zápis č. 2/2019 z jednání Osadního výboru Dolní Žleb ze dne 04.10.2019
Vyjádření:

Příloha:

Zapis_2_2019_OV_anony
m.pdf

Komentář:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Petr Hodboď

Předkladatel:

Jaroslav Hrouda

OPO

11.11.2019 09:55
podepsáno
11.11.2019 10:26
podepsáno
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Konané dne: 21. 11. 2019

ZM

19

09

05

07

Název:
Návrh termínů konání zasedání Zastupitelstva města Děčín v r. 2020
Mimořádný materiál:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
návrh termínů konání zasedání Zastupitelstva města Děčín v roce 2020.

Stanovisko RM:
Rada města na své schůzi projednala návrh termínů konání zasedání zastupitelstva města v roce 2020 a
doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí termíny konání zasedání Zastupitelstva města Děčín v roce
2020.
Cena:

0,00

Návrh postupu:

RM doporučuje vzít na vědomí

Důvodová zpráva:
Viz příloha – přehled termínů konání zasedání Zastupitelstva města Děčín v roce 2020
Vyjádření:

Příloha:

planovaci_kalendar_2020.
pdf

Komentář:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Petr Hodboď

Předkladatel:

Ing. Jaromír Zajíček MPA

OPO

8.11.2019 13:31 podepsáno
11.11.2019 10:06
podepsáno
typ zobrazení

anonymně
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ZM
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09

05

08

Název:
Návrh dohody o splátkách s paní ******
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh dohody o splátkách s paní ******, trvale bytem ****** a
rozhodlo
o uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek v předloženém znění.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 05.11.2019 návrh dohody o splátkách s paní ******, trvale bytem ****** a
usnesením č. RM 19 19 35 04 doporučila zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření dohody o uznání dluhu
a povolení splátek v předloženém znění.

Cena:

37 483,74

Návrh postupu:

RM doporučila rozhodnout o uzavření dohody v předloženém znění.

Důvodová zpráva:
Odbor ekonomický (dále jen „OE“) předkládá orgánům města k rozhodnutí žádost paní ******, trvale bytem
****** (dále jen “dlužník“), o povolení splátek nedoplatku za nájemné za byt v objektu ****** (příloha č. 1).
Dle platebního rozkazu Okresního soudu v Děčíně čj. 20 C 19/2019 ze dne 02.05.2019 (příloha č. 2) je dlužník
povinen zaplatit statutárnímu městu Děčín částku 30.015,74 Kč se zákonným úrokem z prodlení a náhradu
nákladů řízení ve výši 3.679,00 Kč. Ke dni podání žádosti o povolení splátek tato částka činí celkem
37.483,74 Kč.
Dlužník dne 17.10.2019 požádal o povolení splátek tohoto nedoplatku v měsíčních splátkách 800 Kč. Jako
důvod navrhované nízké výše splátek při jednání na OE uvedl, že splácí jiné pohledávky, které jsou vymáhány
exekutorem. Při dodržení takto povolených splátek by došlo k úhradě jistiny a nákladů řízení cca za 4 roky
(návrh dohody o splátkách - příloha č. 3).
OE doporučuje rozhodnout o uzavření dohody o splátkách nedoplatku v předloženém znění s tím, že v
případě prvního porušení bude nedoplatek neprodleně předán k vymáhání soudnímu exekutorovi.
Vyjádření:

Příloha:

Priloha1_zadost_anonym.
pdf

Komentář: Příloha č. 1 - žádost

Příloha:

Priloha2-plat_rozkaz_ano
n.pdf

Komentář: Příloha č. 2 - Platební rozkaz

Příloha:

priloha3_dohoda_anon.p
df

Komentář: Příloha č. 3 - Návrh dohody

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Hana Hlaváčková

Předkladatel:

Ing. Jiří Anděl CSc.

OE

12.11.2019 12:52
podepsáno
13.11.2019 07:27
podepsáno

Příloha č. 1

Příloha č. 2

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
paní
(dále jen „dlužník“)

, nar.

, bytem

uzavírají toto
Uznání dluhu a dohodu o splátkách
I.
1. Dlužník dluží věřiteli dle platebního rozkazu Okresního soudu v Děčíně čj. 20 C 19/201923 ze dne 02.05.2019 nájemné, bezdůvodné obohacení za užívání bytu bez nájemní
smlouvy a roční vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu č. 6 v domě
a) částku 30.015,74 Kč
b) úrok z prodlení ke dni 17.10.2019 ve výši 3.789 Kč
c) náhradu nákladů řízení ve výši 3.679 Kč.
2. Dlužné částky uvedené v bodě 1 v celkové výši 37.483,74 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 v pravidelných
měsíčních splátkách ve výši 800 Kč, a to vždy nejpozději do posledního dne příslušného
kalendářního měsíce, počínaje měsícem prosincem 2019. Poslední splátka ve výši
683,74 Kč bude uhrazena nejpozději do 30.10.2023.
Počínaje měsícem prosincem 2019 bude hrazen dluh v pořadí jistina, náklady řízení a
úrok z prodlení.

2.

Splátky dluhu budou poukazovány na účet věřitele vedený u ČS, a.s.,
č.ú. 4169292/0800, pod variabilním symbolem 0014006001 nebo budou hrazeny
v hotovosti v pokladně Magistrátu města Děčín.

3.

V případě prodlení s úhradou byť jediné měsíční 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.

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 a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

4.

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

V Děčíně dne ……………………

V Děčíně dne ……………………

………………………………………..
věřitel

………………………………………..
dlužník

2

Konané dne: 21. 11. 2019

ZM

19

09

05

09

Název:
Žádosti o poskytnutí účelové dotace na výstavbu technické infrastruktury k rodinným domům v k.ú. Vilsnice
Mimořádný materiál:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo žádosti o poskytnutí účelové dotace na výstavbu technické infrastruktury na
p.p.č. ****** v k.ú. Vilsnice k budoucím rodinným domům pana ******, pana ******, paní ****** a Ing. ****** a
rozhodlo
1. o poskytnutí účelové dotace panu ******, bytem ******, ******, panu ******, bytem ******, paní ******, bytem
****** a Ing. ******, bytem ****** na výstavbu technické infrastruktury na p.p.č. ****** v k.ú. Vilsnice k rodinným
domům na p.p.č. ******, ******, ****** a ****** dle platných Zásad,
2. o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelové dotace na výstavbu technické infrastruktury s těmito
stavebníky v předloženém znění.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 05.11.2019 žádosti o poskytnutí účelové dotace na výstavbu technické
infrastruktury na p.p.č. ****** v k.ú. Vilsnice k budoucím rodinným domům pana ******, pana ******, paní ****** a
Ing. ****** a usnesením č. RM 19 19 35 03 doporučila zastupitelstvu města rozhodnout dle předloženého
návrhu na usnesení.
Cena:

550 000,00

Návrh postupu:

RM doporučila rozhodnout o poskytnutí účelové dotace a uzavření veřejnoprávních
smluv

Důvodová zpráva:
Odbor ekonomický předkládá orgánům města žádosti stavebníků o poskytnutí účelové dotace na výstavbu
technické infrastuktury na p.p.č. ****** v k.ú. Vilsnice:
1.
2.
3.
4.

pana ******, bytem ****** (veřejná komunikace, přípojka vodovodu - příloha č. 1a, b)
pana ******, bytem ****** (veřejná komunikace, přípojka vodovodu a přípojka plynovodu - příloha č. 1c, d)
paní ******, bytem ****** (veřejná komunikace, přípojka vodovodu a přípojka plynovodu - příloha č. 1e, f)
pana ******, bytem ****** (veřejná komunikace, přípojka vodovodu a přípojka plynovodu - příloha č. 1g, h).

Z předložených podkladů přiložených k žádostem vyplývá, že o územní rozhodnutí o umístění stavby
„přístupová komunikace, prodloužení vodovodního řadu a plynárenského zařízení“ požádalo celkem 8
žadatelů. Ze „Smlouvy společného záměru 2018“, která upravuje vztahy mezi stavebníky přístupové
komunikace a přípojek vodovodu a kanalizace vyplývá, že na výstavbě komunikace a vodovodního řadu se
podílí 6 stavebníků a na plynovodu 5 stavebníků (viz příloha č. 3).
O poskytnutí účelové dotace podalo žádost celkem 5 stavebníků, z nichž v jednom případě byla žádost
podána zákonným zástupcem nezletilého žadatele panem ******. OE požádal k této záležitostí stanovisko
právního zástupce města (příloha č. 2), z něhož vyplývá, že nezletilý žadatel není vlastníkem pozemku
určeného pro zástavbu RD a nemá k tomuto pozemku ani jiný právní vztah. Nesplňuje tak základní podmínku
pro poskytnutí dotace stanovenou dotačním programem. Tento žadatel nemůže být uznán jako stavebník
technické infrastruktury, nemůže žádat o účelovou dotaci a nemůže s ním být za daných podmínek uzavřena
veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace. Dle názoru právního zástupce je smlouva o společném
záměru 2018 v části týkající se nezletilého žadatele nicotná a nelze k ní přihlížet, jelikož se nejedná o běžnou
záležitost a k existenci tohoto právního jednání je třeba schválení soudem ve smyslu § 898 občanského
zákoníku. Z tohoto důvodu právní zástupce doporučuje k nezletilému žadateli nepřihlížet ani při stanovení
celkového počtu stavebníků dle smlouvy o společném záměru 2018.
Na základě stanoviska právního zástupce města byla žádost zákonnému zástupci nezletilého žadatele
vrácena zpět.
Jeden ze stavebníků (p. ******) žádost o poskytnutí dotace nepodal. O poskytnutí účelové dotace na výstavbu
komunikace a přípojky vodovodu jsou tudíž předkládány žádosti celkem 4 žadatelů a na výstavbu přípojky
plynovodu 3 žadatelů (nežádá p. ******).
Zásady postupu statutárního města Děčín při poskytování účelové dotace v rámci programu podpory výstavby
rodinných domů na území statutárního města Děčín schválilo ZM dne 21.09.2017 usnesením č. ZM 17 07 06
02 (dále jen “Zásady“), novelizovány byly usnesením ZM č. ZM 18 04 03 08 ze dne 26.04.2018 s účinností
dne 27.04.2018.
Žadatelé k žádostem předložili veškeré podklady stanovené Zásadami (viz příloha č. 3). Rozhodnutí o
umístění stavby přístupová cesta, prodloužení vodovodního řadu a plynárenského zařízení bylo vydáno dne
28.02.2018 a nabylo právní moci dne 23.03.2018. Stavební povolení na prodloužení vodovodního řadu pro
novostavby RD bylo vydáno dne 04.01.2019 a nabylo právní moci dne 25.01.2019. Vybudování přípojek
plynovodu nevyžaduje stavební povolení. Stavební povolení na stavbu přístupové komunikace bylo vydáno
dne 11.06.2018 a nabylo právní moci dne 30.06.2018. Žádosti splňují podmínku čl. III, odst. 5 a 6 „Zásad“.
V souladu se schválenými Zásadami bude účelová dotace na budovanou veřejnou komunikaci vyplacena
každému žadateli v termínu do 90 dnů po předložení kolaudačního souhlasu nebo souhlasu s užíváním
stavby, a to v závislosti na podílu skutečně vynaložených nákladů do maximální výše 50.000 Kč. Na
budovanou přípojku vodovodu a plynovodu bude dotace vyplacena každému žadateli v termínů do 90 dnů po
předložení dokladu o zápisu stavby RD do katastru nemovitostí, a to v závislosti na podílu skutečně
vynaložených nákladů do maximální výše 50.000 Kč na budovanou přípojku vodovodu a do maximální výše
50.000 Kč na budovanou přípojku plynovodu, maximálně však do výše podílu na skutečně vynaložených
nákladech ve smyslu čl. II písm. d) Zásad.
Vyjádření dotčených odborů magistrátu k předloženým žádostem jsou v příloze č. 3. Ze stanovisek odborů
OMH, OSU, OKD a OR vyplývá, že nemají námitky k poskytnutí účelové dotace.

V přílohách č. 4a) - 4h) jsou předloženy návrhy veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelové dotace pro
jednotlivé žadatele. Vzor smlouvy byl odsouhlasen právním zástupcem města. Z důvodu rozdílných podmínek
pro vyplacení účelové dotace u výstavby komunikace a ostatních technické infrastruktury (vodovodní a
plynovodní přípojka), jsou pro každého žadatele předloženy ke schválení 2 veřejnoprávní smlouvy.
Vyjádření:

Příloha:

Priloha1_zadosti_Tresnov
aAN.pdf

Komentář: Přílohy č. 1a) - 1h) - žádosti

Příloha:

Priloha2_stan_AKNT_AN.
pdf

Komentář: Příloha č. 2 - stanovisko práv. zást.

Příloha:

Priloha3-anonym_1_cast.
pdf

Komentář: Příloha č. 3 - podklady - 1. část

Příloha:

Priloha3-anonym_2_cast.
pdf

Komentář: Příloha č. 3 - podklady - 2. část

Příloha: Prilohy4a_4h_anon.pdf

Komentář:

Příloha č. 4 - návrhy veřejnoprávních
smluv

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Hana Hlaváčková

Předkladatel:

Ing. Jiří Anděl CSc.
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Statutární město Děčín
Sp. zn. 2019-0290
V Olomouci dne 30.9.2019

PRÁVNÍ STANOVISKO
ve věci
Posouzení žádostí o poskytnutí dotace
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Na základě žádosti výše jmenovaného objednatele podávám následující právní stanovisko ve shora
uvedené věci, a to takto:

I.
Sh rnut í s kut ko vé ho s t av u a pr á vní ot áz ka
Zastupitelstvo statutárního města Děčín schválilo dne 21.9.2017 Zásady postupu statutárního města
Děčín při poskytování účelové dotace v rámci programu podpory výstavby rodinných domů na území
statutárního města Děčín. Uvedený dokument je ve znění novelizace ze dne 26.4.2018 (s účinností
od 27.4.2018) označován dále v textu jako „Zásady“. Administraci žádostí zajišťuje odbor
ekonomický Magistrátu města Děčín (dále jako „město“).
V období od května do srpna 2019 podalo žádost o poskytnutí účelové dotace na vybudování
technické infrastruktury (přístupová komunikace a přípojky vody a plynu) pro budoucí rodinné domy
v k.ú. Vilsnice celkem pět žadatelů.
Jedním z žadatelů je nezl.
, nar.
(dále jako „nezletilý žadatel“), za kterého
podal žádost jeho otec jakožto zákonný zástupce. Žádost nezletilého žadatele o poskytnutí účelové
dotace se vztahuje k rodinnému domu na pozemku parc. č.
v k.ú. Vilsnice.
Údaje z evidence katastru nemovitostí:
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Právní otázky:
1) Lze pro účely stanovení podílu na skutečně vynaložených nákladech pro vyplacení
dotace vycházet z celkového počtu stavebníků dle „Smlouvy o společném záměru
2018“, nebo z počtu žadatelů o vydání příslušného územního rozhodnutí a stavebního
povolení?
2) Může být nezletilý žadatel uznán jako stavebník technické infrastruktury, žádat
o účelovou dotaci a může s ním být uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí
účelové dotace?
Z žádostí o poskytnutí dotace a z podkladů pro územní a stavební řízení vyplývá:
- O vydání územního rozhodnutí na stavbu přístupové cesty, prodloužení vodovodního řadu
a plynárenského zařízení žádalo 8 žadatelů, kteří vlastní v dané lokalitě 7 pozemků
(1 pozemek je v SJM). Tytéž osoby žádaly o vydání stavebního povolení na stavbu
přístupové cesty a stavebního povolení na prodloužení vodovodního řadu. Nezletilý žadatel
mezi žadateli nebyl.
- Smlouva o společném záměru 2018 má 6 účastníků (5 zletilých osob + 1 nezletilá osoba),
žádost o poskytnutí dotace podalo z těchto 6 osob 5 osob (4 zletilé osoby + 1 nezletilá
osoba). Ve všech žádostech o poskytnutí dotace je uvedeno, že náklady na stavbu
infrastruktur se dělí v poměru 1/6 k celkovým nákladům podle společné smlouvy mezi
stavebníky, náklady na stavbu vodovodu se dělí v poměru 1/6 k celkovým nákladům
podle společné smlouvy mezi stavebníky, náklady na stavbu plynovodu se dělí 1/5
k celkovým nákladům podle společné smlouvy mezi stavebníky (k pozemku parc.
č.
v k.ú. Vilsnice ve vlastnictví
nebude plynová přípojka zřízena). Od těchto
nákladů se odvíjí výše v žádostech požadované dotace. Ze smlouvy o společném záměru
2018 vyplývá, že:
o na vybudování vodovodu se bude podílet všech 6 účastníků této smlouvy;
o na vybudování plynovodu se bude podílet pouze 5 účastníků této smlouvy (4 zletilé
osoby + 1 nezletilá osoba);
o na vybudování komunikace (příjezdové cesty) se bude podílet všech 6 účastníků této
smlouvy;
o na úpravě křižovatky se bude podílet všech 6 účastníků této smlouvy;
- K podaným žádostem o poskytnutí dotace byly přiloženy příslušné výpisy z KN – ve vztahu
k pozemku parc. č.
a parc. č.
oba v k.ú. Vilsnice, je uveden jako vlastník Ing.
Jeho syn nezl.
, který:
o nebyl žadatelem o vydání územního rozhodnutí na stavbu přístupové cesty,
prodloužení vodovodního řadu a plynárenského zařízení,
o nebyl žadatelem o vydání stavebního povolení na stavbu přístupové cesty a o vydání
stavebního povolení na prodloužení vodovodního řadu,
o nebyl účastníkem smlouvy o právu k provedení stavby č. MDC/OMH/20152/2017 ani
nájemní smlouvy č.
– 11/2016 o pronájmu pozemku parc. č.
za účelem
vybudování příjezdové cesty k budoucím rodinným domům,
o avšak byl stranou smlouvy o společném záměru 2018 a žadatelem o dotaci,
není vlastníkem žádného z dotčených pozemků.
Z vyjádření stavebního úřadu k dané záležitosti vyplývá, že by bylo vhodné pro účely poskytnutí
dotace (1 pozemek = 1 stavebník) za stavebníka považovat toho, kdo se finančně podílí na dané
stavbě a vlastní pozemek, kterému jednotlivé stavby budou sloužit.
II.
Použ it é p od kl ad y
Při podání právního stanoviska jsem vycházela z těchto podkladů:
- žádostí o vyjádření jednotlivých odborů + jejich stanoviska;
- sdělení adresovaného Ing.
- žádostí o poskytnutí účelové dotace na výstavbu technické infrastruktury + smlouvy
o společném záměru 2018;
- územního rozhodnutí na stavbu přístupové cesty, prodloužení vodovodního řadu
a plynárenského zařízení;
- stavebního povolení na stavbu přístupové cesty;
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-

smlouvy o právu k provedení stavby č. MDC/OMH/20152/2017 + technických podmínek;
nájemní smlouvy č.
– 11/2016 o pronájmu pozemku parc. č.
za účelem
vybudování příjezdové cesty k budoucím rodinným domům;
Zásad.
III.
Použ it é p r á vní p ř e dpi sy

Při vypracování právního stanoviska byla použita zejména ustanovení § 10a zákona č. 73/2000 Sb.,
zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů:
- § 10a odst. 2: „Dotace nebo návratná finanční výpomoc se poskytuje na účel určený
poskytovatelem v programu (§ 10c), na jiný účel určený žadatelem v žádosti nebo na účel
stanovený zvláštním právním předpisem. Na dotaci nebo návratnou finanční výpomoc není
právní nárok, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.“
- § 10a odst. 3: „Dotaci nebo návratnou finanční výpomoc, s výjimkou návratné finanční
výpomoci podle § 34 odst. 1, lze poskytnout na základě žádosti o poskytnutí dotace nebo
návratné finanční výpomoci prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy (dále jen „žádost“),
popřípadě na základě povinnosti vyplývající ze zvláštního právního předpisu; žádost
obsahuje alespoň
- a) jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště žadatele o dotaci nebo
návratnou finanční výpomoc, je-li žadatel fyzickou osobou, a je-li tato fyzická osoba
podnikatelem, také identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, nebo, je-li žadatel
právnickou osobou, název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo
osoby, bylo-li přiděleno,
- b) požadovanou částku,
- c) účel, na který žadatel chce dotaci nebo návratnou finanční výpomoc použít,
- d) dobu, v níž má být dosaženo účelu, u návratné finanční výpomoci i lhůty pro
navrácení poskytnutých peněžních prostředků a výši jednotlivých splátek,
- e) odůvodnění žádosti,
- f) je-li žadatel právnickou osobou, identifikaci
o 1. osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu
zastoupení,
o 2. osob s podílem v této právnické osobě,
o 3. osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu,
- g) seznam případných příloh žádosti,
- h) den vyhotovení žádosti a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení
na základě plné moci i plnou moc.“
IV.
Re le v ant n í v ýň at k y z e Z á sa d
Článek II – Základní pojmy:
a) Rodinný dům (dále jen „RD“) – stavba určená pro bydlení, ve které více než polovina
podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu
určena; RD může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní
podlaží a podkroví,
b) Technická infrastruktura (dále jen „TI“) – jedná se zejména o přípojky vody, plynu,
kanalizace, vedené od napojovacího bodu ke hranici pozemku určeného pro výstavbu RD; za
součást TI je pro účely těchto zásad považována i komunikace – stavba pozemní
komunikace zajišťující přístup k RD povolená stavebním úřadem a veřejné osvětlení (dále jen
VO),
c) Stavebník – vlastník pozemku nebo jiná fyzická osoba mající jiný právní vztah k pozemku,
určenému územně plánovací dokumentací (ÚPD) pro zástavbu RD, který je investorem TI
a má trvalé bydliště v Děčíně,
d) Skutečně vynaložené náklady (dále jen „SVN“) – jsou takové náklady, které jsou přímo
a výhradně spojeny s výstavbou TI splňující podmínky těchto Zásad. Náklady musí být řádně
doloženy dodavatelskou fakturou znějící výhradně na jméno stavebníka/stavebníků
a soupisem provedených prací (nebo jiným průkazným dokumentem vystaveným
dodavatelem). Faktura musí být prokazatelně zaplacena ze strany stavebníka a doložena
relevantním dokladem o úhradě (čitelné kopie výpisu z bankovního účtu, příjmového
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pokladního dokladu na jméno). Případné práce prováděné svépomocí nebo správní poplatky
spojené se stavebním řízením nejsou uznatelné náklady.
Článek III – Účelová dotace:
1. Účelová dotace může být poskytnuta na základě žádosti podané stavebníkem. Žádost je
možno podávat průběžně v kalendářním roce po získání podkladů nezbytných pro
předložení této žádosti.
2. Účelová dotace může být poskytnuta až do výše 50 000 Kč na jednu budovanou TI,
maximálně však do výše SVN nebo podílu stavebníka na celkových SVN (podíl v závislosti
na počtu stavebníků) každé budované TI. Celková výše účelové dotace může dosáhnout
maximálně částky 250 000 ve vztahu k jednomu RD a jednomu stavebníkovi.
…
4. Dotace schválená příslušným orgánem města bude poskytnuta na základě uzavřené
Smlouvy o poskytnutí účelové dotace (dále jen „smlouvy“). Účelová dotace bude vyplacena
v termínu 90 dnů po předložení dokladu o zápisu stavby RD do katastru nemovitostí
nebo po předložení kolaudačního souhlasu na komunikaci a VO. Tyto podklady musí
být vydány nejdéle do pěti let po vydání pravomocného stavebního povolení nebo
souhlasu s ohlášením stavby RD (netýká se komunikací a VO). V případě, že bude již
vyčerpán celkový objem finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu na příslušný
kalendářní rok, bude dotace vyplacena nejpozději do 31.01. následujícího kalendářního roku.
…
7. Účelová dotace může být poskytnuta pouze fyzické osobě a pouze pro výstavu TI
k jednomu RD a je spojena s konkrétním pozemkem určeným k výstavbě právě tohoto RD
dle povolení stavebního úřadu. V případě, že po uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace dojde v průběhu výstavby RD ke změně vlastnictví pozemku, popř. rozestavěné
stavby RD, přechází nárok na poskytnutí účelové dotace na nového stavebníka.
V.
P rá vn í pos ouz ení
K pojmu „stavebník“ dle Zásad:
Dle Zásad je stavebníkem vlastník pozemku nebo jiná fyzická osoba mající jiný právní vztah
k pozemku, určenému územně plánovací dokumentací (ÚPD) pro zástavbu RD, který je investorem
TI a má trvalé bydliště v Děčíně.
V souladu se stanoviskem stavebního úřadu doporučuji za stavebníka považovat toho, kdo má
Zásadami požadovaný právní vztah k pozemku určeného pro zástavbu RD a finančně (či jiným
přínosem) se podílí na dané stavbě TI, jež má tomuto pozemku sloužit. V daném případě tedy nikoli
všech 8 žadatelů o příslušné územní rozhodnutí a stavební povolení, ale pouze osoby (stavebníky)
podílející se na úhradě nákladů (příp. jiným přínosem na výstavbě) budované infrastruktury, na
niž může být v souladu se Zásadami poskytnuta dotace.
K nezletilému žadateli:
Nezletilý žadatel není vlastníkem pozemku parc. č.
v k.ú Vilsnice a nemá k tomuto
pozemku ani jiný právní vztah, nesplňuje tak základní podmínku pro poskytnutí dotace. Dotaci
v rámci dotačního programu lze poskytnout pouze při splnění dotačních podmínek, které v případě
nezletilého žadatele splněny nejsou.
Tento žadatel dle mého názoru nemůže být uznán jako stavebník technické infrastruktury,
nemůže žádat o účelovou dotaci a nemůže s ním být za daných podmínek uzavřena
veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace.
Kromě toho, že nezletilý žadatel zjevně nesplňuje základní podmínky pro poskytnutí dotace, jsem
názoru, že smlouva o společném záměru 2018 je v části týkající se nezletilého žadatele nicotná
a nelze k ní přihlížet, jelikož se nejedná o běžnou záležitost a k existenci tohoto právního jednání je
třeba schválení soudem ve smyslu § 898 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „OZ“).
- § 898 odst. 1 OZ: „K právnímu jednání, které se týká existujícího i budoucího jmění dítěte
nebo jednotlivé součásti tohoto jmění, potřebují rodiče souhlas soudu, ledaže se jedná
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o běžné záležitosti, nebo o záležitosti sice výjimečné, ale týkající se zanedbatelné majetkové
hodnoty.”
§ 898 odst. 2 OZ: “Souhlasu soudu je třeba zejména k právnímu jednání, kterým dítě
- a) nabývá nemovitou věc nebo její část a kterým s ní nakládá,
- b) zatěžuje majetek jako celek nebo jeho nikoli nepodstatnou část,
- c) nabývá dar, dědictví nebo odkaz nikoli zanedbatelné majetkové hodnoty, nebo
takový dar, dědictví nebo odkaz odmítá, nebo takový dar nebo dar představující nikoli
nepodstatnou část jeho majetku poskytuje, nebo
- d) uzavírá smlouvu zavazující k opětovnému dlouhodobému plnění, smlouvu
úvěrovou nebo obdobnou, nebo smlouvu týkající se bydlení, zejména nájmu.“
§ 898 odst. 3 OZ: „K právnímu jednání rodiče, k němuž schází potřebný souhlas soudu,
se nepřihlíží.“

Z výše uvedeného důvodu bych k nezletilému žadateli doporučovala nepřihlížet ani při
stanovení celkového počtu stavebníků dle smlouvy o společném záměru 2018.
VI.
Zá vě r ( p rá vn í n áz o r)
Nezletilý žadatel není vlastníkem pozemku parc. č.
v k.ú Vilsnice a nemá k tomuto pozemku
ani jiný právní vztah, nesplňuje tak podmínky pro poskytnutí dotace. Tento žadatel nemůže být uznán
jako stavebník technické infrastruktury, nemůže žádat o účelovou dotaci a nemůže s ním být za
daných podmínek uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace.
Kromě toho, že nezletilý žadatel zjevně nesplňuje základní podmínky pro poskytnutí dotace, jsem
názoru, že smlouva o společném záměru 2018 je v části týkající se nezletilého žadatele nicotná
a nelze k ní přihlížet, jelikož se nejedná o běžnou záležitost a k existenci tohoto právního jednání je
třeba schválení soudem ve smyslu § 898 OZ.
V souladu se stanoviskem stavebního úřadu doporučuji za stavebníka považovat toho, kdo má
Zásadami požadovaný právní vztah k pozemku určeného pro zástavbu RD a finančně či jiným
přínosem se podílí na dané stavbě TI, jež má tomuto pozemku sloužit. V daném případě tedy nikoli
všech 8 žadatelů o příslušné územní rozhodnutí a stavební povolení, ale pouze osoby (stavebníky)
podílející se vlastním přínosem (ať již finančním či jiným) na nákladech budované infrastruktury, na
niž může být v souladu se Zásadami poskytnuta dotace. V daném případě mám za to, že z výše
uvedených důvodů nelze k nezletilému žadateli přihlížet ani v otázce stanovení celkového počtu
stavebníků dle smlouvy o společném zámětu 2018, kterých by tak reálně mělo být pouze 5, příp.
u plynové přípojky 4 (nepočítaje nezletilého žadatele).
Odůvodnění tohoto právního názoru je blíže podáno shora.
VII.
Dolož k a
Prohlašuji na svou odbornou a stavovskou čest, že k výše uvedenému právnímu závěru jsem dospěla
podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, nezávisle na jiných osobách, pouze na základě výše
uvedených podkladů a bez překrucování práva; tzn. i nestranně z hlediska objednatele (klienta).
Shora podané právní stanovisko vyjadřuje právní názor jeho autora, který je právně argumentačně
podložen, jak je výše uvedeno.
Právní stanovisko je předloženo bez rozporů.

Mgr. Renáta Havelková
advokátní koncipient
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Název:
Mimořádné žádosti o dotace nad 50.000,00 Kč pro sportovní kluby v roce 2019
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo mimořádné individuální žádosti ve výši nad 50.000,00 Kč u subjektů
pracujících v oblasti sportu pro rok 2019 a
rozhodlo
o poskytnutí mimořádné individuální dotace na rok 2019 pro tyto subjekty pracující v oblasti sportu:
01) Basketbalový klub Děčín z.s.; IČ: 49888366; PYRAMIDA - koncepce basketbalové mládeže: 154.000,00
Kč
02) FaJJn aerobik Děčín, z.s.; IČ:04608909; Soutěže v druhé polovině roku 2019, zimní soustředění:
33.000,00 Kč
03) Fotbalová akademie Petra Voříška; IČ: 22893849; Výchova fotbalové mládeže: 50.000,00 Kč
04) FK JUNIOR Děčín, z.s.; IČ: 66105609; FOTBALOVÝ PODZIM 2019: 135.000,00 Kč
05) HC Děčín, z.s.; IČ: 69387605; Sportovní činnost v roce 2019: 125.000,00 Kč
06) HC Grizzly Děčín, s.r.o.; IČ: 28717546; II.NHL 2019/20 - skupina Sever: 175.000,00 Kč
07) Karatedó Steklý, z.s.; IČ: 66102014; Rozvoj bojových umění a sportů v Děčíně: 39.000,00 Kč
08) KARATE SPORT RELAX Děčín, z.s.; IČ: 69292272; BOJOVÁ UMĚNÍ - CESTA SYSTEMATICKÉHO
ROZVOJE OSOBNOSTI K DOKONALOSTI: 39.000,00 Kč
09) Plavecký klub Děčín z. s.; IČ: 04807219; Materiální a personální zajištění Plaveckého klubu Děčín:
53.000,00 Kč
10) Sportovní klub Děčín, z.s.; IČ: 00524417; „Sportujeme 2019“: 102.000,00 Kč
11) TJ JUNIOR ROMA DĚČÍN z.s.; IČ: 26674742; Sportovní činnost pro děti a mládež: 15.000,00 Kč
12) TJ Kajak Děčín z. s.; IČ: 00554472; „Kajak 2019“: 38.000,00 Kč
13) Tělocvičná jednota Sokol Maxičky; IČ: 18382185; Celoroční činnost oddíl všestranosti a Canicrosu a
mažoretek: 48.000,00 Kč
14) TJ Slavoj Děčín, z.s.; IČ: 40229734; Podpora činnosti oddílu házené, TJ Slavoj Děčín, z.s.: 45.000,00 Kč
15) Volejbalový sportovní klub Spartak Děčín z.s.; IČ: 442 24 818; Pravidelná činnost ve volejbalu: 42.000,00
Kč a
o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací pro uvedené subjekty v předloženém znění.

Stanovisko RM:
Rada města svým usnesením č. RM 19 18 39 04 ze dne 22.10.2019 doporučila zastupitelstvu rozhodnout o
poskytnutí mimořádné individuální dotace na rok 2019 pro subjekty pracující v oblasti sportu a o uzavření
veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací pro uvedené subjekty v předloženém znění.

Cena:

1 093 000,00

Návrh postupu:

RM doporučuje rozhodnout

Důvodová zpráva:
Odbor školství a kultury předkládá zastupitelstvu města žádosti o mimořádné individuální dotace nad
50.000,00 Kč.
Jedná se celkem o 15 subjektů v oblasti sportu s žádostmi, které jsou zaměřené především na podporu
činnosti dětí a mládeže.
Komise sportovní na svém zasedání dne 1.10.2019 podrobně projednávala a posuzovala jednotlivé žádosti
podle připravovaných kriterií zaměřených na členskou základnu jednotlivých sportovních spolků a klubů.
Mimořádné individuální dotace doporučené komisí sportovní u těchto 15 sportovních klubů jsou v celkové výši
1.093.000,00 Kč.
Členové komise sportovní rozhodovali na základě znalostí jednotlivých projektů i sportovních klubů a jejich
potřeb v práci s dětmi a mládeží. Doporučeno bylo všech 15 předložených mimořádných žádostí o dotaci.
Předseda komise a jednotliví členové projednávali společně se sportovní veřejností možnosti, formu a druhy
jednotlivých kritérií pro rozdělování finančních prostředků do oblasti sportu a volnočasových aktivit se
zaměřením na sport, podle kterých se rozhodovalo. Zároveň komise provádí monitoring činnosti i akcí
jednotlivých žadatelů.
Komise sportovní má zájem na rozvoji sportovních aktivit ve městě Děčín s cílem město zatraktivnit pro jeho
obyvatele, trávení volného času dětí a mládeže a vytváření dalších nabídek pro návštěvníky města Děčín.
Vyjádření:
Příloha: A_Zadosti 1 - 6.pdf

Komentář:

Příloha: A_zadosti 7 - 10.pdf

Komentář:

Příloha: A_Zadosti 11 - 15.pdf

Komentář:

Příloha: A_Navrh smluv 1 -7.pdf

Komentář:

Příloha: A_Navrh smluv 8 - 15.pdf

Komentář:

Schvalovací cesta:
11.11.2019 15:33
podepsáno

Zpracoval:
Předkladatel:

Ing. Ondřej Smíšek

12.11.2019 13:13
podepsáno

Konané dne: 21. 11. 2019
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Název:
Dodatek č. 1 k zřizovací listině MTC Děčín
Mimořádný materiál:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh Dodatku č. 1 k Zřizovací listině organizační složky statutárního města
Děčín - Městské turistické centrum Děčín,
schvaluje
Dodatek č. 1 k Zřizovací listině organizační složky statutárního města Děčín - Městské turistické centrum
Děčín a
bere na vědomí
úplné znění zřizovací listiny.

Stanovisko RM:
Rada města projednala návrh Dodatku č. 1 k Zřizovací listině organizační složky statutárního města Děčín
- Městské turistické centrum Děčín, doporučuje zastupitelstvu města Děčín schválit Dodatek č. 1 k Zřizovací
listině organizační složky statutárního města Děčín - Městské turistické centrum Děčín a vzít na vědomí úplné
znění zřizovací listiny.
Cena:

0,00

Návrh postupu:

RM doporučuje

Důvodová zpráva:
Vzhledem k platnosti nové Směrnice č. 18-4 o hospodaření s majetkem města, kde organizační složky
vystupují jako správce majetku, který majetek eviduje, nakládá s ním, popřípadě vykonává údržbu, a mají
povinnost se danou směrnicí řídit, navrhujeme změnu zřizovací listiny této organizační složky ve smyslu
zrušení příslušných zákazů.
Vyjádření:
Dodatek_c_1_ke_Zrizova
ci_listine_Mestske_turisti
Příloha:
cke_centum_Decin_s_vyz
nacenymi_zmenami.pdf

Komentář:

Dodatek_c_1_ke_Zrizova
Příloha: ci_listine_Mestske_turisti
cke_centum_Decin.pdf

Komentář: úplné znění Dodatku č. 1

vyznačené navrhované změny a
doplnění

UZ_Zrizovaci_listina_Mes
Příloha: tske_turisticke_centum_D
ecin_OKaP.pdf

úplné znění Zřizovací listiny
organizační složky statutárního města
Komentář:
Děčín - Městské turistické centrum
Děčín

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Jaromír Zajíček MPA

11.11.2019 14:06
podepsáno

Předkladatel:

Jaroslav Hrouda

12.11.2019 08:23
podepsáno
typ zobrazení

anonymně

Statutární město Děčín

Příloha k usnesení č. ZM 19 09 05 11
DODATEK Č. 1
K ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
organizační složky statutárního města Děčín
Městské turistické centrum Děčín

Statutární město Děčín podle ustanovení § 35a odst. 1 a § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 24 a násl. zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
usnesením Zastupitelstva města Děčín č. ZM 19 09 05 11 ze dne 21.11.2019 vydává tento
dodatek č. 1 k zřizovací listině organizační složky statutárního města Děčín – Městské turistické
centrum Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 02 Děčín IV:
Článek 1
Zřizovací listina organizační složky statutárního města Děčín – Městské turistické centrum
Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 02 Děčín IV, ze dne 28.03.2019, se mění takto:
1. Článek 2 odst. 2 písm. d. se mění a po změně zní:
„zajišťování a distribuce informačních a propagačních materiálů města,“
2. Článek 4 odst. 3 se mění a po změně zní:
„Evidenci majetku předaného do správy organizační složky vede složka v souladu
s příslušným vnitřním předpisem zřizovatele magistrát města, který jedenkrát ročně
provádí jeho inventarizaci.“
3. Článek 5 odst. 1 pátá pomlčka se mění a po změně zní:
„podílet se na provádět inventarizaci spravovaného majetku a podávat zřizovateli návrhy
na vyřazení majetku vyřazovat majetek v souladu s vnitřními předpisy zřizovatele,“
4. Článek 5 odst. 2 se mění a po změně zní:
„Organizační složka není oprávněna svěřený majetek vyřazovat, pronajímat, darovat,
vypůjčit, zatěžovat a zcizit, zákaz zcizení se netýká prodeje zásob a distribuce
informačních a propagačních materiálů.“
Článek 2
Tento dodatek č. 1 k zřizovací listině nabývá účinnosti dnem 21.11.2019.
Článek 3
Tento dodatek č. 1 k zřizovací listině schválilo Zastupitelstvo města Děčín na svém zasedání
dne 21. listopadu 2019 usnesením č. ZM 19 09 05 11.

V Děčíně dne 21.11.2019

………………………………..
Jaroslav Hrouda
primátor statutárního města Děčín
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Statutární město Děčín

Příloha k usnesení č. ZM 19 09 05 11
DODATEK Č. 1
K ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
organizační složky statutárního města Děčín
Městské turistické centrum Děčín

Statutární město Děčín podle ustanovení § 35a odst. 1 a § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 24 a násl. zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
usnesením Zastupitelstva města Děčín č. ZM 19 09 05 11 ze dne 21.11.2019 vydává tento
dodatek č. 1 k zřizovací listině organizační složky statutárního města Děčín – Městské turistické
centrum Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 02 Děčín IV:
Článek 1
Zřizovací listina organizační složky statutárního města Děčín – Městské turistické centrum
Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 02 Děčín IV, ze dne 28.03.2019, se mění takto:
1. Článek 2 odst. 2 písm. d. se mění a po změně zní:
„zajišťování a distribuce informačních a propagačních materiálů města,“
2. Článek 4 odst. 3 se mění a po změně zní:
„Evidenci majetku předaného do správy organizační složky vede složka v souladu
s příslušným vnitřním předpisem zřizovatele.“
3. Článek 5 odst. 1 pátá pomlčka se mění a po změně zní:
„provádět inventarizaci spravovaného majetku a vyřazovat majetek v souladu s vnitřními
předpisy zřizovatele,“
4. Článek 5 odst. 2 se mění a po změně zní:
„Organizační složka není oprávněna svěřený majetek darovat, zatěžovat a zcizit, zákaz
zcizení se netýká prodeje zásob a distribuce informačních a propagačních materiálů.“
Článek 2
Tento dodatek č. 1 k zřizovací listině nabývá účinnosti dnem 21.11.2019.
Článek 3
Tento dodatek č. 1 k zřizovací listině schválilo Zastupitelstvo města Děčín na svém zasedání
dne 21. listopadu 2019 usnesením č. ZM 19 09 05 11.

V Děčíně dne 21.11.2019

………………………………..
Jaroslav Hrouda
primátor statutárního města Děčín

1

Statutární město Děčín
ÚPLNÉ ZNĚNÍ
ZŘIZOVACÍ LISTINY
organizační složky statutárního města Děčín
Městské turistické centrum Děčín,
jak vyplývá ze změny provedené dodatkem č. 1, schváleným usnesením Zastupitelstva města
Děčín č. ZM 19 09 05 11 ze dne 21.11.2019, ke zřizovací listině organizační složky
statutárního města Děčín – Městské turistické centrum Děčín.

Statutární město Děčín podle ustanovení § 35a odst. 1 a § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 24 a násl. zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
usnesením Zastupitelstva města Děčín č. ZM 19 03 04 09 ze dne 28.3.2019
zřizuje
organizační složku statutárního města Děčín s názvem Městské turistické centrum Děčín a
vydává
tuto zřizovací listinu organizační složky statutárního města Děčín – Městské turistické centrum
Děčín.
Článek 1
Základní údaje
Název a sídlo zřizovatele
organizační složky:

Statutární město Děčín
Mírové náměstí 1175/5
405 38 Děčín IV, okres Děčín
IČO: 00261238, DIČ: CZ 00261238

Název organizační složky:

Městské turistické centrum Děčín

Sídlo organizační složky:

Mírové nám. 1175/5, 405 02 Děčín IV

Právní forma:

organizační složka statutárního města Děčín bez právní
subjektivity.
Článek 2
Hlavní účel a předmět činnosti

1. Statutární město Děčín zřizuje organizační složku města – Městské turistické centrum
Děčín, jejímž hlavním posláním je péče o rozvoj cestovního ruchu ve městě Děčín a jeho
okolí.
2. Předmět činnosti:
a. marketing, upevňovámí jednotného vizuálního stylu a brandu města,
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b. poskytování informací o nabídce cestovního ruchu, o kulturních a společenských akcích
v Děčíně a jeho okolí,
c. propagace města a turistických cílů v Děčíně a jeho okolí,
d. zajišťování a distribuce informačních a propagačních materiálů města,
e. vedení webu a sociálních sítí cestovního ruchu,
f. spolupráce s tuzemskými a zahraničními partnery při propagaci turistických cílů
a propagace kulturních a společenských akcí města v Děčíně a jeho okolí,
g. provozování turistických informačních center,
h. prodej vstupenek na kulturní a společenské akce, prodej zboží,
i. vedení přehledu ubytovacích kapacit,
j. zpracování projektů (jejich návrh, vymezení, plánování a dohled nad realizací) na
podporu cestovního ruchu v Děčíně a okolí.
3. K zajišťování těchto úkolů bude město v organizační složce vytvářet pracovní příležitosti
především pro odborníky z oblasti cestovního ruchu.
Článek 3
Osoby oprávněné jednat za organizační složku
1. Osobami oprávněnými jednat za organizační složku jsou:
primátor města:
- zastupuje organizační složku navenek,
- plní úkoly zaměstnavatele vůči zaměstnancům zařazeným v organizační složce (dále jen
zaměstnanci), uzavírá, ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci a stanoví jim plat podle
zvláštních předpisů,
vedoucí organizační složky:
- zajišťuje provoz organizační složky,
- přiděluje práce zaměstnancům a provádí její kontrolu,
- stanovuje úkoly, práva a povinnosti zaměstnancům při hospodaření s majetkem,
- proškoluje zaměstnance na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární
ochrany,
- odpovídá za ochranu majetku a výkon práv a povinností při hospodaření s majetkem
spravovaným organizační složkou.
2. Vedoucí organizační složky je zaměstnanec města zařazený v organizační složce, kterého
jmenuje a odvolává rada města, a je nadřízen zaměstnancům, zařazeným do organizační
složky.
Článek 4
Vymezení majetku předávaného do správy organizační složky
1. Statutární město Děčín jako zřizovatel organizační složky předává do správy organizační
složky k jejímu hospodářskému využití:
- nebytové prostory v I. NP v budově čp. 1441 na p. č. 169 v k. ú. Děčín o výměře cca
132,5m2 v celkové hodnotě 5,639.887,50 Kč dle zákresu, který je přílohou č. 1.
- movitý majetek v celkové hodnotě a členění dle inventarizace ke dni 30.4.2019.
2. Ve správě organizační složky bude i veškerý movitý majetek v budoucnu pořizovaný
z rozpočtových prostředků organizační složky.
3. Evidenci majetku předaného do správy organizační složky vede složka v souladu
s příslušným vnitřním předpisem zřizovatele magistrát města, který jedenkrát ročně
provádí jeho inventarizaci.
Článek 5
Vymezení majetkových práv organizační složky
2

1. Veškerý majetek, který organizační složka spravuje, je majetkem statutárního města Děčín.
Organizační složka je povinna:
- svěřený majetek efektivně a ekonomicky využívat, chránit ho před poškozením,
neoprávněnými zásahy, ztrátou, zničením nebo zneužitím,
- uplatnit nárok na náhradu škody jak proti těm, kteří škodu způsobili, tak proti těm, kteří
úmyslně nebo z nedbalosti umožnili její vznik, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak;
při podezření z přestupku nebo trestného činu oznámit věc příslušným orgánům,
- dodržovat veškeré předpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární
ochrany,
- předávat zřizovateli veškeré podklady nezbytné pro vedení evidence majetku, které si
zřizovatel vyžádá,
- podílet se na provádět inventarizaci spravovaného majetku a podávat zřizovateli návrhy
na vyřazení majetku vyřazovat majetek v souladu s vnitřními předpisy zřizovatele,
- plnit další úkoly, které jsou v zájmu města na základě rozhodnutí rady města.
2. Organizační složka není oprávněna svěřený majetek vyřazovat, pronajímat, darovat,
vypůjčit, zatěžovat a zcizit, zákaz zcizení se netýká prodeje zásob a distribuce
informačních a propagačních materiálů.
Článek 6
Hospodaření organizační složky
1. Organizační složka hospodaří jménem svého zřizovatele a není účetní jednotkou.
2. Rozpočet organizační složky je součástí rozpočtu zřizovatele. Veškeré příjmy a výdaje
organizační složky jsou vedeny a sledovány zřizovatelem odděleně od ostatních příjmů
a výdajů města v členění podle rozpočtové skladby.
3. Zřizovatel pověřuje organizační složku výběrem příjmů vzniklých z její činnosti. Takto
vybrané příjmy je organizační složka povinna odvést zřizovateli v souladu s vnitřními
předpisy zřizovatele. Z vybraných příjmů nesmí organizační složka hradit výdaje.
4. Zřizovatel svěřuje do působnosti organizační složky výdaje rozpočtu zřizovatele související
s její běžnou a operativní činností, které budou vedeny na příslušné kapitole rozpočtu
zřizovatele s uvedením organizačního čísla.
5. Příkazcem operace a správcem rozpočtu takto svěřených prostředků rozpočtu zřizovatele
jsou zaměstnanci města zařazení do organizační složky dle stanoveného systému předběžné
řídící kontroly hospodaření s veřejnými prostředky zřizovatele. Práva a povinnosti příkazce
operace a správce rozpočtu prostředků svěřených do působnosti organizační složky se řídí
obecně závaznými předpisy a vnitřními předpisy zřizovatele organizační složky.
6. K běžné a operativní činnosti může zřizovatel poskytnout organizační složce provozní
zálohu v hotovosti.
7. V případě poskytnutí provozní zálohy v hotovosti vede organizační složka peněžní průběh
svého hospodaření v peněžním deníku v plném členění podle rozpočtové skladby, který
předkládá do 5 kalendářních dnů po skončení měsíce zřizovateli.
8. Organizační složka je povinna vyúčtovat provozní zálohu po ukončení období, na něž byla
poskytnuta, a její nevyčerpanou část vrátit zřizovateli v jím stanoveném termínu, nejpozději
před koncem rozpočtového roku.
9. Zřizovatel kontroluje hospodaření se svěřeným majetkem a s peněžními prostředky
organizační složky.
Článek 7
Závěrečná ustanovení
1. Organizační složka se zřizuje ke dni 1.5.2019 na dobu neurčitou.
2. Další práva a povinnosti zřizovatele a organizační složky, pokud nejsou uvedeny v této
zřizovací listině, se řídí příslušnými právními předpisy.
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3. Tato zřizovací listina nabývá účinnosti dnem 1.5.2019.

V Děčíně dne 28. 3. 2019

………………………………..
Jaroslav Hrouda
primátor statutárního města Děčín
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Konané dne: 21. 11. 2019

ZM

19

09

05

12

Název:
Dodatek č. 3 k zřizovací listině SMS Děčín
Mimořádný materiál:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh Dodatku č. 3 k Zřizovací listině organizační složky statutárního města
Děčín - Středisko městských služeb Děčín,
schvaluje
Dodatek č. 3 k Zřizovací listině organizační složky statutárního města Děčín - Středisko městských služeb
Děčín a
bere na vědomí
úplné znění zřizovací listiny.

Stanovisko RM:
Rada města projednala návrh Dodatku č. 3 k Zřizovací listině organizační složky statutárního města Děčín Středisko městských služeb Děčín, doporučuje zastupitelstvu města Děčín schválit Dodatek č. 3 k Zřizovací
listině organizační složky statutárního města Děčín - Středisko městských služeb Děčín a vzít na vědomí
úplné znění zřizovací listiny.
Cena:

0,00

Návrh postupu:

RM doporučuje

Důvodová zpráva:
Vzhledem k platnosti nové Směrnice č. 18-4 o hospodaření s majetkem města, kde organizační složky
vystupují jako správce majetku, který majetek eviduje, nakládá s ním, popřípadě vykonává údržbu, a mají
povinnost se danou směrnicí řídit, navrhujeme změnu zřizovací listiny této organizační složky ve smyslu
zrušení příslušných zákazů.
Dále byl předmět činnosti organizační složky rozšířen o přípravné a dokončovací stavební práce v souladu
s živnostenským oprávněním statutárního města Děčín.
Vyjádření:
Dodatek_c_3_ke_Zrizova
ci_listine_Stredisko_mest
Příloha:
skych_sluzeb_Decin_s_v
yznacenymi_zmenami.pdf

Komentář:

Dodatek_c_3_ke_Zrizova
Příloha: ci_listine_Stredisko_mest
skych_sluzeb_Decin.pdf

Komentář: úplné znění Dodatku č. 3

vyznačené navrhované změny a
doplnění

UZ_Zrizovaci_listina_org_
Příloha:
slozky_SMS_OKaP.pdf

úplné znění Zřizovací listiny
organizační složky statutárního města
Komentář:
Děčín - Středisko městských služeb
Děčín

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Jaromír Zajíček MPA

11.11.2019 14:06
podepsáno

Předkladatel:

Jaroslav Hrouda

12.11.2019 08:26
podepsáno
typ zobrazení

anonymně

Statutární město Děčín

Příloha k usnesení č. ZM 19 09 05 12
DODATEK Č. 3
K ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
organizační složky statutárního města Děčín
Středisko městských služeb Děčín

Statutární město Děčín podle ustanovení § 35a odst. 1 a § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 24 a násl. zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
usnesením Zastupitelstva města Děčín č. ZM 19 09 05 12 ze dne 21.11.2019 vydává tento
dodatek č. 3 k zřizovací listině organizační složky statutárního města Děčín – Středisko
městských služeb Děčín, Labská 691/23, 405 02 Děčín I:
Článek 1
Zřizovací listina organizační složky statutárního města Děčín – Středisko městských služeb
Děčín, Labská 691/23, 405 02 Děčín I, ze dne 24.03.2011, se mění takto:
1. V článku 2 odst. 2 se text za pátou pomlčkou mění a po změně zní:
„provádění drobných opravářských, a údržbářských, přípravných a dokončovacích
stavebních prací pro město, organizace zřízené a založené městem a pro cizí subjekty,“
2. Článek 4 odst. 3 se mění a po změně zní:
„Evidenci majetku předaného do správy organizační složky vede složka v souladu
s příslušným vnitřním předpisem zřizovatele magistrát města, který jedenkrát ročně
provádí jeho inventarizaci.“
3. Článek 5 odst. 1 třetí pomlčka se mění a po změně zní:
„provádět inventarizaci spravovaného majetku a podávat zřizovateli návrhy na vyřazení
majetku vyřazovat majetek v souladu s vnitřními předpisy zřizovatele,“
4. Článek 5 odst. 2 se mění a po změně zní:
„Organizační složka není oprávněna svěřený majetek vyřazovat, pronajímat, darovat,
vypůjčit, zatěžovat a zcizit.“
5. Článek 6 odst. 4 věta druhá se mění a po změně zní:
„Příkazcem operace a správcem rozpočtu takto svěřených prostředků rozpočtu zřizovatele
jsou zaměstnanci zařazení do organizační složky dle stanoveného systému předběžné řídící
kontroly hospodaření s veřejnými prostředky zřizovatele.“
Článek 2
Tento dodatek č. 3 k zřizovací listině nabývá účinnosti dnem 21.11.2019.
Článek 3
Tento dodatek č. 3 k zřizovací listině schválilo Zastupitelstvo města Děčín na svém zasedání
dne 21. listopadu 2019 usnesením č. ZM 19 09 05 12.

V Děčíně dne 21.11.2019

………………………………..
Jaroslav Hrouda
primátor statutárního města Děčín
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Statutární město Děčín

Příloha k usnesení č. ZM 19 09 05 12
DODATEK Č. 3
K ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
organizační složky statutárního města Děčín
Středisko městských služeb Děčín

Statutární město Děčín podle ustanovení § 35a odst. 1 a § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 24 a násl. zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
usnesením Zastupitelstva města Děčín č. ZM 19 09 05 12 ze dne 21.11.2019 vydává tento
dodatek č. 3 k zřizovací listině organizační složky statutárního města Děčín – Středisko
městských služeb Děčín, Labská 691/23, 405 02 Děčín I:
Článek 1
Zřizovací listina organizační složky statutárního města Děčín – Středisko městských služeb
Děčín, Labská 691/23, 405 02 Děčín I, ze dne 24.03.2011, se mění takto:
1. V článku 2 odst. 2 se text za pátou pomlčkou mění a po změně zní:
„provádění drobných opravářských, údržbářských, přípravných a dokončovacích
stavebních prací pro město, organizace zřízené a založené městem a pro cizí subjekty,“
2. Článek 4 odst. 3 se mění a po změně zní:
„Evidenci majetku předaného do správy organizační složky vede složka v souladu
s příslušným vnitřním předpisem zřizovatele.“
3. Článek 5 odst. 1 třetí pomlčka se mění a po změně zní:
„provádět inventarizaci spravovaného majetku a vyřazovat majetek v souladu s vnitřními
předpisy zřizovatele,“
4. Článek 5 odst. 2 se mění a po změně zní:
„Organizační složka není oprávněna svěřený majetek darovat, zatěžovat a zcizit.“
5. Článek 6 odst. 4 věta druhá se mění a po změně zní:
„Příkazcem operace a správcem rozpočtu takto svěřených prostředků rozpočtu zřizovatele
jsou zaměstnanci zařazení do organizační složky dle stanoveného systému předběžné řídící
kontroly hospodaření s veřejnými prostředky zřizovatele.“
Článek 2
Tento dodatek č. 3 k zřizovací listině nabývá účinnosti dnem 21.11.2019.
Článek 3
Tento dodatek č. 3 k zřizovací listině schválilo Zastupitelstvo města Děčín na svém zasedání
dne 21. listopadu 2019 usnesením č. ZM 19 09 05 12.

V Děčíně dne 21.11.2019

………………………………..
Jaroslav Hrouda
primátor statutárního města Děčín
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Statutární město Děčín

ÚPLNÉ ZNĚNÍ
ZŘIZOVACÍ LISTINY

organizační složky statutárního města Děčín
Středisko městských služeb Děčín,
jak vyplývá ze změny provedené dodatkem č. 1, schváleným usnesením Zastupitelstva města
Děčín č. ZM 11 02 04 02 ze dne 26. května 2011, dodatkem č. 2, schváleným usnesením
Zastupitelstva města Děčín č. ZM 13 05 06 01 ze dne 27. června 2013, a dodatkem č. 3,
schváleným usnesením Zastupitelstva města Děčín č. ZM 19 09 05 12 ze dne 21.11.2019,
ke zřizovací listině organizační složky statutárního města Děčín – Středisko městských služeb
Děčín.

Statutární město Děčín podle ustanovení § 35a odst. 1 a § 84 odst. 2 písm. d) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 24 a násl.
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, usnesením Zastupitelstva města Děčín č. ZM 11 03 04 01 ze dne 24. 3. 2011
zřizuje
organizační složku statutárního města Děčín s názvem Středisko městských služeb Děčín a
schvaluje
tuto zřizovací listinu organizační složky statutárního města Děčín – Střediska městských
služeb Děčín
s účinností od 1. 4. 2011:
Článek 1
Základní údaje
1. Název a sídlo zřizovatele
organizační složky:

Statutární město Děčín
Mírové náměstí 1175/5
405 38 Děčín IV, okres Děčín
IČO: 00261238, DIČ: CZ 00261238

2. Název organizační složky:

Středisko městských služeb Děčín

3. Sídlo organizační složky:

Labská 691/23, 405 02 Děčín I

4. Právní forma:

Středisko městských služeb Děčín je organizační složkou
statutárního města Děčín bez právní subjektivity.
Článek 2
Hlavní účel a předmět činnosti
1

1. Statutární město Děčín zřizuje organizační složku města – Středisko městských služeb
Děčín – za účelem rozšíření a zkvalitnění péče při úklidu a údržbě veřejných budov, při
udržování čistoty a pořádku veřejných prostranství a při ochraně životního prostředí a
veřejné zeleně na území města a zajišťování pomoci městu v oblasti kulturního rozvoje a
sociální péče. K zajišťování těchto úkolů bude město v organizační složce vytvářet
pracovní příležitosti s cílem:
- umožňovat osobám, které se nacházejí především pro obtížně umístitelné
a dlouhodobě nezaměstnané uchazeče o zaměstnání evidované úřadem práce a
zabezpečovat výkon veřejné služby pro osoby v hmotné nouzi1, nebo jsou v evidenci
uchazečů o zaměstnání, výkon veřejné služby, podle pokynů organizátora veřejné
služby magistrátu města a
- zabezpečovat výkon trestu obecně prospěšných prací uloženého soudem2 ve
prospěch města.
2. Předmětem činnosti organizační složky bude:
- zajišťování čistoty a pořádku ve městě,
- úklid a údržba veřejných prostranství a veřejné zeleně,
- zajišťování schůdnosti místních komunikací a chodníků v zimním období,
- zajišťování pomoci městu v oblasti kulturního rozvoje a sociální péče,
- provádění drobných opravářských, a údržbářských, přípravných a dokončovacích
stavebních prací pro město, příp. organizace zřízené a založené městem a pro cizí
subjekty,
- zajišťování úklidu a údržby veřejných budov ve vlastnictví města a jiných činností
ve prospěch města v rámci výkonu trestu obecně prospěšných prací odsouzenými3,
- plnění dalších úkolů, které jsou v zájmu města, na základě rozhodnutí rady města.
Článek 3
Osoby oprávněné jednat za organizační složku
Osobami oprávněnými jednat za organizační složku jsou:
a) primátor města:
- zastupuje organizační složku navenek,
- plní úkoly zaměstnavatele vůči zaměstnancům zařazeným v organizační složce, uzavírá
a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci organizační složky a stanoví jim plat podle
zvláštních předpisů,
b) vedoucí organizační složky:
- přijímá objednávky a podepisuje smlouvy jako zhotovitel díla při provádění
drobných opravářských a údržbářských prací pro organizace zřízené a založené
městem a pro cizí subjekty, nepřevyšující plnění 50.000,00 Kč bez DPH,
- zajišťuje provoz organizační složky,
- přiděluje práce zaměstnancům organizační složky a provádí její kontroly,
- stanovuje úkoly, práva a povinnosti zaměstnancům organizační složky při hospodaření
s majetkem,
- proškoluje zaměstnance organizační složky na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci a požární ochrany,
- odpovídá za ochranu majetku a výkon práv a povinností při hospodaření s majetkem
spravovaným organizační složkou,
- ve spolupráci s úřadem práce zabezpečuje výkon veřejné služby pro osoby v hmotné
nouzi1 a pro uchazeče o zaměstnání vedené v evidenci uchazečů o zaměstnání
Úřadu práce ČR dle Smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby uzavřené
městem Děčín s Úřadem práce ČR – krajská pobočka v Ústí nad Labem, podle
pokynů organizátora veřejné služby magistrátu města,
Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění
3
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění
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- uzavírá smlouvy o výkonu veřejné služby,
- uzavírá dohody s odsouzenými osobami o realizaci výkonu trestu obecně
prospěšných prací, přiděluje odsouzeným osobám obecně prospěšné práce,
kontroluje a potvrzuje vykonanou práci ve spolupráci s Probační a mediační
službou ČR – střediskem Děčín,
- proškoluje osoby odsouzené k trestu obecně prospěšných prací na úseku
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany,
- plní další úkoly a povinnosti na základě usnesení rady města a dle vnitřních
předpisů města a magistrátu.
Vedoucí organizační složky je zaměstnancem města zařazený v organizační složce,
kterého jmenuje a odvolává rada města a je nadřízen zaměstnancům, zařazeným do
organizační složky.
Článek 4
Vymezení majetku předávaného do správy organizační složky
1. Statutární město Děčín jako zřizovatel organizační složky předává do správy organizační
složky k jejímu hospodářskému využití:
a) objekt budovy bez č. p. / č. e. na pozemku p. č. 662/2 v k. ú. Děčín (dále jen
„budova“) bez nebytových prostorů v I. NP, vedených jako dílna a sklad,
b) část pozemku p. č. 662/1 v k. ú. Děčín, která je vymezena stávajícím oplocením,
c) movitý majetek – vybavení budovy, drobný dlouhodobý hmotný majetek a jiný drobný
dlouhodobý majetek.
Majetek podle tohoto odstavce se předává do správy organizační složky ke dni zahájení
jejího provozu a jeho podrobný soupis je uveden v příloze, která je nedílnou součástí této
zřizovací listiny.
2. Ve správě organizační složky bude i veškerý majetek v budoucnu pořizovaný
z rozpočtových prostředků organizační složky.
3. Evidenci majetku předaného do správy organizační složky vede složka v souladu
s příslušným vnitřním předpisem zřizovatele magistrát města, který jedenkrát ročně
provádí jeho inventarizaci.
Článek 5
Vymezení majetkových práv organizační složky
1. Veškerý majetek, který organizační složka spravuje, je majetkem statutárního města
Děčín. Organizační složka je povinna:
- svěřený majetek spravovat pro hlavní účel, k němuž byla zřízena, efektivně
a ekonomicky ho využívat, chránit ho před poškozením, neoprávněnými zásahy, ztrátou,
zničením nebo zneužitím,
- předávat veškeré podklady zřizovateli nezbytné pro vedení evidence majetku
u zřizovatele, které si vyžádá,
- podílet se na provádět inventarizaci spravovaného majetku a podávat zřizovateli návrhy
na vyřazení majetku vyřazovat majetek v souladu s vnitřními předpisy zřizovatele,
- dodržovat veškeré předpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární
ochrany,
- zajišťovat příslušnými předpisy stanovené revize a technické prohlídky svěřeného
majetku,
- uplatnit nárok na náhradu škody jak proti těm, kteří škodu způsobili, tak proti těm, kteří
úmyslně nebo z nedbalosti umožnili její vznik, nestanoví-li zvláštní právní předpis
jinak1; při podezření z přestupku nebo trestného činu oznámit věc příslušným orgánům.
2. Organizační složka není oprávněna svěřený majetek vyřazovat, pronajímat, darovat,
vypůjčit, zatěžovat a zcizit.
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Článek 6
Hospodaření organizační složky
1. Organizační složka hospodaří jménem svého zřizovatele a není účetní jednotkou.
2. Rozpočet organizační složky je součástí rozpočtu zřizovatele. Veškeré příjmy a výdaje
organizační složky jsou vedeny a sledovány zřizovatelem odděleně od ostatních příjmů
a výdajů města v členění podle rozpočtové skladby.
3. Zřizovatel nesvěřuje do působnosti organizační složky žádné příjmy a výdaje svého
rozpočtu související s její činností, s výjimkou výdajů podle odst. 4.
4. Zřizovatel svěřuje do působnosti organizační složky veškeré výdaje rozpočtu zřizovatele
související s její běžnou a operativní činností, které budou vedeny na příslušné kapitole
rozpočtu zřizovatele s uvedením organizačního čísla. Příkazcem operace a správcem
rozpočtu takto svěřených prostředků rozpočtu zřizovatele jsou zaměstnanci zařazení do
organizační složky dle stanoveného systému předběžné řídící kontroly hospodaření
s veřejnými prostředky zřizovatele.
5. K běžné a operativní činnosti může zřizovatel poskytnout organizační složce provozní
zálohu v hotovosti.
6. V případě poskytnutí provozní zálohy v hotovosti vede organizační složka peněžní průběh
svého hospodaření v peněžním deníku v plném členění podle rozpočtové skladby, který
předkládá do 5 kalendářních dnů po skončení měsíce zřizovateli.
7. Organizační složka je povinna vyúčtovat provozní zálohu po ukončení období, na něž
byla poskytnuta, a její nevyčerpanou část vrátit zřizovateli v jím stanoveném termínu,
nejpozději před koncem rozpočtového roku.
8. Práva a povinnosti příkazce operace a správce rozpočtu prostředků svěřených do
působnosti organizační složky se řídí obecně závaznými normami a vnitřními směrnicemi
zřizovatele organizační jednotky.
9. Zřizovatel kontroluje hospodaření se svěřeným majetkem a s peněžními prostředky
organizační složky.
Článek 7
Zaměstnanci zařazení do organizační složky
1. Zaměstnanci zařazení v organizační složce jsou v pracovně právním vztahu ke zřizovateli
a jsou podřízeni vedoucímu organizační složky.
2. Počet zaměstnanců v organizační složce stanovuje rada města.
Článek 8
Závěrečná ustanovení
1. Organizační složka se zřizuje ke dni 1. 4. 2011 na dobu neurčitou.
2. Další práva a povinnosti zřizovatele a organizační složky, pokud nejsou uvedeny v této
zřizovací listině, se řídí příslušnými právními předpisy.
3. Nedílnou součástí této zřizovací listiny je příloha, ve které je uveden podrobný soupis
majetku města, předaný organizační složce ke dni zahájení provozu do její správy podle
čl. 4 odst. 1 této zřizovací listiny, k zajištění plnění její vymezené činnosti.
4. Tato zřizovací listina nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2011.
V Děčíně dne 24. března 2011
……… ………………………..
František Pelant
primátor statutárního města Děčín
Příloha: 1
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Název:
Žádost paní ****** o uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo žádost paní ****** trvale bytem ****** o uzavření dohody o uznání dluhu a
povolení splátek a
schvaluje
uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek s paní ****** v celkové výši 14.955,08 Kč v předloženém
znění.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 22.10.2019 žádost o uzavření dohody o uznání dluhu a
povolení splátek a usnesením č. RM 19 18 37 13 doporučila zastupitelstvu města schválit dohodu o uznání
dluhu a povolení splátek s paní ****** v celkové výši 14.955,08 Kč v předloženém znění.

Cena:

14 955,08

Návrh postupu:

RM doporučuje schválit uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek.

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
V souladu se směrnicí č. 4-5 ze dne 23.8.2016 požádala nájemnice městského bytu ****** odbor místního
hospodářství o projednání a schválení dohody o uznání dluhu a povolení splátek.
OMH předkládá ke schválení návrh dohody o uznání dluhu a povolení splátek s dobou splácení nad 18
měsíců podléhající rozhodnutí zastupitelstvu města.
Žadatelka: ****** dlužná částka představuje nedoplatek za vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu v
celkové částce 14.955,08 Kč.
Vyjádření:

Příloha:

ZM19090513_dohoda_ano
nym.pdf

Komentář:

Příloha:

ZM19090513_zadost_ano
nym.pdf

Komentář:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Martin Kříž

Předkladatel:

Ing. Jiří Anděl CSc.

OMH

11.11.2019 15:46
podepsáno
11.11.2019 16:22
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:
ve výši 14.955,08 Kč.

služby spojené s užíváním bytu
2.

Částku 14.955,08 Kč, slovy: čtrnáct tisíc devět set padesát pět korun českých a osm
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 14.955,08 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. 826007003 nebo hrazeny v hotovosti v pokladně Magistrátu města Děčín.
3. Za dobu povolení splátek je věřitel oprávněn požadovat po dlužníkovi zaplacení úroku
z prodlení dle platného nařízení vlády. Dlužník se zavazuje zaplatit úrok z prodlení do
8 dnů ode dne obdržení výzvy věřitele k jeho zaplacení.
4. V případě prodlení s úhradou, byť jen jediné měsíční splátky, delšího než 5 dnů, ztrácí
dlužník výhodu splátek, zbývající částka dluhu se stává splatnou ihned a dlužník je
povinen neprodleně uhradit tuto celou zbývající část dluhu na účet věřitele.

III.
1.

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

2.

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

3.

Tato dohoda nabývá platnosti schválením zastupitelstva města a účinnosti dnem
podpisu oběma smluvními stranami.

4.

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

V Děčíně dne

V Děčíně dne

Jaroslav Hrouda

………………………………………..
věřitel

………………………………………..
dlužník
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Název:
Nabídka Ústeckého kraje na odkoupení akcií Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje vlastněných st.
městem Děčín
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., projednalo nabídku
Ústeckého kraje na odkoupení 3 akcií Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje vlastněných st. městem
Děčín a předběžně
souhlasí
s odprodejem 3 akcií vlastněných statutárním městem Děčín Ústeckému kraji minimálně za cenu pořízení,
což činí 10 000,00 Kč/1 ks akcie.

Stanovisko RM:
RM doporučuje ZM odprodej akcií za cenu minimálně pořizovací

Cena:
Návrh postupu:
Důvodová zpráva:
Dne 7.11. 2019 byl doručen dopis Ústeckého kraje s dotazem zda by statutární město Děčín mělo zájem na
prodeji jím vlastněných akcií a za jakých podmínek, s tím že bude o případném odkupu jednat Zastupitelstvo
Ústeckého kraje na svém zasedání dne 9.12.2019. Statutární město Děčín vlastní 3 ks akcií což tvoří 1,5%
akcií společnosti z celkového počtu 200 akcií. Pořizovací hodnota akcií činí 10 000,00 Kč/1 ks akcie tedy
celkem 30 000,00 Kč. Vzhledem k tomu, že statutární město Děčín je minoritním akcionářem a o odkup
požádal Ústecký kraj, který vlastní 73,5,% akcií společnosti což činí v přepočtu 147 akcií z celkového počtu
200 akcií, bude na zástupci města vyjednat co nejlepší cenu. Z tohoto důvodu je konstruována cena k
vyjednávání jako minimální tedy na nižší cenu by město ve vyjednávání podmínek nemělo přistoupit. Pro
srovnání v roce 2018 nabízela k odkoupení 1 ks akcie OHK Ústí nad Labem za cenu 25 000,00 Kč. Tuto akcii
nabyl Ústecký kraj za předkladateli neznámou cenu.
O prodeji akcií rozhoduje ZM podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb. Jedná se o
vyhrazenou pravomoc zastupitelstva, kdy je zastupitelstvu vyhrazeno rozhodovat o účasti obce v již
založených právnických osobách a zastupitelstvu je tedy i vyhrazeno rozhodovat o převodech akcií a jejich
nabývání.
Vyjádření:

Příloha: dotazUK-Decin (1).pdf

Komentář:

Příloha: Stanovy.pdf

Komentář:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Mgr. Michaela Rašková

19.11.2019 12:29
podepsáno

Předkladatel:

Ing. Jaromír Zajíček MPA

20.11.2019 08:01
podepsáno

Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje
Datum:
ČJ:
JID:

6. 11. 2019
KUUK/152491/2019/LP
181535/2019/KUUK

Vážený pane primátore,

obracím se na Vaše město, jako na vlastníka 1,5 % akcií společnosti Regionální rozvojová
agentura Ústeckého kraje, a.s. (dále jako „RRA“ nebo „společnost“).
Ústecký kraj, který vlastní v RRA 73,5 % akcií, již dříve vyjadřoval zájem o odkup zbývajících
akcií s cílem stát se jediným akcionářem této společnosti. Pro Ústecký kraj není primárním
získávání podílu na zisku této významné a odborné společnosti, ale zajistit její řízení a rozvoj
tak, aby byla prospěšná zejména pro veřejný sektor.
RRA patří k nejdéle fungujícím agenturám působícím v oblasti regionálního rozvoje a
disponuje stabilním kádrem zkušených odborníků.
Dle názoru Ústeckého kraje je optimálním a efektivním způsobem zajištění stability a jejího
působení, zejména v oblasti rozvojových a projektových aktivit v rámci veřejného sektoru,
změna vlastnické struktury v jednočlennou společnost. Ústecký kraj již dříve využíval každé
nabídky na prodej akcií od akcionáře, který se dále nehodlal na společnosti vlastnicky podílet.
Díky majoritě má rozsáhlá hlasovací práva, která však nezneužívá v neprospěch ostatních
menších akcionářů. Po zkušenostech v rámci dalších společností, jejichž činností se Ústecký
kraj účastní, je v rámci současné vlastnické struktury vhodné i vůči ostatním akcionářům,
vykoupit jejich akcie a zjednodušit tak i rozhodování valné hromady. Rozhodování jediného
akcionáře je nepochybně jednodušší.
Dovolujeme se Vás tedy dotázat na to, zdali má statutární město Děčín zájem na odprodeji
Vašich akcií RRA a za jakých podmínek. Jsme si vědomi toho, že stanovy RRA obsahují
proces převodu akcií, který by v případě zájmu Vašeho města musel být realizován.
Podmínkou realizace popsaného záměru je však nabytí všech 100 % akcií.
Je třeba Vás informovat, že o zvýšení majetkové účasti na RRA bude rozhodovat
Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 9. 12. 2019 a dovolujeme si Vás požádat o vyjádření

do tohoto dne, neboť nepochybně Vaše vyjádření bude pro rozhodující zastupitele podstatné.
Rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje je zásadním rozhodnutím pro realizaci záměru.
Věříme, že Vaše město náš návrh osloví a vyjádříte se souhlasně. Ústecký kraj nevnímá svůj
počin jako majetkovou transakci, ale jako zásadní vyjádření svého přístupu k rozvoji
společnosti ve prospěch veřejného zájmu, který sledovali všichni zakladatelé RRA.
Nebráníme se osobnímu jednání ve věci.
S poděkováním a pozdravem

Vážený pan
Jaroslav Hrouda, primátor
Statutární město Děčín
Mírové náměstí 1175/5
405 38 Děčín
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N otářský zápis
sepsaný dne 26.6.2014 (dvacátého šestého června roku dva tisíce čtrnáct) mnou,
Mgr. Petrem Wernerem, notářem se sídlem v Ústí nad Labem, notářská kancelář v Ústí
nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, U Nádraží 782/2, PSČ 400 Ol, na místě samém,
tj. v sídle obchodní společnosti Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
v konferenčním sálu v Budově "A" umístěném ve druhém nadzemním podlaží v budově
na adrese Ústí nad Labem, Velká Hradební č.p. 3118/48, PSČ 400 02, na žádost
obchodní společnosti Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. se sídlem
Ústí nad Labem, Velká Hradební č.p. 3118/48, PSČ 400 02, identifikační číslo
(IČ): 60279524, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad
Labem, oddíl B, vložka 557 (dále též jen jako společnost), obsahující osvědčení dle
§ 80a notářského řádu, tj. osvědčení požadovaných formalit a právních jednání
společnosti či jejich orgánů a osvědčení obsahu:------------------------------------------------

rozhodnutí řádné valné hromady obchodní společnosti
Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
se sídlem Ústí nad Labem, Velká Hradební č.p. 3118/48, PSČ 400 02
identifikační číslo (IČ): 60279524

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad
Labem, oddíl B, vložka 557
přijatého

v průběhu jejího jednání, které se konalo 26.6.2014 (dvacátého šestého června
roku dva tisíce čtrnáct) od 10.15 hodin v sídle obchodní společnosti Regionální
rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. v konferenčním sálu v Budově "A" umístěném
ve druhém nadzemním podlaží v budově na adrese Ústí nad Labem, Velká Hradební
č.p. 3118/48, PSČ 400 02 (dále jen valná hromada).-------------------------------------------1.

listin v rámci přípravy této valné hromady a na
mé přítomnosti při jejím jednání osvědčuji níže uvedené formality a
právní jednání orgánu obchodní společnosti související s přijetím předmětného
rozhodnutí:------------------------------------------------------------------------------------------1) Na

základě mně předložených

základě

a) Existenci obchodní společnosti Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
jsem ověřil z výpisu z veřejného rejstříku (obchodního rejstříku) vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 557 vyhotoveného dne
26.6.2014 zákonem definovaným poskytovatelem ověřeného výstupu z obchodního
rejstříku, o němž předseda představenstva společnosti Mgr. Zbyněk Pěnka,
nar. 26.1.1961, bytem (pobytem a zároveň dle prohlášení i bydlištěm) Litoměřice,
Předměstí, Křepkova 2137110, jehož totožnost jsem ověřil dle platného úředního
průkazu (byla mi jako notáři prokázána), prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů
o obchodní společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku.--------------------------
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Dále Mgr.

Zbyněk Pěnka

shora uvedený prohlásil, že:-------------------------------------

•

byl představenstvem společnosti ve smyslu ust. § 422 odst. 1 zákona č. 90/2012
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále též jen "zákon o obchodních
korporacích") a článku 1O. odst. 4. stanov pověřen řízením valné hromady do
doby zvolení předsedy valné hromady,--------------------------------------------------

•

jeho

funkční

období jako

člena

a

předsedy představenstva společnosti

i nadále

trvá,-------------------------------------------------------------------------------------------•

stanovy společnosti ve znění ze dne 22.6.2010- dle ust. § 777 odstavce 4 zákona
o obchodních korporacích i s obsahem ustanovení upravujících práva a
povinnosti akcionáře obsaženými v zákonu č. 513/1991 Sb. /obchodním
zákoníku/ - jsou posledním a platným zněním stanov společnosti (dále též jen
jako stanovy),--------------------------------------------------------------------------------

•

se všemi akciemi společnosti (společnost emitovala pouze kmenové akcie ve
formě na jméno) je spojeno hlasovací právo a žádný akcionář není ve smyslu
ust. § 426 zákona o obchodních korporacích omezen vykonávat své hlasovací
právo spojené s akcií společnosti,--------------------------------------------------------

•

emisní kurs všech akcií byl plně splacen,------------------------------------------------

•

předložený seznam akcionářů se shoduje se seznamem akcionářů ke dni konání
valné hromady i ke dni vyhotovení a odeslání pozvánky na valnou hromadu a
seznam všech akcionářů resp. jeho předložený výpis obsahuje aktuální stav
zapisovaných údajů o akciích a akcionářích společnosti a žádnou jinou osobou
nebylo a není uplatňován zápis změny do seznamu akcionářů nebo prokazováno,
že zápis v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti,-------------------------------

•

konání valné hromady bylo představenstvem společnosti řádně uveřejněno
alespoň 30 (třicet) dnů před konáním valné hromady na základě předložené
pozvánky, která byla dne 26.5.2014 zaslána poštou akcionářům uvedeným v
předloženém výpise ze seznamu všech akcionářů společnosti a zároveň byla dne
26.5.2014 (až do okamžiku konání valné hromady) uveřejněna na internetových
stránkách společnosti http://www.rra.cz/cs/valna-hromada-2014 /dále jen
"internetové stránky"/, tj. valná hromada tedy byla svolána v souladu se
stanovami a ust. § 406 odst. 1. a 2. zákona o obchodních korporacích,-------------

•

pozvánka na valnou hromadu obsahuje údaje uvedené v ust. § 407 odst. 1
zákona o obchodních korporacích, ------------------------------------------------------

•

s konáním valné hromady byli seznámeni členové představenstva při projednání
obsahu pozvánky a dozorčí radě bylo konání valné hromady oznámeno,-----------

•

společnost neobdržela ve lhůtě nejméně 5 (pět) pracovních dní před konáním
valné hromady k návrhům, jež jsou uvedeny v pozvánce na valnou hromadu,
žádný písemný (a ani jiný) návrh či protinávrh akcionáře ve smyslu ust. § 361
zákona o obchodních korporacích,--------------------------------------------------------

•

žádný z akcionářů společnosti neuplatnil žádný návrh postupem dle ust. § 363
zákona o obchodních korporacích,--------------------------------------------------------
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b)

Působnost

valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla zjištěna z článků 8.
a 45. stanov a z ust. § 421 zákona o obchodních korporacích;----------------------------

c)

Způsobilost valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla zjišťována z
citovaného výpisu z obchodního rejstříku, z citovaného znění stanov, z ust. § 406,
ust. § 412 a ust. § 415 zákona o obchodních korporacích, z předložené pozvánky na
valnou hromadu, z předloženého výpisu ze seznamu akcionářů společnosti
vyhotoveného ke dni konání valné hromady, náhledem na internetové stránky
společnosti dokládající uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, z prohlášení
předsedy představenstva společnosti Mgr. Zbyňka Pěnky shora uvedeného o tom, že
pozvánka na valnou hromadu byla poštou odeslána všem akcionářům uvedeným
v seznamu akcionářů ke dni vyhotovení pozvánky na valnou hromadu, z předložené
listiny přítomných na valné hromadě, do které byli dle prohlášení Mgr. Zbyňka
Pěnky shora uvedeného zapsáni k okamžiku zahájení valné hromady akcionáři
společnosti, kteří disponují 173 (jedno sto sedmdesáti třemi) kusy listinných
kmenových akcií společnosti vydanými ve formě na jméno o jmenovité hodnotě
10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) každá, tj. akciemi o celkové jmenovité
hodnotě 1.730.000,-Kč (jeden milion sedm set třicet tisíc korun českých), což
dohromady představuje ke dni konání valné hromady 86,50% (osmdesát šest
celých a pět desetin procenta) základního kapitálu společnosti zapsaného v
obchodním rejstříku - Mgr. Zbyněk Pěnka shora uvedený zároveň uvedl, že v listině
přítomných je zapsáno jako akcionář též statutární město Chomutov, avšak osoba
v listině podepsaná nepředložila své pověřeni zastupitelstvem města k zastupováni
na valné hromadě a proto po podepsáni listiny přítomných před zahájením valné
hromady opustil místo konáni s tím, že se nedomáhal své účastni a hlasováni na
valné hromadě- z prohlášení Mgr. Zbyňka Pěnky shora uvedeného, že osoby, které
se jako akcionáři resp. jako jejich zástupci valné hromady účastní, dostatečně
prokázaly své oprávnění na valné hromadě jednat a hlasovat a z mého osobního
zjištění, že akcionáři zapsaní v listině přítomných byli po celou dobu přijímání
předmětného rozhodnutí na valné hromadě přítomni.--------------------------------------

Dle článku 6. odst. 5. stanov společnosti připadá na každých 10.000,- Kč (deset tisíc
korun českých) jmenovité hodnoty akcie 1 (jeden) hlas.----------------------------------Z celkového počtu 200 (dvou set) možných hlasů akcionářů bylo na valné hromadě
173 (jedno sto sedmdesát tři) hlasů akcionářů. Přítomno na valné hromadě
tedy bylo 86,50% (osmdesát šest celých a pět desetin procenta) všech možných
hlasů akcionářů, což je více než počet hlasů vyžadovaný k usnášeníschopnosti valné
hromady dle článku ll. odst. 1. stanov (více než 50% základního kapitálu
společnosti) a ust. § 412 zákona o obchodních korporacích.-----------------------------

přítomno

d)

Způsobilost valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla potvrzena
prohlášením předsedy valné hromady Mgr. Zbyňka Pěnky shora uvedeného (dále
jen předseda valné hromady), jehož totožnost jsem ověřil dle platného úředního
průkazu (byla mi jako notáři prokázána) a který byl zvolen do funkce předsedy
valné hromady spolu se zapisovatelem Lenkou Mindekovou, ověřovateli zápisu
Janem Szántó a Ing. Jiřím Mannem, MBA, osobami pověřenými sčítáním hlasů
(sčitatelé hlasů) Ing. Jiřím Polívkou, Ing. Martinem Merkerem a Ing. Tomášem
Tučkem v rámci 2. bodu pořadu jednání valné hromady a kteří vykonávali tyto své
funkce po celou dobu přijímání předmětného rozhodnutí valné hromady.--------------
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Předseda

valné hromady konstatoval, že dle listiny přítomných jsou na valné
hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují akciemi společnosti, s nimiž je spojeno
hlasovací právo (tj. nejsou ve smyslu ust. § 426 zákona o obchodních korporacích
omezeni vykonávat svá hlasovací práva spojená s akciemi společnosti a ke kterým
se při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet přihlíží) a které
představují 86,50% (osmdesát šest celých a pět desetin procenta) základního
kapitálu společnosti a tedy i 86,50% (osmdesát šest celých a pět desetin procenta)
všech možných hlasů akcionářů a že valná hromada je usnášeníschopná a je zároveň
i schopná přijímat veškerá rozhodnutí dle schváleného pořadu jednání valné
hromady ve smyslu článků 8. a 45. stanov společnosti a ust. § 421 zákona o
obchodních korporacích.-----------------------------------------------------------------------Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest či námitka. Zároveň nebyl
vznesen žádný protest proti výkonu hlasovacího práva osobami přítomnými na
jednání valné hromady.------------------------------------------------------------------------Žádné osobě nebyla neumožněna účast na jednání valné hromady a ani jí nebyl
neumožněn výkon hlasovacího práva (statutární město Chomutov se své účastni
nedomáhalo).------------------------------------------------------------------------------------Správnost listiny přítomných akcionářů potvrdili svými podpisy v souladu s ust.
§ 423 odst. 1 zákona o obchodních korporacích předseda valné hromady,
zapisovatel.--------------------------------------------------------------------------------------2) Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že formality a právní jednání,
k nimž byla společnost či její orgány povinny před přijetím následujícího
rozhodnutí valné hromady a u kterých jsem byl osobně přítomen, byly učiněny a
jsou tak v souladu s právními předpisy i stanovami společnosti.-----------------------

11.
Na základě své přítomnosti při jednání valné hromady dále osvědčuji, že valná
hromada po projednání 4. bodu pořadu jednání valné hromady dle pozvánky na
valnou hromadu přijala rozhodnutí následujícího obsahu předneseného předsedou
valné hromady:-------------------------------------------------------------------------------------k 4. bodu programu jednání:-----------------------------------------------------------------------Valná hromada rozhoduje o změně stanov /tak, jak byl valné hromadě promítán
jeho návrh projektorem na stěnu a současně jak byl tento návrh v písemné podobě
předložen v souladu s pozvánkou každému akcionáři na jednání valné hromady/
takto:-------------------------------------------------------------------------------------------------1. až 14. včetně stanov se mění a nahrazuje se novým
1. až 14., bez náhrady se vypouští články 15. až 45. včetně stanov,
přičemž v článku 14.1.1. stanov se společnost podřizuje zákonu o obchodních
korporacích jako celku a valná hromada prohlašuje toto úplné znění stanov
Stávající

znění článků

zněním článků

společnosti:------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------S1r~{)"1{----------------------------------------------

----------společnosti Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. -------------
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1.

Základní ustanovení ----------------------------------------------------------------------

1.1.

Rozhodné právo ---------------------------------------------------------------------------

1 .1.1.

Společnost

je

českou

právnickou osobou, která se

řídí

platným právním

řádem

České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech

a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o obchodních
korporacích"), a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "občanský zákoník"). -----------------------------------------------1.2.

Obchodní firma, sídlo a internetové stránky společnosti -------------------------

1.2.1. Obchodní firma společnosti zní Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje,
a.s. -------------------------------------------------------------------------------------------1.2.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je Ústí nad Labem.----------------------1.2.3. Internetové stránky společnosti jsou umístěny na adrese: www.rra.cz. ----------1.3.

Trvání společnosti ------------------------------------------------------------------------

1.3.1. Společnost byla založena na dobu neurčitou.----------------------------------~-------1.4.

Poslání společnosti-------------------------------------------------------------------------

1.4.1. Posláním společnosti je poskytování univerzálních služeb a realizace činností
pro podporu a koordinaci hospodářského a sociálního rozvoje Ústeckého kraje v
souladu s jeho rozvojovými strategiemi.------------------------------------------------1.4.2. Za účelem dosažení poslání soustředí společnost kapitálové zdroje (tvořené
zejména vygenerovanými zisky z minulých let). Ty jsou využívány v souladu s
předchozím bodem, zejména pak k realizaci vlastních rozvojových programů.-1.5.

Předmět

podnikání společnosti ---------------------------------------------------------

1.5.1.

Předmětem

podnikání společnosti je:-----------------------------------------------------

(a)

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského
zákona,-------------------------------------------------------------------------------

(b)

projektová činnost ve výstavbě. -------------------------------------------------

2.

Základní kapitál společnosti, akcie, hromadné akcie, seznam

2.1.

Základní kapitál

společnosti

akcionářů

-----

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

2.1.1. Základní kapitál společnosti činí 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých).
Základní kapitál byl v plné výši splacen. -----------------------------------------------2.2.

ilkcie společnosti --------------------------------------------------------------------------

2.2.1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 200 (dvě stě) kusů listinných
kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě po 10.000,- Kč (deset tisíc
korun českých) každá. ---------------------------------------------------------------------
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2.2.2.

Převoditelnost

akcií je podmíněna souhlasem představenstva společnosti. --------

Akcionář je povinen v případě, že zamýšlí převést své akcie na jinou osobu,
nabídnout je ke koupi ostatním akcionářům společnosti prostřednictvím
představenstva, s uvedením podmínek zamýšleného převodu. Akcionáři
společnosti mohou takto nabídnuté akcie získat do 90 dnů ode dne oznámení této
nabídky. Neprojeví-li ostatní akcionáři společnosti zájem o získání všech nebo
části akcií, může je akcionář převést na jinou osobu po udělení souhlasu dle odst.
2.2.2. -----------------------------------------------------------------------------------------2.2.4. Hlasovací právo je spojeno s akcií a řídí se její jmenovitou hodnotou, a to tak, že
na jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých)
připadá 1 Oeden) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 200 (dvě stě). ------

2.2.3.

2.3.

Hromadné akcie ---------------------------------------------------------------------------

2.3.1.

Společnost může

ve smyslu a za podmínek§ 524 občanského zákoníku a§ 262
zákona o obchodních korporacích nahradit listinné akcie společnosti, pokud jsou
vydány, hromadnou akcií. Akcionář má právo na výměnu hromadných akcií za
jednotlivé akcie (nebo částečně za akcie a novou hromadnou akcii či hromadné
akcie), pokud o to písemně požádá představenstvo. Představenstvo provede
výměnu za jednotlivé akcie, případně akcie a nové hromadné akcie, v termínu,
který bude dohodnut s akcionářem po předložení hromadných akcií
podléhajících výměně, jinak nejpozději do 60 (šedesáti) dnů od obdržení žádosti
akcionáře o výměnu a předložení příslušných akcií. ----------------------------------

2.4.

Seznam akcionářů ------------------------------------------------------------------------

2.4.1. Po dobu, kdy jsou akcie společnosti (nebo některé z nich) vydány jako listinné,
vede společnost seznam akcionářů majících takovéto akcie, kterýžto seznam
musí obsahovat informace vyžadované zákonem o obchodních korporacích
(zejména jeho § 264), dle kterého společnost provádí i příslušné zápisy do
seznamu akcionářů. Pro pořizování a vydávání opisu seznamu akcionářů nebo
jeho části platí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.
Společnost nesmí používat informace uvedené v seznamu akcionářů jiným než
zákonným způsobem. Vydá-li společnost zaknihované akcie, případně nahradí-li
stávající akcie zaknihovanými akciemi, je seznam akcionářů ohledně takovýchto
akcií, resp. majitelů zaknihovaných akcií, nahrazen evidencí zaknihovaných
cenných papírů. -----------------------------------------------------------------------------

3.

Práva a povinnosti akcionářů ----------------------------------------------------------

3.1.

Základní práva a povinnosti -----------------------------------------------------------

3.1.1. Práva a povinnosti akcionáře stanoví právní předpisy, zejména zákon o
obchodních korporacích, a tyto stanovy. Akcionářem společnosti může být
právnická nebo fyzická osoba. -----------------------------------------------------------3.1.2. Vlastnictví akcií zakládá právo akcionáře účastnit se na řízení společnosti, na
jejím zisku a na likvidačním zůstatku. ---------------------------------------------------
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3.1.3.

Akcionář má právo na podíl na zisku, který valná hromada urct svým
rozhodnutím na základě schválené řádné nebo mimořádné účetní závěrky. Podíl
na zisku se vyplácí v penězích. Společnost vyplatí podíl na zisku na své náklady
a nebezpečí, a to bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v
seznamu akcionářů; vydala-li společnost akcie jako zaknihované cenné papíry,
vyplatí je společnost na účet, který jí pro ten účel akcionář (vlastník zaknihované
akcie) sdělí.----------------------------------------------------------------------------------

3.1.4.

Akcionář může

požádat představenstvo o vydání kopie zápisu z valné hromady
nebo jeho části po celou dobu existence společnosti, přičemž ohledně nákladů
spojených s kopií platí to, co je uvedeno v § 425 zákona o obchodních
korporacích. ---------------------------------------------------------------------------------

3.1.5. Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení není akcionář oprávněn
požadovat vrácení svých vkladů. --------------------------------------------------------3.2.

Zákaz výkonu hlasovacích práv --------------------------------------------------------

3.2.1.

Akcionář

nesmí vykonávat své hlasovací právo v případech uvedených v Zákoně
o korporacích (zejména § 426 a 427), čímž nejsou dotčeny výjimky z tohoto
zákazu uvedené rovněž v Zákoně o korporacích. Uvedené se nepoužije v
případě, kdy má společnost jediného akcionáře, jenž vykonává působnost její
valné hromady.------------------------------------------------------------------------------

3.3.

Práva kvalifikovaných akcionářů ------------------------------------------------------

3.3.1. Práva kvalifikovaných akcionářů Gejichž definice, odvíjející se od výše
základního kapitálu společnosti, je obsažena v § 365 zákona o obchodních
korporacích), jsou obsažena v ustanoveních § 366 až 374 zákona o obchodních
korporacích. --------------------------------------------------------------------------------4.

Změny

4.1.

Společná

výše základního kapitálu -----------------------------------------------------ustanovení pro zvýšení a snížení základního kapitálu----------------

4.1.1. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná
hromada, přičemž o rozhodnutí se pořizuje veřejná listina.------------------------4.1.2. Účinky zvýšení nebo snížení základního kapitálu nastávají ode dne zápisu jeho
nové výše do obchodního rejstříku. -----------------------------------------------------4.2.

Zvýšení základního kapitálu -----------------------------------------------------------

4.2.1. Má-li být zvýšení základního kapitálu společnosti provedeno upsáním nových
akcií, stanoví valná hromada způsob a podmínky jejich upisování a splácení.---4.2.2.

Přednostní

právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se
vylučuje ve druhém, případně v každém dalším upisovacím kole. -----------------

4.2.3. V ostatním se zvýšení základního kapitálu řídí zákonem, zejména§ 464 až 515
zákona o obchodních korporacích. -------------------------------------------------------
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4.3.

Snížení základního kapitálu -------------------------------------------------------------

4.3.1. Rozhoduje-li valná hromada o snížení základního kapitálu společnosti, nesmí
tento kapitál snížit pod minimální hranici stanovenou v ustanovení § 246 zákona
o obchodních korporacích. ---------------------------------------------------------------4.3.2. Ke snížení základního kapitálu použije společnost nejprve vždy vlastní akcie,
má-li je ve svém majetku. Jiným postupem lze základní kapitál snižovat jen,
nepostačuje-li postup podle předchozí věty ke snížení základního kapitálu v
rozsahu určeném valnou hromadou. ----------------------------------------------------4.3.3. Nebudou-li ke snížení základního kapitálu použity vlastní akcie společnosti,
provede se snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií,
upuštěním od vydání akcií nebo vzetím akcie z oběhu na základě návrhu za
podmínek stanovených valnou hromadou. Vzetí akcií z oběhu na základě
losování se nepřipouští. -------------------------------------------------------------------4.3.4. V ostatním se snížení základního kapitálu řídí zákonem, zejména ustanoveními§
516 až 545 zákona o obchodních korporacích. --------------------------------------

4.4.

Souběžné

snížení a zvýšení základního kapitálu ------------------------------------

4.4.1. Valná hromada může rozhodnout o souběžném snížení a zvýšení základního
kapitálu společnosti za podmínek a v souladu se zákonem, zejména
ustanoveními § 546 až 548 zákona o obchodních korporacích. --------------------

5.

Systém vnitřní struktury a orgány společnosti -------------------------------------

5.1.1.

Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti
jsotl:-------------------------------------------------------------------------------------------

6.

(a)

valná hromada, ---------------------------------------------------------------------

(b)

představenstvo

(c)

dozorčí

a -------------------------------------------------------------------

rada. ------------------------------------------------------------------------

Valná hromada ----------------------------------------------------------------------------

6.1.1. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. ------------------------------6.2.

Společnost

s jediným akcionářem -----------------------------------------------------

6.2.1. V případě, že má společnosti jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její
působnost, stanovenou zákonem, zejména zákonem o obchodních korporacích, a
těmito stanovami, vykonává tento akcionář. Tam, kde tyto stanovy hovoří o
valné hromadě, rozumí se jí, po dobu, kdy má společnost jediného akcionáře,
takovýto akcionář vykonávající působnost valné hromady. Přijatá rozhodnutí
musí mít vždy písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za
jediného akcionáře jednat. Písemné rozhodnutí jediného akcionáře musí být
doručeno představenstvu, a v kopii dozorčí radě, obě na adresu sídla společnosti.
Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou
listinou, musí mít rozhodnutí jediného akcionáře formu veřejné listiny. ----------
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6.3.

Působnost valné hromady ---------------------------------------------------------------

6.3.1.

Kromě působnosti,

které valné hromadě svěřuje zákon (zejména§ 421 zákon o
obchodních korporacích), náleží do působnosti valné hromady také:-----------(a)

rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení
základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení §
511 a násl. zákona o obchodních korporacích) nebo o změnu, ke které
došlo na základě jiných právních skutečností, ---------------------------------

(b)

rozhodování o

udělení

společnosti, popř.

(c)
(d)

souhlasu s příplatky mimo základní kapitál
s vklady akcionářů do ostatních kapitálových fondů, ---

rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící
samostatnou organizační složku, -----------------------------------------------udělování pokynů představenstvu

zásad činnosti

představenstva,

k obchodnímu vedení a schvalování
nejsou-li v rozporu s právními předpisy,--

(e)

určení

a odvolání auditora k ověření účetní závěrky společnosti, včetně
určení jeho odměny. ---------------------------------------------------------------

(f)

schvalování zprávy představenstva o činnosti společnosti a stavu jejího
majetku, -----------------------------------------------------------------------------

(g)

rozhodnutí o změně práv náležejících k akciím, ------------------------------

(h)

rozhodnutí o změně podoby akcií, jakož i o změně druhu a formy akcií, --

(i)

nebo omezení přednostního práva na získání
a prioritních dluhopisů, o vyloučení nebo omezení
přednostního práva na upisování nových akcií, ------------------------------rozhodnutí o

vyloučení

vyměnitelných

6.4.

(j)

řešení sporů

(k)

rozhodování o zřízení zástavního práva k majetku společnosti, jehož
hodnota v součtu všech zástavních práv vzniklých v období mezi
řádnými valnými hromadami je větší než 40% hodnoty základního
kapitálu společnosti, ---------------------------------------------------------------

(1)

schvalování majetkových účastí společnosti v právnických osobách ve
výši nad 40 % základního kapitálu, ---------------------------------------------

(m)

rozhodování o získávání úvěrů a půjček v celkové hodnotě nad
1. 000.000,- Kč, ---------------------------------------------------------------------

(n)

schvalování podnikatelského záměru, vč. finančního a investičního
plánu, které jsou jeho součástí, --------------------------------------------------

(o)

rozhodování o nakládání s majetkem společnosti v celkové hodnotě nad
40 % základního kapitálu společnosti, ------------------------------------------

(p)

schvalování koncepcí dlouhodobého rozvoje

,
Učast

na valné

mezi orgány

hromadě

společnosti,

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

společnosti.

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

a její svolání------------------------------------------------

6.4.1. Svolávání valné hromady se řídí zákonem, zejména ustanoveními § 402 a násl.
zákona o obchodních korporacích. Pozvánku na jednání valné hromady zašle ----
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představenstvo

na adresu jejich sídla nebo bydliště uvedenou v
v evidenci nahrazující seznam akcionářů, a to
nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady, jedná-li se o řádnou
valnou hromadu. Svolává-li se valná hromada z důvodů uvedených v ustanovení
§ 366 zákona o obchodních korporacích, lhůta uvedená v předchozí větě tohoto
odstavce se zkracuje na 15 (patnáct) dnů. ----------------------------------------------seznamu

všem

akcionářům

akcionářů, případně

6.4.2. Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění
výše uvedených požadavků, jakož i dalších zákonných požadavků. --------------6.4.3. Odvolání nebo odložení konání valné hromady je možné za podmínek
stanovených § 41 Ozákona o obchodních korporacích. -----------------------------6.4.4.

Představenstvo

splní povinnost uveřejnit účetní závěrku, zprávu o podnikatelské
a stavu jejího majetku a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami
tím, že je v zákonem stanovené lhůtě uveřejní na internetových stránkách
společnosti. Postup podle § 436 zákona o obchodních korporacích se nepoužije.
činnosti

6.4.5. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je v případě zaknihovaných akcií
sedmý den předcházející dni konání valné hromady. Ohledně zaknihovaných
akcií si společnost nejpozději do dne konání valné hromady opatří z evidence
zaknihovaných cenných papírů výpis emise k rozhodnému dni. Rozhodný den
pro uplatnění ostatních práv akcionáře stanoví zákon o obchodních korporacích.
6.4.6.

Akcionář

se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě
písemné plné moci s ověřeným podpisem akcionáře. Z plné moci musí být
zřejmý rozsah zástupcova oprávnění a skutečnost, zda byla udělena pro
zastupování na jedné nebo více valných hromadách. ---------------------------------

6.5.

Jednání valné hromady ------------------------------------------------------------------

6.5.1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomní akcionáři vlastnící
akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50% (padesát procent) základního
kapitálu společnosti. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet, i když není
splněna uvedená podmínka, za podmínek stanovených zákonem o obchodních
korporacích.6.5.2. Není-li valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátkujednání
způsobilá usnášení, svolá představenstvo postupem v souladu s § 414 zákona o
obchodních korporacích náhradní valnou hromadu. Náhradní valná hromada
musí mít nezměněný pořad jednání. ----------------------------------------------------6.5.3. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím
jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni
akcionáři. -----------------------------------------------------------------------------------6.5.4. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon,
zejména v ustanovení § 416 a 417 Zákona o korporacích, nebo stanovy vyžadují
jinou většinu. Hlasování akcionářů je veřejné za pomoci hlasovacích lístků, které
jsou označeny počtem hlasů držitele akcií. ---------------------------------------------
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6.5.5. Zápis z jednání valné hromady musí obsahovat veškeré zákonné náležitosti,
zejména podle § 423 zákona o obchodních korporacích. ---------------------------6.5.6.

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným
na pořad valné hromady v souladu s § 361 zákona o obchodních korporacích s
tím, že valná hromada hlasuje nejprve o návrhu svolavatele valné hromady a
byl-li přijat, o případných protinávrzích akcionářů se již dále nehlasuje. ----------

6.5.7.

je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti
záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li
takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na
valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. --------------------

Akcionář

vysvětlení

6.5.8.

Ohledně

podání vysvětlení platí to, co je uvedeno v zákoně o obchodních
korporacích, zejména jeho ustanoveních § 358 až 360. -------------------------------

6.5.9.

Připouští se přijímání rozhodnutí, která spadají do působnosti valné hromady,
formou per rollam; pro způsob a podmínky přijetí takových rozhodnutí platí
ustanovení § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích. Připouští se též
rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků dle § 398
odst. 2 zákona o obchodních korporacích; podmínky rozhodování s využitím
technických prostředků určí představenstvo a uvedou se v návrhu rozhodnutí per
rollam (včetně stanovení příslušného technického prostředku).---------------------

7.

Představenstvo

7.1.

Působnost představenstva

7 .1.1.

Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jemuž přísluší její obchodní
vedení. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou
zákonem nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo
dozorčí rady.---------------------------------------------------------------------------------

7.1.2.

Představenstvu přísluší

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

zejména: ---------------------------------------------------------

(a)

obchodní vedení společnosti, ----------------------------------------------------

(b)

zajišťovat řádné

(c)

předkládat valné hromadě ke schválení
konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní

vedení účetnictví

společnosti,

-------------------------------řádnou,

závěrku,

mimořádnou a
---------------------

(d)

předkládat

(e)

předkládat valné hromadě záležitosti spadající do její působnosti, resp.
podklady k projednání takových záležitostí, -----------------------------------

( f)

valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku nebo
úhradu ztráty, -----------------------------------------------------------------------

svolávat valnou hromadu či náhradní valnou hromadu v souladu s
právními předpisy a těmito stanovami, --------------------------

příslušnými

(g)

rozhodovat o udělení

či

odvolání prokury jedné nebo více osobám,--------
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(h)

vydávat vnitřní předpisy společnosti. -------------------------------------------

(0

rozhodovat (po předchozím schválení dozorčí radou) o čerpání
prostředků z rezervního fondu a dalších fondů, které společnost
vytvořila,-----------------------------------------------------------------------------

0)
(k)

jmenování, odvolávání a odměňování generálního ředitele společnosti,
jakož i stanovení jeho působnosti a výkon dohledu nad výkonem jeho
činnosti, ----------------------------------------------------------------------------zřizovat fondy společnosti, zejména sociální fond, ---------------------------

7.1.3. Každý člen představenstva je oprávněn požádat valnou hromadu o udělení
pokynu týkajícího se obchodního vedení; tím není, v souladu s § 51 odst. 2
zákona o obchodních korporacích, dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného
hospodáře. ----------------------------------------------------------------------------------7.2.

Složení, ustavení a funkční období představenstva --------------------------------

7.2.1.

Představenstvo

má 5 (pět) členů. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů
předsedu představenstva a místopředsedu představenstva. ---------------------------

7.2.2. Členové představenstvajsou voleni a odvolávání valnou hromadou.--------------7.2.3. Členové představenstva jsou voleni na dobu 5 (pěti) let. Opětovná volba členů
představenstva je přípustná. --------------------------------------------------------------7.2.4. Smlouva o výkonu funkce člena představenstva musí mít písemnou formu, být
schválena valnou hromadou a obsahovat minimálně náležitosti uvedené v § 60
zákona o obchodních korporacích; v opačném případě se má za to, že výkon
funkce člena představenstva je bezplatný. Ustanovení § 59 odst. 4 ani § 61
zákona o obchodních korporacích tím nejsou dotčena. ------------------------------7.2.5. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době,
která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být učiněno písemně a
doručeno představenstvu a v kopii též dozorčí radě. Funkce odstupujícího člena
představenstva končí uplynutím jednoho měsíce od doručení příslušného
oznámení představenstvu, neschválí-li představenstvo na žádost odstupujícího
člena jiný okamžik zániku funkce. ------------------------------------------------------7.2.6. V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo
jiného ukončení jeho funkce zvolí valná hromada do 2 měsíců nového člena
představenstva. ----------------------------------------------------------------------------7.2.7. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat
náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Takové jmenování podléhá
předchozímu souhlasu dozorčí rady. ----------------------------------------------------7.3.

Svolání a zasedání představenstva -----------------------------------------------------

7.3.1.

Představenstvo

zasedá nejméně šestkrát ročně, nejlépe jedenkrát za dva měsíce.
Představenstvo musí být svoláno, požádá-li o to alespoň jeden člen
představenstva s odůvodněním, nebo dozorčí rada. -----------------------------------
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7.3.2. Zasedání představenstva svolává předseda, nebo jím pověřený člen písemnou
pozvánkou, v níž uvede místo, datum a dobu zasedání a pořad jeho jednání.
Pozvánka musí být členům představenstva a předsedovi dozorčí rady doručena
(a to poštou, osobním doručením, faxem nebo e-mailem) nejméně 24 (dvacet
čtyři) hodin před zasedáním. Existuje-li však pro svolání zasedání
představenstva závažný důvod a žádný z členů představenstva s tím nevysloví
nesouhlas, je možno zasedání svolat ústně nebo telekomunikačními prostředky, a
to i bez dodržení uvedené dvaceti čtyř hodinové lhůty. Jednou pozvánkou může
být svoláno i vícero zasedání; v takovém případě musí pozvánka obsahovat
náležitosti uvedené v první větě tohoto článku pro každé jednotlivé zasedání,
které je pozvánkou svoláváno. Představenstvo vsak může jednat jen, byli-li o
zasedání vyrozuměni všichni jeho členové. Obdobně se postupuje i v případě
změny termínu zasedání. -----------------------------------------------------------------7.3.3. Nerozhodne-li představenstvo většinou hlasů přítomných členů jinak, mohou být
jeho zasedání přítomny i další osoby. ---------------------------------------------------Představenstvo je schopno usnášení, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina
jeho členů. Každý člen představenstva má při hlasování jeden hlas, přičemž
usnesení představenstva jsou přijímána nadpoloviční většinou hlasů přítomných
členů představenstva. V případě dosažení rovnosti hlasů rozhoduje hlas
předsedajícího. Výkon funkce člena představenstva je osobní, tím však není
dotčena možnost, aby, v souladu se zákonem, zejména občanským zákoníkem,
člen představenstva zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva,
aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. Zmocnění musí být učiněno v písemné
formě. Člen představenstva se může zasedání účastnit a hlasovat na něm i s
využitím technických prostředků (např. prostřednictvím video-konference či
internetových komunikačních programů) za předpokladu, že tato možnost bude
spolu s podmínkami jejího využití uvedena v pozvánce na zasedání
přeclstavenstva. -----------------------------------------------------------------------------7.3.5. O průběhu zasedání a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis v souladu s§ 440
zákona o obchodních korporacích, který podepisuje vždy předsedající a
zapisovatel. Předsedajícím je vždy předseda představenstva, s výjimkou případů,
kdy se zasedání nezúčastnil, pak se za předsedajícího považuje člen
přeclstavenstva pověřený řízením příslušného zasedání. ------------------------------

7.3.4.

7.3.6.

Předseda představenstva je oprávněn vyvolat rozhodnutí o určité záležitosti i
mimo zasedání, a to v písemné formě nebo s využitím technických prostředků
(rozhodnutí per rollam). Rozhodnutí per rollam probíhá tak, že předseda
přeclstavenstva zašle návrh rozhodnutí (usnesení) ostatním členům (a to poštou,
osobním doručením, faxem nebo e-mailem). Ostatní členové představenstva se k
tomuto návrhu vyjádří do 24 hodin poté, kdy jej obdrželi, a to poštou, osobním
doručením, faxem nebo e-mailem, není-li v návrhu uvedena delší lhůta pro
vyjádření. Rozhodnutí per rollam je platné pouze, byl-li písemný návrh
rozhodnutí (usnesení) doručen všem členům představenstva a s usnesením
souhlasila alespoň nadpoloviční většina všech členů představenstva. Na
nejbližším zasedání představenstva musí být usnesení per rollam zapsáno clo
příslušného zápisu z daného zasedání. Veškerou organizační činnost spojenou s
rozhodováním per rollam zajišťuje předseda představenstva. ------------------------
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7.4.

Povinnosti členů

představenstva

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

7.4.1. Členové představenstva jsou povinni při výkonu své funkce jednat s nezbytnou
loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí (tedy s péčí řádného hospodáře)
v souladu s příslušnými právními předpisy a smlouvou o výkonu funkce, byla-li
uzavřena. Jsou dále povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a
skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti
škodu. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení výkonu funkce. -----------------7.4.2. Členové představenstva jsou dále povinni dodržovat zákaz konkurence uvedený
v § 441 a násl. zákona o obchodních korporacích a pravidla o střetu zájmů
vyplývající z ustanovení § 54 a násl. téhož zákona. Další jejich případné
povinnosti zakotvené ve smlouvě o výkonu funkce, byla-li uzavřena, tím nejsou
dotčeny. --------------------------------------------------------------------------------------

8.

Dozorčí

8.1.

Působnost dozorčí

8.1.1.

Dozorčí

rada -------------------------------------------------------------------------------rady ------------------------------------------------------------------

rada je kontrolním orgánem společnosti, který zejména: -------------------

(a)

přezkoumává řádnou,

mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také
mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu
ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě, ------------------------------

(b)

dohlíží na výkon působnosti

(c)

je

představenstva

a na činnost společnosti, -----

oprávněn

nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti
a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v
souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti
děje v souladu s jinými právními předpisy a stanovami, --------------------společnosti

(d)

svolává valnou hromadu v případě, kdy společnost nemá zvolené
nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své
povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, a
také
tehdy,
vyžadují-li to zájmy společnosti, ------------------------------------------------

představenstvo

(e)

(f)

účastní

se valné hromady společnosti, přičemž pověřený člen dozorčí
rady je povinen seznámit valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí
rady, --------------------------------------------------------------------------------určuje svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a
jinými orgány proti členu představenstva, -------------------------------------

(g)

schvaluje návrh představenstva na použití rezervního fondu, ---------------

(h)

přezkoumává

8.2.

Složení, ustavení a

8.2.1.

Dozorčí

zprávy představenstva o hospodaření

funkční

společnosti.

-----------

období dozorčí rady -----------------------------------

rada má 6 (šest) členů. Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů
předsedu dozorčí rady a místopředsedu dozorčí rady. ---------------------------------
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8.2.2. Členové dozorčí rady jsou voleni a odvolávání valnou hromadou.-----------------8.2.3. Členové dozorčí rady jsou voleni na dobu 5 (pěti) let. Opětovná volba členů
dozorčí rady je přípustná. -----------------------------------------------------------------8.2.4. Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady musí mít písemnou formu, být
schválena valnou hromadou a obsahovat minimálně náležitosti uvedené v § 60
zákona o obchodních korporacích; v opačném případě se má za to, že výkon
funkce člena dozorčí rady je bezplatný. Ustanovení §59 odst. 4 ani§ 61 zákona
o obchodních korporacích tím nejsou dotčena. ----------------------------------------8.2.5. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo
osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost. ---8.2.6. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která
je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být učiněno písemně a doručeno
dozorčí radě a v kopii představenstvu. Funkce odstupujícího člena dozorčí rady
končí uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení příslušného oznámení dozorčí
radě, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího člena jiný okamžik
zániku filnJcce. ------------------------------------------------------------------------------8.2.7. V případě smrti člena dozorčí rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného
ukončení jeho funkce zvolí valná hromada do 2 měsíců nového člena dozorčí
rady. -----------------------------------------------------------------------------------------8.2.8. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního
člena do příštího zasedání valné hromady. Návrh na jmenování náhradních členů
podává kterýkoliv z akcionářů. ---------------------------------------------------------8.3.

Svolávání a zasedání dozorčí rady ----------------------------------------------------

8.3 .1 .

Dozorčí

rada zasedá nejméně jednou ročně. --------------------------------------------

8.3.2. Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady písemnou pozvánkou, v
níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být
členům dozorčí rady doručena (a to poštou, osobním doručením, faxem nebo emailem) nejméně 48 hodin před zasedáním. Existuje-li však pro svolání zasedání
dozorčí rady závažný důvod a žádný z jejích členů s tím nevysloví nesouhlas, je
možno zasedání svolat ústně nebo telekomunikačními prostředky, a to i bez
dodržení uvedené čtyřiceti osmi hodinové lhůty. Jednou pozvánkou může být
svoláno i vícero zasedání; v takovém případě musí pozvánka obsahovat
náležitosti uvedené v první větě tohoto článku pro každé jednotlivé zasedání,
které je pozvánkou svoláváno. Dozorčí rada však může jednat jen, byli-li o
zasedání vyrozuměni všichni její členové. Obdobně se postupuje i v případě
změny termínu zasedání. -----------------------------------------------------------------8.3.3. Se souhlasem všech členů dozorčí rady mohou být jejímu zasedání přítomny i
další osoby. ---------------------------------------------------------------------------------8.3.4.

Dozorčí

rada je schopna usnášení, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina
jejích členů. Každý člen dozorčí rady má při hlasování jeden hlas, přičemž
usnesení dozorčí rady jsou přijímána nadpoloviční většinou hlasů přítomných
členů dozorčí rady. V případě dosažení rovnosti hlasů rozhoduje hlas-------------
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předsedajícího.

Výkon funkce člena dozorčí rady je osobní, tím však není
možnost, aby, v souladu se zákonem, zejména občanským zákoníkem,
člen dozorčí rady zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby
za něho při jeho neúčasti hlasoval. Zmocnění musí být učiněné v písemné formě.
Člen dozorčí rady se může zasedání účastnit a hlasovat na něm i s využitím
(např.
prostřednictvím
video-konference
c1
technických prostředků
internetových komunikačních programů) za předpokladu, že tato možnost bude
spolu s podmínkami jejího využití uvedena v pozvánce na zasedání dozorčí rady.
dotčena

8.3.5. O průběhu zasedání a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis v souladu s§ 450
zákona o obchodních korporacích, který podepisuje vždy předsedající.
Předsedajícím je vždy předseda dozorčí rady, s výjimkou případů, kdy se
zasedání nezúčastnil, pak se za předsedajícího považuje člen dozorčí rady
pověřený řízením příslušného zasedání. -----------------------------------------------8.3.6.

Předseda dozorčí rady je oprávněn vyvolat rozhodnutí o určité záležitosti i mimo
zasedání, a to v písemné formě nebo s využitím technických prostředků
(rozhodnutí per rollam). Rozhodnutí per rollam probíhá tak, že předseda dozorčí
rady zašle návrh rozhodnutí (usnesení) ostatním členům (a to poštou, osobním
doručením, faxem nebo e-mailem). Ostatní členové dozorčí rady se k tomuto
návrhu vyjádří do 24 hodin poté, kdy jej obdrželi, a to poštou, osobním
doručením, faxem nebo e-mailem, není-li v návrhu uvedena delší lhůta pro
vyjádření. Rozhodnutí per rollam je platné pouze, byl-li písemný návrh
rozhodnutí (usnesení) doručen všem členům dozorčí rady a s usnesením
souhlasila alespoň nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady. Na nejbližším
zasedání dozorčí rady musí být usnesení per rollam zapsáno do příslušného
zápisu z daného zasedání. Veškerou organizační činnost spojenou s
rozhodováním per rollam zajišťuje předseda dozorčí rady.-------------------------

8.4.

Povinnosti členů

dozorčí

rady ----------------------------------------------------------

8.4.1. Členové dozorčí rady jsou povinni při výkonu své funkce jednat s nezbytnou
loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí (tedy s péčí řádného hospodáře)
v souladu s příslušnými právními předpisy a smlouvou o výkonu funkce, byla-li
uzavřena. Jsou dále povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a
skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti
škodu. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení výkonu funkce. -----------------8.4.2. Členové dozorčí rady jsou povinni dodržovat dále zákaz konkurence uvedený v
Zákoně o korporacích(§ 451 a násl.), jakož i pravidla o střetu zájmů zakotvená v
tomtéž zákoně (§ 54 a násl.). Další jejich případné povinnosti zakotvené ve
smlouvě o výkonu funkce, byla-li uzavřena, tím nejsou dotčeny.-------------------

9.

Prokurista společnosti --------------------------------------------------------------------

9.1.1.

Představenstvo může udělit

násl.

občanského

a odvolat prokuru v souladu s ustanovením § 450 a
zákoníku. Udělení prokury je účinné již udělením prokury. ----
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9.2.

Působnost

prokuristy ---------------------------------------------------------------------

9.2.1. Prokurista je

oprávněn

společnosti. Přísluší

9.3.

zastupovat společnost a řídit výkon běžných činností
mu zejména: --------------------------------------------------------

(a)

vykonávat usnesení představenstva, --------------------------------------------

(b)

zařizovat běžné

(c)

vykonávat pravomoci představenstva, které mu byly delegovány.---------

záležitosti

společnosti,

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

Povinnosti prokuristy--------------------------------------------------------------------

9.3 .1. Prokurista vykonává prokuru s péčí

řádného hospodáře.

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

9.3.2. Ustanovení § 51 až 57 zákona o obchodních korporacích a pravidla o
nepřípustnosti konkurenčního jednání dle ustanovení § 441 zákona o obchodních
korporacích se použijí také na prokuristu. ----------------------------------------------

1O.

Jednání za společnost --------------------------------------------------------------------

10.1. Zastupování společnosti ----------------------------------------------------------------10.1.1. Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva nebo místopředseda
představenstva. -----------------------------------------------------------------------------10.1.2. Společnost zastupuje dále prokurista v rozsahu a způsobem dle rozhodnutí o
udělení prokury. ---------------------------------------------------------------------------10.1.3. Jiné osoby jsou oprávněny společnost zastupovat výlučně na základě plné moci a
v rozsahu uděleného zmocnění; ustanovení zákona tím nejsou dotčena.---------

10.2. Podepisování za společnost -------------------------------------------------------------10.2.1. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že osoba oprávněná/osoby
oprávněné zastupovat společnost připojí svůj podpis k firmě společnosti či k
otisku razítka společnosti. ----------------------------------------------------------------10.2.2. Prokurista se podepisuje

způsobem

firmě společnosti připojí svůj

ll.

Hospodaření společnosti

dle § 455 občanského zákoníku tak, že k
podpis a údaj označující prokuru. ------------------

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

11.1. Evidence a účetnictví společnosti, účetní závěrka,

účetní

období--------------

11.1.1. Účetním obdobím je kalendářní rok. ----------------------------------------------------11.1.2. Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným
obecně závazným předpisům. ------------------------------------------------------------11.1.3. Účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným
právním předpisům a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala úplné
informace o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází a o výši
dosaženého zisku nebo ztrát vzniklých v uplynulém roce. --------------------------
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11.2. Použití zisku a krytí ztrát, záloha na podíl na zisku ------------------------------11.2.1. Zisk společnosti dosažený v daném účetním období se po provedení odvodů daní
a ostatních plnění použije podle rozhodnutí valné hromady v pořadí na: -----------

a)

příděl

b)

příděly

c)

na rozvoj

d)

na rozvoj Ústeckého kraje. ------------------------------------------------------

do rezervního fondu, -----------------------------------------------------do ostatních

fondů společnosti,

společnosti,

pokud byly zřízeny,---------------

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

11.2.2. Zálohu na podíl na zisku je možno vyplatit za podmínek a v souladu se zákonem
o obchodních korporacích, zejména jeho ustanovením § 40. ----------------------11.2.3. O úhradě ztráty rozhoduje valná hromada, přičemž ta může i rozhodnout, že
ztráta bude uhrazena formou jejího ponechání na účtu neuhrazených ztrát
minulých let. Společnost nesmí rozdělit zisk ani jiné vlastní zdroje mezi
akcionáře, pokud se ke dni skončení posledního účetního období vlastní kapitál
vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo vlastní kapitál po
tomto rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy,
které nelze podle zákona o obchodních korporacích nebo stanov rozdělit mezi
akcionáře. ------------------------------------------------------------------------------------

12.

Zrušení a zánik společnosti -------------------------------------------------------------

12.1.

Způsoby

zrušení společnosti ------------------------------------------------------------

12.1.1. Společnost může být zrušena na základě: ---------------------------------------------společnosti,

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

(a)

rozhodnutí valné hromady o zrušení

(b)

rozhodnutí soudu o zrušení

(c)

z jiných důvodů stanovených právními předpisy, zejména občanským
zákoníkem. -------------------------------------------------------------------------

společnosti,

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

12.2. Zrušení společnosti s likvidací --------------------------------------------------------12.2.1. Likvidátora jmenuje představenstvo

společnosti.

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

12.2.2. Provedení a průběh likvidace společnosti se řídí příslušnými ustanoveními
právních předpisů, zejména § 187 a násl. občanského zákoníku. -------------------12.2.3. Při zrušení

společnosti

s likvidací má každý akcionář právo na podíl na
likvidačním zůstatku. Likvidační zůstatek se rozdělí mezi akcionáře nejprve do
výše, v jaké splnili svou vkladovou povinnost. Nestačí-li likvidační zůstatek na
toto rozdělení, podílejí se akcionáři na likvidačním zůstatku v poměru k výši
svých splacených či vnesených vkladů. -------------------------------------------------

12.3. Zánik společnosti ------------------------------------------------------------------------12.3 .I. Společnost zaniká dnem jejího výmazu z veřejného rejstříku. ---------------------
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13.

Fondy společnosti -------------------------------------------------------------------------

13.1. Rezervní fond ------------------------------------------------------------------------------

13.1.1. Společnost má vytvořen rezervní fond z čistého zisku. Tento fond se ročně
doplňuje o částku nejméně 5% z čistého zisku, až do dosažení výše rezervního
fondu určeného 20% základního kapitálu. Takto vytvořený rezervní fond do
20% základního kapitálu lze použít pouze k úhradě ztráty. --------------------------13.1.2. O případné další (dobrovolné) tvorbě rezervního fondu nad hranici stanovenou v
předchozím odstavci rozhoduje valná hromada. ------------------------------------13.1.3. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo po předchozím schválení
dozorčí radou. ------------------------------------------------------------------------------13.2. Ostatní fondy------------------------------------------------------------------------------

13.2.1. Společnost může v souladu s právními předpisy vytvářet další fondy a přispívat
do nich ze svého zisku částkou, která podléhá schválení valnou hromadou.
Tvorba fondů, jejich způsob používání a hospodaření bude upraveno zvláštními
směrnicemi. ---------------------------------------------------------------------------------13.2.2. Společnost

vytváří

sociální fond za účelem překlenutí sociálních problémů
zaměstnanců. -------------------------------------------------------------------------------13.2.3. Společnost může vytvářet investiční fond za účelem soustředění kapitálu pro
rozvoj společnosti a pro kapitálové vstupy do rozvojových společností. -----------

13.2.4. O použití prostředků z těchto fondů rozhoduje představenstvo, pokud nebude ve
směrnicích uvedeno jinak. ----------------------------------------------------------------14.

Ustanovení závěrečná a přechodná ----------------------------------------------------

14.1.

Podřízení

se rekodifikaci ----------------------------------------------------------------

14.1.1. Společnost se podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku, a to s
účinností dle § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích. --------------------14.2.

Přechodné

ustanovení--------------------------------------------------------------------

14.2.1. Funkční období členů orgánů společnosti, kteří byli zvoleni do funkce přede
dnem konání valné hromady společnosti dne 26. 6. 2014, činí pět let od vzniku
jejich funkce. V případě jejich opětovného zvolení se jejich funkční období řídí
již úpravou dle těchto stanov; budou tedy v takovém případě zvoleni na dobu 5
(pěti) let. ------------------------------------------------------------------------------------14.3. Výkladové ustanovení-------------------------------------------------------------------a právní vztahy těmito stanovami výslovně neupravené se řídí
ustanoveními občanského zákoníku a zákona o obchodních
korporacích. V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem k
platným právním předpisům nebo k jejich změnám ukáže neplatným, zdánlivým
nebo neúčinným nebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení
stanov touto skutečností nedotčena. Na místo dotčeného ustanovení nastupuje
ustanovení příslušného právního předpisu, které je svou povahou a účelem
nejbližší zamýšlenému účelu stanov. ----------------------------------------------------

14.3.1. Právní

poměry

příslušnými
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14.4.

Závěrečná

ustanovení--------------------------------------------------------------------

14.4.1. Akciová společnost Regionální rozvojová agentura, a. s. (dále jen společnost)
byla založena jednorázově bez výzvy k upisováni akcií Nadací Renesance
Mostecka, se sídlem v Mostě, Budovatelů 1995, PSČ 434 Ol, IČO 47 32 42 28,
reg. OÚ Most pod čJ. 2626/92, kterou pověřilo 9 spoluzakládajících subjektů a
to na základě zakladatelské listiny ze dne 4.3.1994. Na valné hromadě, konané
dne 6.6.2001, změnila společnost obchodní firmu na Regionální rozvojová
agentura Ústeckého kraje, a.s. -----------------------------------------------------------14.4.2. Ve společnosti může být zřízena funkce generálního ředitele, kterého jmenuje a
odvolává představenstvo společnosti. Generální ředitel je v pracovně právním
vztahu ke společnosti. --------------------------------------------------------------------Po předneseném návrhu konstatoval předseda valné hromady, že žádný
z akcionářů nepřednesl žádný jiný protinávrh ani dotaz a vyzval akcionáře
k hlasování. Na výzvu předsedy valné hromady přistoupila valná hromada k
hlasování o změně stanov a následně byl předsedou valné hromady vyhlášen tento
výsledek hlasování:--------------------------------------------------------------------------------Počet přítomných hlasů:
Počet hlasů

173 (jedno sto sedmdesát tři) hlasů.------------------------------
oprávněných hlasovat o předneseném návrhu: 173 (jedno sto sedmdesát

tři) hlasů.----------------------------------------------------------------------------------------------

Pro: 173 (jedno sto sedmdesát

tři) hlasů,

přítonmých hlasů akcionářů oprávněných

což je dohromady 100% (jedno sto procent)
hlasovat o tomto návrhu.-------------------------

Proti: O přítonm ých hlasů.------------------------------------------------------------------------
Zdrželo se: Opřítomných hlasů.------------------------------------------------------------------
K přijetí rozhodnutí valné hromady o předneseném návrhu je zapotřebí souhlasu
alespoň dvou třetinové (2/3) většiny hlasů přítomných akcionářů s akciemi
oprávněných hlasovat (akcionářů u nichž není dána překážka výkonu hlasovacího
práva), tj. rozhodný počet hlasů je 116 (jedno sto šestnáct) hlasů a byl zjištěn z
článku ll. odst. 7. stanov a z ust. § 416 zákona o obchodních korporacích.----------Předseda

valné hromady konstatoval, že valná hromada přijala rozhodnutí o změně
stanov- přijetí nového úplného znění a podřízení se zákonu o obchodních korporacích
jako cel~.--------------------------------------------------------------------------------------------0 tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno hlasovacími lístky (hlasovací lístek
k bodu č. 4).------------------------------------------------------------------------------------------Výsledek tohoto hlasování jsem zjistil sluchem, zrakovým pozorováním hlasujících a
dle prohlášení předsedy valné hromady.---------------------------------------------------------Proti výkonu tohoto hlasování nebyly vzneseny žádné připomínk:y.-------------------------

111.
Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že předmětné rozhodnutí bylo
valnou hromadou společnosti jako orgánem k tomu ze zákona i ze stanov
oprávněným přijato a jeho obsah je v souladu s právními předpisy a stanovami
SJ)olečnosti.-------------------------------------------------------------------------------------------

Přílohy:

výpis z obchodního rejstříku společnosti Regionální rozvojová agentura
Ústeckého kraje, a. s. (příloha č. 1), pozvánka na valnou hromadu (příloha č. 2), listina
pfitomných akcionářů na valné hromadě (příloha č. 3). ----------------------------------------
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O shora uvedeném rozhodnutí valné hromady společnosti byl tento notářský zápis
mnou, notářem Mgr. Petrem Wernerem sepsán a předsedou valné hromady
Mgr. Zbyňkem Pěnkou dle jeho prohlášení přečten a bez výhrad schválen.-----------------

Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v ústí nad Labem
oddíl B, vložka 557

2.

května

1994

, Spisová značka:

B 557 vedená u Krajského soudu v ústí nad Labem

Obchodní firma:

Regionální rozvojová agentura ústeckého kraje, a.s.

srdlo:

------~--------------------------------~~----------

Ústí nad Labem, Velká Hradební č.p. 3118/48, PSČ 400 02

Identifikační číslo:

602 79 524

Právní forma:

Akciová společnost

Předmět

poskytování univerzálních služeb pro podporu a koordinaci
hospodářského a sociálního rozvoje ústeckého kraje v souladu s
jeho strategií rozvoje

podnikání:

zpracování dat, služby databank, správa sítí
zprostředkování

služeb

inženýrská činnost v

investiční výstavbě

činnost podnikatelských, finančních,
a ekonomických poradců

organizačních

projektová činnost ve výstavbě
realitní

činnost

zprostředkování

obchodu

pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí
včetně

Statutární orgánpfedstavenstvo:

lektorské

činnosti

Člen představenstva:

PAVEL NOVOTNÝ, dat. nar. 30. července 1962
č.p. 123, 400 02 Chuderov
den vzniku členství: 25. června 2009
Předseda představenstva:

ZBYNĚK PĚNKA, dat. nar. 26. ledna 1961
Křepkova 2137/10, Předměstí, 412 Ol
den vzniku funkce: 18. března 2013
den vzniku členství: 28. března 2012

Litoměřice

Místopředseda představenstva:

JAN SZÁNTÓ, dat. nar. 1. srpna 1964
K Radobýlu 2209, Předměstí, 412 Ol Litoměřice
den vzniku funkce: 18. března 2013
den vzniku členství: 18. března 2013
Člen představenstva:

JAROSLAV DUBSKÝ, dat. nar. 20. října 1949
Budovatelů 220, Unčín, 417 42 Krupka
den vzniku členství: 18. března 2013
Člen představenstva:

oddíl B, vložka 557
Polní 2164, 407 47 Varnsdorf
den vzniku členství: 18. března 2013
ZpOsob jednání:

Jménem společnosti jedná představenstvo, a to předseda
představenstva nebo místopředseda představenstva, každý vždy
alespoň s jedním členem představenstva. Představenstvo může
písemně pověřit kteréhokoliv svého člena k samostatnému jednání.
Je-Ji udělena prokura, jedná jménem společnosti prokurista, a to
v rozsahu udělené prokury. Podepisování za společnost se děje
tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis
předseda představenstva s alespoň jedním členem představenstva
(spolu s uvedením své funkce), místopředseda představenstva s
alespoň jedním členem představenstVa (spolu s uvedením své
funkce), kterýkoli člen představenstva, pokud byl
představenstvem písemně pověřen k samostatnému jednání nebo
prokurista, který se podepisuje tak, že k obchodnímu jménu
společnosti připojí kromě podpisu také dodatek označující
prokuru, tj. "p.p." nebo "per procura".

Prokura:

Mgr. Jan Kučera, dat. nar. 25. listopadu 1977
Teplice, Březinova 1892/7, PSČ 415 Ol

Dozorčí rada:

Člen dozorčí rady dozorčí rady:
ZDĚNEK LAVIČKA, dat. nar. 25. září 1946

Mostecká 1519/24, 415 Ol Teplice
den zániku funkce: 26. března 2013
den vzniku členství: 26. března 2013
den zániku členství: 26. března 2013
Člen dozorčí rady:

Marie Štáfková, dat. nar. 24. ledna 1959
Chomutov, št. kpt. Kouby 2171/10, PSČ 430 03
den vzniku členství: 25. června 2009
Člen dozorčí rady:
Ing. Josef Tachecí, dat. nar. 2. října 1953
Krabčice 139, PSČ 411 87
den vzniku členství: 28. března 2012
Předseda dozorčí

rady:
JIŘÍ MANN, dat. nar. 11. února 1967
Chrámce 40, 434 Ol Skršín
den vzniku funkce: 26. března 2013
den vzniku členství: 28. března 2012
Místopředseda dozorčr

rady:
VLASTIMIL WAIC, dat. nar. 13. září 1962
Hutnická 5289, 430 04 Chomutov
den vzniku funkce: 26. března 2013
den vzniku členství: 18. března 2013
Člen dozorčí rady:

JAROSLAV HLADKÝ, dat. nar. 20. prosince 1963
Kadaňská 2145, 438 Ol Žatec
den vzniku členství: 26. března 2013
Akcie:

557

oddíl B, vložka 557

200 ks akcie na jméno ve jmenovité
Akcie jsou v podobě listinné.

hodnotě

10 000,-

Kč

2 000 000,- Kč
Splaceno: splaceno v celém rozsahu
Omezení

převoditelnosti

akcií:

převoditelné
představenstva společnosti.

Akcie na jméno jsou

pouze se souhlasem

~Pr~ynost t()llot_() výpi~~ ~~ potyrz.IJje

Krajský soud v ústí nad Labem

nebo

Ověřuji pod pořadovým číslem V 545/2014, že tato listina, která vznikla pře:\\~~ertítf1~~fflu
z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby
~~PJ
se ze dvou listů, odpovídá výstupu z informačního systému veřejné správy
u

...............,.

podobě.------------------------------------------------------------------------------------·------"l~~,_,..f~·5-'

V Ústí nad Labem dne 26.6.2014.------------------------------------------------------------------------

Stanislava Bendová
notářská

tajemnice

pověřená notářem Mgr.

Petrem Wemererr

eříloha č..rb.. . kNZ ./.~11
**
:**111'40
I:;~~~~w:

AGENTURA
ÚSTECKtHO KRAJE

***
Akcionářům RRA ÚK, a.s.

_j

Vaše značka: I

Naše značka: PO 05/LM

Vyřizuje:i Lenka Mindeková :

Dne:' 26.5.2014

Pozvánka na valnou hromadu
Pfedstavenstvo Regionálnf rozvojové agentury ústeckého kraje, a.s. svolává dle § 402 zákona
o obchodnfch společnostech a družstev, 24. rádnou valnou hromadu společnosti na:

26. 6. 2014 v 10,00 hodin
v sfdle společnosti v ústr nad Labem, Velká Hradebnf 3118/48,
v konferenčnlm sále, budova "A", 2. patro,

Program jednání:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Schválení jednacího řádu valné hromady
Volba orgánů VH
Schválení změn stanov společnosti
Volba člena představenstva
Volba člena dozorčí rady
Schválení smluv o výkonu funkce člena orgánů společnosti
Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2013 a stavu jejího majetku
Stanovisko dozorčí rady k řádné auditované účetní závěrce, výroku auditora a
k rozdělení zisku
10. Schválení řádné auditované účetní závěrky za rok 2013
11. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2013
12. Závěr

SIDLO

EXPOZITURA

Velká Hradt-oní 3118/,.8

Budovatelů 2830, -434 37 Most

400 02 Ústí ndd Labem

Tel.:

•-420 o417 633 HO

BANKOVN( SPOJENI
ČSOB,

a.s.

BÚ:

615 211 963/0300

Most

-1 * *
** rn~c
.

*.
-; * *

Doplnění

REGIONÁLNÍ
ROZVOJOVÁ
AGENTURA
ÚSTECKÉHO KRAJE

1

pozvánky:

K zajištění

řádného průběhu

VH uvádíme následující:

•

Dle čl. 6 I bod 3. stanov společnosti - akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně, anebo v
zastoupeni, na základě písemné plné moci. Plná moc musi být písemná, musi obsahovat rozsah
zmocněni a podpis akcionáře musi být úředně ověřen. Plnou moc odevzdá zmocněnec předsta
venstvu před zahájením valné hromady. Plná moc plati jen pro jednu valnou hromadu.

•

Dle čl. 6 I 4 stanov společnosti - při prezenci na valné hromadě předá zástupce akcionáře úřed
ně ověřený aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo jiný dokument osvědčujfcf právo jednat za
společnost.

•

Ve svém sídle, bude každému akcionáři umožněno, aby ve lhůtě od 26. 5. 20'Í4 - 26. 6. 2014
nahlédnul zdarma do návrhu změny stanov.

•

Veškeré podklady pro jednání Valné hromady dne 26. 6. 2014 jsou dle § 406/1 zák.
umfstěny na internetových stránkách společnosti www.rra.cz.

•

Z důvodu provedení změn stanov společnosti bude na valné hromadě přftomen notář. Stanovy
jsou nahrazeny novým zněnfm stanov a to v souladu s přijatými právními předpisy v rámci nového
občanského zákonfku č. 89/2012 Sb. a zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb.

•

Písemné podklady pro jednáni k bodům 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1O a 11, včetně návrhu usneseni a
jeho zdůvodněni jsou součástr této pozvánky.

•

Podrobnější informace Vám poskytne tajemnice představenstva Lenka Mindeková
(mindekova@rra.cz, tel: 417 633 240, Mobil: 605 556 186).

č.

Mgr.
předseda představenstva
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Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne 26.6.2014 (dvacátého
šestého června roku dva tisíce čtrnáct) se doslovně shoduje (souhlasí) s notářským
zápisem uloženým ve sbírce notářských zápisů Mgr. Petra Wernera, notáře se sídlem v
Ústí nad Labem. Stejně tak opisy příloh stejnopisu notářského zápisu se doslovně
VTlohamt notars
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Název:
Prodej části pozemku p.č. 1037/1 k.ú. Chlum u Děčína – záměr
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Chlum u Děčína a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 1037/1 v k.ú. Chlum u Děčína.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 5. 11. 2019 návrh na prodej části pozemku v k.ú. Chlum u
Děčína a usnesením č. RM 19 19 37 19 nedoporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část
pozemku p.č. 1037/1 v k.ú. Chlum u Děčína, tj. variantu č. 1.
Dále rada města projednala variantu č. 2, tj. doporučit zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část
pozemku p.č. 1037/1 o vým. dle GP, který bude vyhotoven, v k.ú. Chlum u Děčína.

Cena:

0,00

Návrh postupu:

Rada města nedoporučila zveřejnit záměr města

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- žádost o prodej části pozemku p.č. 1037/1 k.ú. Chlum u Děčína o vým. cca 160 m2 pro rozšíření zahrady;
- pozemek je v evidenci katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha – ostatní komunikace;
- žadatel má zájem o zatravněnou část pozemku využívanou jako pomocný silniční pozemek, která je
rezervou pro případné rozšíření místní komunikace.
Vyjádření:
OR – nemá v uvedené lokalitě žádný záměr.
OSU – odd. územního rozhodování, památkové péče a speciální stavební úřad nemá námitek k prodeji části
pozemku p.č. 1037/1 v k.ú. Chlum u Děčína na rozšíření zahrady, za podmínky, že s prodejem bude souhlasit
majetkový správce komunikace.
OSU – odd. Úřad územního plánování sděluje, že část pozemku p.č. 1037/1 k.ú. Chlum u Děčína se dle
platné územně plánovací dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území v zóně BV – smíšená zóna
s RD venkovského typu. S prodejem části pozemku nesouhlasíme vzhledem k tomu, že se jedná o ostatní
komunikaci a zúžení jejího jízdního profilu.
Funkční využití zóny dle čl. 8 odst. 1 písm. d vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města Děčín
ve znění 8. změny Územního plánu města Děčín.
Přípustné: individuální trvalé bydlení v příměstské zóně ve spojení s užitkovými zahradami a
samozásobitelským hospodářstvím, ojediněle i v bytových domech, individuální rekreace, lokální občanské
vybavení (maloobchod, veřejné ubytování a stravování, sportovní zařízení), nerušící podnikatelské aktivity,
odpovídající komunikace (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 pozemek p.č. 1037/1
k.ú. Chlum u Děčína do zastavěného území do plochy DS – plocha pro silniční dopravu.
OSC – jako příslušný silniční správní úřad nedoporučuje prodej části p.p.č. 1037/1 k.ú. Chlum u Děčína.
Uvedený pozemek je veden v kultuře ostatní plocha, ostatní komunikace a je silničním pomocným pozemkem
místní komunikace. Jedná se o zatravněný prostor, sloužící k záchytu povrchových vod z komunikace.
Prodejem by došlo ke znemožnění zimní údržby komunikace a případného rozšíření místní komunikace v
budoucím období.
OKD – na pozemku p.č. 1037/1 k.ú. Chlum u Děčína se nachází místní komunikace. Žádaná část je silničním
pomocným pozemkem a rezervou pro případné rozšíření místní komunikace. OKD nedoporučuje prodej části
pozemku p.č. 1037/1 k.ú. Chlum u Děčína.
OZP – nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji části pozemku p.č. 1037/1 o výměře 160 m2 v
k.ú. Chlum u Děčína, za účelem rozšíření zahrady.
OMH – eviduje žádost o prodej části pozemku p.č. 1037/1 o vým. cca 160 m2 v k.ú. Chlum u Děčína pro
rozšíření zahrady k domu. Jedná se o zatravněnou část pozemku s několika vzrostlými stromy, která tvoří
pomocný silniční pozemek a současně je i rezervou pro případné rozšíření místní komunikace, z tohoto
důvodu OMH prodej části pozemku nedoporučuje.
Jedná se o prodej části pozemku p.č. 1037/1 o vým. cca 160 m2 v k.ú. Chlum u Děčína.
Cena pozemku dle „Zásad“: III. cenové pásmo – zahrada 200,00 Kč/m2 – celkem cca 32.000,00 Kč + ost.
náklady
Nájemní smlouva: 0

Účel dle žádosti: rozšíření zahrady
Žadatel: ******
Závazky a pohledávky vůči městu: 0
Vyjádření:
OR

OSU

OSC

OKD

OZP

OMH

A

N

N

N

A

N

Vysvětlivky:

Příloha: 1037 chlum zad an.pdf

Komentář:

Příloha: 1037 chlum km.pdf

Komentář:

Příloha: 1037 chlum foto a.pdf

Komentář:

Příloha: 1037 chlum foto b.pdf

Komentář:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Martin Kříž

Předkladatel:

Ing. Jiří Anděl CSc.

OMH

11.11.2019 16:29
podepsáno
11.11.2019 16:47
podepsáno
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STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN
MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

Došlo:
Č.j.:
Č.dop.:
Listů:
Druh:

Jméno a adresa žadatele(ů), datum narození:

19.08.2019 v 12:38:34
MDC/88717/2019
2
Příloh: 1
písemné

MDC49121301

V případě, že záměrem je koupě nemovitostí do tzv. společného jmění manželů - nutno uvést oba z
manželů
Číslo telefonu:
E-mail:
Statutární město Děčín

pod adresou:
Magistrát města Děčín
Odbor místního hospodářství-oddělení nakládání s majetkem města
Mírové náměstí 1175/5
405 38 Děčín IV
V Děčíně dne: 19.8.2019
Žádost o prodej nemovitostí (pozemků)
pare. číslo (v případě části pozemku uvést přibližnou výměru):

Cc^č>^

A

WA

Část parcely číslo 1037/1. Viz příloha
v katastrálním území Chlum u Děčína [614203]
Zdůvodnění k jakému účelu bude pozemek sloužit:

Rozšíření zahrady.

Je mi známo, že pozemek 1037/1 je označen v katastru nemovitostí jako ostatní plocha - ostatní
komunikace. Část pozemku (viz příloha),kterou bych rád odkoupil je zatravněn a mnou udržován. Ve
spodní části je stromořadí s 10 cca 5m smrky..

Prohlašují:

- že v případě odstoupení od koupi nemovitosti se zavazuji, že uhradím paušální částku ve výši
3000,- Kč Jako náhradu za výdaje spojené s projednáváním prodeje předmětné nemovitosti;
- že Jsem se před podáním žádosti o prodej pozemku seznámil(a) se zásadami nazvanými „Postup a
zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví Statutárního města Děčín" a
podmínky v těchto zásadách uvedené přijímám.

85
Odbor

ZpniL.

I

- že nemám vůči Statutárnímu městu Děčín žádné neuhrazené závazky plynoucí ze samosprávy ani
nedoplatky na pokutách a místních poplatcích
- že souhlasím s prověřením této skutečnosti v jednotlivých databázích města, a zprošťuji
pověřené pracovníky mlčenlivosti podle § 52 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění
pozdějších předpisů, ve věci projednání mé záležitosti v orgánech města.
Poučení:
Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem řádného projednání a rozhodnutí věci v
příslušných orgánech města, tj. v radě města, zastupitelstvu města a finančním výboru a
případném uzavření smlouvy. Doba zpracování osobních údajů nepřekročí 15 let.

Podpis žadatele(ů):

Přílohy:

snímek katastrální mapy se zákresem pozemku, příp. jeho části
výpis z obchodního rejstříku - pokud žadatelem je právnická osoba, kopie živnostenského lištu, aj.

4

Příloha;
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Název:
Prodej části pozemku p.č. 3448/3 k.ú. Podmokly - záměr
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 3448/3 k.ú. Podmokly o výměře dle geometrického plánu, který bude
vyhotoven (cca 40 m2).

Stanovisko RM:
RM dne 22.10.2019 usnesením č. RM 19 18 37 08 doporučila ZM zveřejnit záměr města prodat část pozemku
p.č. 3448/3 k.ú. Podmokly o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca 40 m2).

Cena:
Návrh postupu:

RM doporučila zveřejnit záměr města

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- žadatelé vlastní RD na pozemku p.č. 3445 a pozemky p.č. 3446 a 3448/5 k.ú. Podmokly
- dne 17.06.2019 podali na OMH žádost o prodej části pozemku p.č. 3448/3 k.ú. Podmokly (v podané žádosti
je nesprávně uveden pozemek p.č. 490, dle zákresu se však jedná o p.č. 3448/3 k.ú. Podmokly - o tomto byl
žadatel písemně vyrozuměn)
- pozemek by využili za účelem zarovnání hranic pozemku - zázemí k domu - viz příloha
- místním šetřením bylo zjištěno, že požadovaný pozemek je travnatou plochou
OKD ve svém stanovisku navrhuje prodat i zbytkovou část pozemku p.č. 3448/3 k.ú. Podmokly, která by pro
město nebyla využitelná
- RM dne 03.09.2019 projednala pod č. RM 19 15 37 10 materiál s návrhem na zveřejnění záměru města
prodat požadovanou část pozemku (cca 40 m2) a odložila jej a uložila OMH projednat se žadatelem i prodej
zbytkové části pozemku (v souladu se stanoviskem OKD)
- opakovaným místním šetřením bylo zjištěno, že zbytková část pozemku p.č. 3448/1 k.ú. Podmokly je
prošlapaná k navazujícímu pozemku p.č. 3447/1 k.ú. Podmokly ve vlastnictví statutárního města Děčín a je
užívána jako přístup
- na pozemek p.č. 3447/1 k.ú. Podmokly OMH eviduje 3 nájemní smlouvy za účelem užívání zahrad
- po projednání záležitosti se žadatelem ****** tento sdělil, že min. jeden z uživatelů zahrad tento přístup
využívá
- OMH doporučuje zveřejnit záměr města prodat pouze část pozemku p.č. 3448/1 k.ú. Podmokly, neboť
prodejem i zbývající části tohoto pozemku by byl navazující pozemek p.č. 3447/1 k.ú. Podmokly přístupný
pouze přes pozemek 3453/65 k.ú. Podmokly, který je pod oplocením v areálu MŠ Weberova ul.
- pokud by do budoucna došlo k prodej částí (anebo celého) pozemku p.č. 3447/1 k.ú. Podmokly, byla by
současně prodána i zbytková část pozemku p.č. 3448/1 k.ú. Podmokly jako přístup
- v blízkosti požadovaného pozemku se nachází lampa veřejného osvětlení, geometrickým plánem bude
oddělena taková část pozemku, aby nedošlo k prodeji pozemku pod lampou VO, případně bude při
konkrétním schvalování prodeje pozemku navrženo zřízení věcného břemene práva vedení trasy veřejného
osvětlení (bude zjištěno až při vypracování geometrického plánu)
Nájemní smlouva: 0
Návrh ceny za prodej: II.pásmo, tj. 1000,00 Kč/m2 s použitím koeficientu 0,2 - zarovnání hranic do vyýměry 50
m2 - při prodávané váměře cca 40 m2 = 8.000,00 Kč
Žadatelé: ****** - nejsou v evidenci dlužníků města

Vyjádření:
OSC

OKD

OR

OŽP

OSU

OMH

A - pozn.

A - pozn.

A

A

A

A - pozn.

Vysvětlivky:
OSC: nemá námitek k prodeji části p.p.č. 3448/3 k.ú. Podmokly dle přiloženého zákresu. Upozorňuje na
skutečnost, že v předmětném prostoru se pravděpodobně nachází sloup veřejného osvětlení. V případě, že
dojde k prodeji pozemku, na kterém bude sloup veřejného osvětlení umístěn, doporučuje prodej s věcným
břemenem pro umístění sloupu VO.
OKD: na pozemku p.č. 3448/3 k.ú. Podmokly se nachází sloup a trasa veřejného osvětlení. Část pozemku na,
kterém se toto zařízení nachází a prostor pro jeho údržbu, žádá zanechat v majetku města. K vytýčení žádá
přizvat pracovníka odboru komunikací a dopravy. Dále zde vzniká nepotřebná část pozemku p.č. 3448/3 k.ú.
Podmokly, kterou by si žadatel mohl také přikoupit. Odbor komunikací a dopravy nemá námitek k prodeji části
pozemku p.č. 3448/3 k.ú. Podmokly za viz. výše uvedených podmínek.
OR: nemá v uvedené lokalitě žádný záměr
OŽP: nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji části pozemku za účelem zarovnání hranic
pozemku - zázemí k RD.
OSU: nemá námitek k prodeji části pozemku parc. č. 3448/3 v katastrálním území Podmokly na zázemí k
rodinnému domu. Úřad územního plánování Magistrátu města Děčín, příslušný dle ust. § 6 odst. 1 písm. g)
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění sděluje, že pozemek p.č.
3448/3 k.ú. Děčín se dle platné územně plánovací dokumentace města Děčín nachází zastavěném území v
zóně SM – smíšená městská zóna. S prodejem části pozemku souhlasí.
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. 3448/3
k.ú. Podmokly do zastavěného území do plochy DS – plocha pro silniční dopravu.
OMH: dle opakovaného místního šetření a po projednání záležitosti se žadatelem, doporučuje OMH zveřejnit
záměr města prodat pouze požadovanou část tohoto pozemku. Žadatel se nebrání koupi celého pozemku,
avšak s ohledem na zachování přístupu nechává rozhodnutí na orgánech města.
Při zadávání geometrického plánu bude oddělena část pozemku tak, aby sloup a trasa veřejného osvětlení
zůstaly nadále na pozemku města.

Příloha: AN_3448-komplet.pdf

Komentář:

Příloha: foto_3448.pdf

Komentář:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Martin Kříž

Předkladatel:

Ing. Jiří Anděl CSc.

OMH
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Název:
Prodej části pozemku p. č. 2425/1 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. 2425/1 k. ú. Podmokly.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 22.10.2019 návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a usnesením
č. RM 19 17 37 14 nedoporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 2425/1
k. ú. Podmokly.
Dále rada města projednala variantu č. 2, tj. doporučit zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část
pozemku p. č. 2425/1 k. ú. Podmokly.

Cena:

1 800,00

Návrh postupu:

RM nedoporučuje zveřejnit záměr

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- OMH obdržel žádost o prodej části pozemku p. č. 2425/1 k. ú. Podmokly o výměře cca 50 m2 za
účelem napojení k vlastním nemovitostem;
- uvedený pozemek je v katastru nemovitostí veden jako komunikace, požadovaná část se nachází v
těsné blízkosti vstupu na pozemky p. č. 2464/1 a p. č. 2466/1 k. ú. Podmokly ve vlastnictví žadatelů;
- do pozemku p. č. 2464/1 je začleněn pozemek p. č. 2465 vše k. ú. Podmokly ve spoluvlastnictví
žadatelů a soukromé osoby, která již v současné době nemá vlastní přístup k nemovitosti;
- dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích vlastníci nemovitostí pozemek užívají a
zároveň jsou povinni na své náklady tyto sjezdy udržovat.
Poznámka:
OR - nemá v uvedené lokalitě žádný záměr.
OSU - odbor územního rozhodování a památkové péče nemá námitek k prodeji části pozemku parc. č. 2425/1
v katastrálním území Podmokly za podmínky, že nedojde ke zhoršení (omezení) silničního provozu na místní
komunikaci.
OSU - 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. 2425/1 k.ú.
Podmokly se dle platné územně plánovací dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území v zóně
BM – RD městského typu. S prodejem části pozemku nesouhlasíme vzhledem k tomu, že se jedná o ostatní
komunikaci a odprodejem by došlo k zúžení jejího jízdního profilu. 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 uvádíme, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí pozemek p.č. 2425/1 k.ú. Podmokly do
zastavěného území do plochy DS – plocha silniční dopravy.
OZP - nemá z hlediska ŽP námitek k prodeji části p.p.č. 2425/1 v k.ú. Podmokly za účelem napojení pozemků
na veřejnou komunikaci a zarovnání hranic.
OSC - jako příslušný silniční správní úřad sděluje k prodeji části p.p.č. 2425/1 k.ú. Podmokly následující: Část
p.p.č. 2425/1 k.ú. Podmokly navazující na hranici oplocení pozemkových parcel 2464/1 a 2466/1 k.ú.
Podmokly je silničním pomocným pozemkem a v současné době slouží jako sjezd na komunikaci k přilehlým
pozemkovým parcelám. V souladu s § 12 prováděcí vyhlášky k zákonu č.13/1997 Sb. o pozemních
komunikacích jej vlastníci nemovitostí užívají a zároveň jsou povinni na své náklady tyto sjezdy udržovat.
Případný prodej manželům Wicherkovým by pak musel obsahovat věcné břemeno pro vjezd a vstup dalším
spoluvlastníkům objektu na st.p.č. 2465 k.ú. Podmokly. Zároveň by nemohlo v budoucnosti dojít k oplocení
odkoupené části p.p.č. 2464/1 k.ú. Podmokly v místech vjezdu na komunikaci z důvodu zachování
rozhledových poměrů. Prodej je proto z hlediska silničního správního úřadu bezpředmětný.
OKD - na pozemku p.č. 2425/1 k.ú. Podmokly se nachází místní komunikace. Žádaná část je pomocným
silničním pozemkem na, kterém se nachází připojení nemovitostí (sjezdy). Dle zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích vlastníci nemovitostí pozemek užívají a zároveň jsou povinni na své náklady tyto
sjezdy udržovat. Odbor komunikací a dopravy nedoporučuje prodej části pozemku p.č. 2425/1 k.ú. Podmokly.

OMH – na základě stanovisek OKD a OSC nedoporučujeme prodej části pozemku.

Návrh ceny za prodej pozemku dle „Zásad“
II. pásmo - 1000,00 Kč/m2 x koef. 0,9 (ostatní pozemky) tj. 900,00 Kč/m2 + ostatní náklady.
Nájemní smlouva: 0
Účel dle žádosti: napojení k vlastní nemovitosti, zarovnání pozemku
Žadatelé: ******
Závazky a pohledávky vůči městu: 0
Vyjádření:
OR

OSU

OZP

OSC

OKD

OMH

A

A/N

A

N

N

N

Vysvětlivky:

Příloha: KM 2425-1-108 zakres.pdf

Příloha:

ANO Zadost
2425-1-108.pdf

Komentář:

Komentář:

Příloha: Foto 2425-1-108a.pdf

Komentář:

Příloha: Foto 2425-1-108b.pdf

Komentář:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Martin Kříž

Předkladatel:

Ing. Jiří Anděl CSc.
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Název:
Prodej pozemku st. p. č. 1385/5 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 st. p. č. 1385/5 k. ú. Děčín o výměře 20 m2.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 5.11.2019 návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a usn. č. RM 19 19 37 16
doporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 1385/5 k. ú. Děčín o vým. 20 m2.

Cena:

18 000,00

Návrh postupu:

RM doporučuje zveřejnit záměr

Důvodová zpráva:
Poznámka:
OSU - oddělení územního rozhodování a památkové péče nemá námitek k prodeji pozemku parc. č. 1385/5 v
katastrálním území Děčín pod stavbou garáže.
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. 1385/5 k.ú.
Děín se dle platné územně plánovací dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území v zóně D –
plochy a areály dopravy v ploše garáží. S prodejem souhlasíme Funkční využití zóny dle čl. 8 odst. 1 písm. j
vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města Děčín ve znění 8. změny Územního plánu města
Děčín. Přípustné: dopravní skelet města tvořený stávajícími i navrženými silnicemi, komunikacemi a trasami
všech kategorií, veřejný osobní a nákladní doprava, MHD, účelové stavby a provozní objekty, přístavby,
nádraží, služby pro motoristy, parkovací a odstavná stání povrchová a podpovrchová, garážové dvory
individuální i hromadné, terminál hromadné dopravy. Výjimečně přípustné: podnikatelská činnost, veřejné WC,
bydlení s podmínkou zachování dominantní funkce zóny a za podmínky splnění hygienických limitů. Možnost
výjimečně přípustného bydlení se nevztahuje na lokalitu Podmokly, zahrnující areály podél ulice Dělnická dle
schématu ve Výkresu základního členění území. Nepřípustné: všechny ostatní provozy a činnosti
neodpovídající svým provozem a charakterem přípustné činnosti. Prostorové uspořádání: Počet podlaží: 1- 2
(pro HG až 3) Intenzita zastavění v %: 90 (zohlednit speciální charakter) Poznámka: Pro informaci uvádíme,
že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí pozemek p.č. 1385/5 k.ú. Děčín do zastavěného území do
plochy DS – plocha pro silniční dopravu.
OMH obdržel žádost o prodej pozemku st. p. č. 1385/5 k. ú. Děčín o výměře 20 m2, pozemek je zastavěn
garáží ve vlastnictví žadatele pod ev. č. 1543, v současné době je na pozemek st. p. č. 1385/5 k. ú. Děčín
(pod garáží) uzavřena nájemní smlouva, požadovaný pozemek se nachází v garážovém komplexu, kde
převážná většina pozemků pod garážemi je již ve vlastnictví soukromých osob.
Jedná se o pozemek st. p. č. 1385/5 k. ú. Děčín o výměře 20 m2.
Návrh ceny za prodej pozemku dle „Zásad“
II. pásmo – 1000,-Kč/m2 x koef. 0,9 (ostatní účely jinde neuvedené), tj. 900 Kč/m2 + ostatní náklady.
Nájemní smlouva: 1
Účel dle žádosti: majetkoprávní nesoulad
Žadatel: ******
Závazky a pohledávky vůči městu: 0
Vyjádření:
OSU

OMH

A

A

Vysvětlivky:

Příloha: KM 1385-5-101 zakres.pdf

Příloha:

ANO Zadost
1385-5-101.pdf

Komentář:

Komentář:

Příloha: Foto 1385-5- 101.pdf

Komentář:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:
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Předkladatel:

Ing. Jiří Anděl CSc.
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Název:
Prodej částí pozemků p.č. 2979 a 1205 k.ú. Děčín
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k.ú. Děčín a
schvaluje
prodej částí pozemků p.č. 1205 a p.č. 2979 (dle geometrického plánu č. 2651-107/2019 se jedná o p.č.
1205/4 o výměře 9 m2 a p.č. 1205/5 o výměře 7 m2) v k.ú. Děčín, pro ******, za cenu 3.200,00 Kč + ostatní
náklady.

Stanovisko RM:
RM dne 05.11.2019 usnesením č. RM 19 19 37 22 doporučila ZM schválit prodej části pozemku p.č. 2979 (dle
geometrického plánu č. 2651-107/2019 se jedná o díl „b“ o výměře 3 m2) v k.ú. Děčín, pro ******, za cenu
600,00 Kč + ostatní náklady.
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 sejedná 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.

Cena:

3 200,00

Návrh postupu:

RM doporučila ZM schválit prodej

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 doporučil OMH zveřejnit záměr města prodat část pozemku p.č.
2979 k.ú. Děčín o výměře 3 m2 - záměr projednán v ZM dne 26.09.2019
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 plán viz 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 19 03 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: usnesení č. ZM 19 07 05 04 ze dne 26.09.2019 - A (část p.č. 2979 k.ú. Děčín)
Konkrétní schválení prodeje: usnesení č. RM 19 14 37 23 ze dne 20.08.2019 - A (část p.č. 1205 k.ú. Děčín)
Konkrétní schválení prodeje: usnesení č. RM 19 19 37 22 ze dne 05.11.2019 - A (část p.č. 2979 k.ú. Děčín)
Pro úplnost OMH uvádí, že dne 20.08.2019 usnesením č. RM 19 14 37 23 rada města doporučila ZM schválit
prodej částí pozemku p.č. 1205 (dle geometrického plánu č. 2651-107/2019 sejedná o p.č. 1205/4 o výměře 9
m2 a díl „a“ o výměře 4 m2) v k.ú. Děčín, pro Nguyen Manh Cuong, Kamenická 642/103, Děčín II, za cenu
2.600,00 Kč + ostatní náklady.
Projednání schváleníkonkrétního prodeje částí obou pozemků konkrétního prodeje částí obou pozemků - p.č.
1205 a 2979 k.ú. Děčín je předloženok projednání ZM společně pod jedním usnesením tak, jak RM na svém
jednání doporučila .
Návrh ceny za prodej – výměra prodávaného pozemku – 16 m2 (dle vypracovaného geometrického plánu č.
2651-107/2019 - při výměře 9 + 4 + 3 = 16 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 16 m2 = 3.200,00 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 při zadávání
geometrického plánu tuto podmínku respektoval.

Příloha:

AN_ZM_1205_Decin_prilo
hy.pdf

Komentář:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Martin Kříž

Předkladatel:

Ing. Jiří Anděl CSc.

OMH
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podepsáno
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Název:
Prodej pozemku p.č. 2060 k.ú. Děčín
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 2060 v k.ú. Děčín o výměře 241 m2, pro ******, za cenu 144.600,00 Kč + ostatní náklady.

Stanovisko RM:
RM dne 05.11.2019 usnesením č. RM 19 19 37 21 doporučila ZM schválit prodej pozemku p.č. 2060 v k.ú.
Děčín o výměře 241 m2, pro ******, za cenu 144.600,00 Kč + ostatní náklady.

Cena:

144 600,00

Návrh postupu:

RM doporučila schválit prodej

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
Záměr RM: č. RM 19 14 37 27 ze dne 20.08.2019 - A
Záměr ZM: č. ZM 19 07 05 03 ze dne 26.09.2019 - A
****** 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 ****** 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 ****** zemřel a v rámci dědického řízení se vlastníky domu stala ******.
Dne 07.05.2019 obdržel OMH žádost vlastníků domu o prodej pozemku pod domem.
Pro úplnost OMH uvádí, že dle Technické zprávy činí:
zastavěná plocha pod domem - 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“: 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
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_ZM_2060_Decin_prilo
hy.pdf

Komentář:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Martin Kříž

Předkladatel:
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Název:
Prodej pozemku p.č. 1412 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. 1412 o vým. 353 m2 v k.ú. Děčín.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 5. 11. 2019 návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín a
usnesením č. RM 19 19 37 17 doporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p.č.
1412 o vým. 353 m2 v k.ú. Děčín.

Cena:

0,00

Návrh postupu:

Rada města doporučila zveřejnit záměr

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- žádost vlastníka pozemku p.č. 1411 o prodej pozemků p.č. 1412 a p.č. 1416/1 k.ú. Děčín – rozšíření
zahrady, zajištění přístupu k zahradě;
- pozemek p.č. 1416/1 k.ú. Děčín není součástí návrhu na usnesení, neboť v době podání žádosti již nebyl v
majetku města;
- žádost spoluvlastníků bytového domu č.p. 1017 o prodej pozemku p.č. 1412 k.ú. Děčín na zahradu a zázemí
k domu, pozemek je takto užíván na základě uzavřené nájemní smlouvy.
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. 1412 v k.ú. Děčín na zahradu.
OSU – odd. Úřad územního plánování sděluje, že pozemek p.č. 1412 k.ú. Děčín se dle platné územně
plánovací dokumentace města Děčín nachází zastavěném území v zóně SM – smíšená centrální 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. 1412
k.ú. Děčín do zastavěného území do plochy BI – bydlení individuální v rodinných domech-městské.
OSC – jako příslušný silniční správní úřad nemá námitek k prodeji p.p.č. 1412 k.ú. Děčín na zahradu.
Upozorňujeme, že pokud nabyvatelé pozemkové parcely č. 1412 k.ú. Děčín uvažují o zřízení sjezdu na silnici
č. I/13 ul. Kamenická, bude příslušným silničním správním úřadem odbor dopravy a silničního hospodářství
Krajského úřadu v Ústí nad Labem.
OZP – nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji p.p.č. 1412 v k.ú. Děčín za účelem zajištění
přístupu k zahradě na p.p.č. 1411 v k.ú. Děčín.
OMH – eviduje žádost vlastníka pozemku p.č. 1411 o prodej pozemků p.č. 1412 a p.č. 1416/1 k.ú. Děčín pro
rozšíření zahrady a zajištění přístupu k zahradě. Pozemek p.č. 1416/1 k.ú. Děčín není součástí návrhu na
usnesení, neboť v době podání žádosti již nebyl v majetku města. Dále OMH eviduje žádost spoluvlastníků
bytového domu č.p. 1017 na pozemku p.č. 1417 o prodej pozemku p.č. 1412 k.ú. Děčín na zahradu a zázemí
k domu, pozemek je takto užíván na základě uzavřené nájemní smlouvy.
V případě zveřejnění záměru města pozemek prodat, bude pozemek v souladu se „Zásadami“ prodán formou
dohadovacího řízení, neboť dle ÚP je na pozemku možná výstavba RD a jsou evidovány 2 žádosti o prodej.
Jedná se o prodej pozemku p.č. 1412/1 o vým. 353 m2 v k.ú. Děčín.
Cena pozemku dle „Zásad“: II. cenové pásmo 1000,- Kč/m2
výchozí cena pro DŘ bude stanovena pro prodej pozemku za účelem bydlení – výstavba rodinného domu stavba RD - (koef. 0,5) tj. 500,00 Kč/m2 – celkem 176.500,00 Kč
Žadatelé budou o této skutečnosti informováni.

Nájemní smlouva: 1x žadatelé
Účel dle žádosti:
a) zahrada, přístup
b) zahrada
Žadatelé:
a) ******
Závazky a pohledávky vůči městu: 0
Vyjádření:
OR

OSU

OSC

OZP

OMH

A

A

A

A

A

Vysvětlivky:
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Jméno a^adresa žadatele(ů), datum narození:

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN
MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN
Došlo: 17.09.2019 v 10:38:36
MDC7100206/2019
Č.j.:
Č.dop.:
1
Příloh: 1
Lislů:
Druh: písemně

85
Odbor

I

I

MDC49434608

..........
v případě, že záměrem
je koupě nemovitostí do tzv. společněho Jmění manželů - nutno uvést oba z manželů
Číslo telefonu:
E-maíl:
Statutární město Děčín
pod adresou:
Magistrát města Děčín
Odbor místního hospodářství-oddělení nakládání s majetkem města
Mírové náměstí 1175/5
405 38 Děčín IV
V Děčíně dne
Žádosťo prodej nemovitostí (pozemkúl
pare. číslo (v případě části pozemku uvést přibližnou výměru)
IÍÍ.X/..
V katastrálním území.
Zdůvodnění k jakému účelu bude pozemek sloužit:

I

Prohlašuji:
-

že v případě odstoupení od koupi nemovitosti se zavazuji, že uhradím paušální částku ve výši
3000,^ ŘĚjakQ náhradu za výdaje spojené s projednáváním prodeje předmětné nemovitosti;

-

že jkem se před podáním žádosti o prodej pozemku seznámil(a) se zásadami nazvanými „Postup
a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví Statutárního města Děčín" a
pódřniňky v těchto žáššdáčh uvédéňě přijímám.

-

že nemám vůči Statutárnímu městu Děčín žádné neuhrazené závazky plynoucí ze samosprávy ani
nedoplatky na pokutách a místních poplatcích.

-

že souhlasím s prověřením této skutečnosti v Jednotlivých databázích města, a zprošťuji pověřené

pr^CQvníky mlčenlivosti podle § 52 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších
předpisů, ve věci projednání mé záležitosti v orgánech města.
Pou^pí:
Výše gvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem řádného projednání a rozhodnutí věci
v příslušných orgánéch města, tj. v radě městá, žásfupitelsivu niěéta a finančním výboru a případném
uzavřeni smlouvy. Doba zpracování osobních údajů nepřekročí 15 let.
■• ■■■-

Podpis žadatele(ů):

Přílohy:
šňirněk katastrální mapy se zákresem pozemku, příp. Jeho části
výpis z obchodního rejstříku - pokud žadatelem Je právnická osoba, kopie živnostenského listu, aj.

■'

I

PLNÁ MOC
\

Já, níže podepsaný
bytem

;

nar.
(dále jen zmocnitel)
zmocňuji
bytem
nar.
(dále jen zmocněnec)

aby mne zastupovala a v»/kbnávala úkony spojené s vyřízením formalit týkajících se

Podpis

Zmocnění přijímám

Podpis

V Praze dne 5.5.2016
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Název:
Prodej pozemků k.ú. Lesná u Děčína
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Lesná u Děčína a
schvaluje
prodej pozemku st.p.č. 51/2 o vým. 31 m2 a část pozemku p.č. 535/1, dle GP č. 265-148/2019 nově ozn. jako
p.p.č. 535/7 o vým. 187 m2, v k.ú. Lesná u Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele ******,
za cenu 52.900,00 Kč + ostatní náklady.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 22. 10. 2019 návrh na prodej pozemků v k.ú. Lesná u Děčína a
usnesením č. RM 19 18 37 10 doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku st.p.č. 51/2 o vým. 31
m2 a část pozemku p.č. 535/1, dle GP č. 265-148/2019 nově ozn. jako p.p.č. 535/7 o vým. 187 m2, v k.ú.
Lesná u Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím pro ******, za cenu 52.900,00 Kč + ostatní náklady.

Cena:

52 900,00

Návrh postupu:

RM doporučila schválit prodej pozemků

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;
- prodej pozemku st.p.č. 51/2 byl zveřejněn usnesením č. ZM 09 10 07 04 ze dne 26. 11. 2009, záměr byl
opětovně zveřejněn na úřední desce a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup, vzhledem k tomu,
že se jedná o pozemek pod stavbou;
- pozemek p.č. 535/1 je v katastru nemovitostí evidován jako ostatní plocha-komunikace – prodejem jeho části
nedojde ke zúžení jízdního profilu místní komunikace, ani pomocného silničního pozemku a nebude omezen
přístup k jiné nemovitosti;
- p.p.č. 535/1 k.ú. Lesná u Děčína-zveřejnění
RM záměr usn.č. RM 19 08 37 08 ze dne 23. 4. 2019
ZM záměr usn.č. ZM 19 05 06 01 ze dne 30. 5. 2019
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. 535/1 v k.ú. Lesná u Děčína na zahradu k rodinnému domu.
OSU – odd. Úřad územního plánování 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 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.
Poznámka: pro informaci uvádíme, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí pozemek p.č. 535/1
k.ú. Lesná u Děčína do plochy SV – plocha smíšená obytná venkovská.
OSC – jako příslušný silniční správní úřad nemá námitek k prodeji části p.p.č. 535/1 k.ú. Lesná u Děčína za
podmínky, že ve vlastnictví města bude ponechán silniční pozemek místní komunikace – lávky na p.p.č. 535/1
k.ú. Lesná u Děčína.
OKD – nemá námitek k prodeji části pozemku p.č. 535/1 k.ú. Lesná u Děčína v rozsahu dnešní zahrady. K
vytýčení žádáme přizvat pracovníka našeho odboru tak, aby nedošlo k odprodeji části potřebné pro místní
komunikace, které se také nacházejí na pozemku p.č. 535/1 k.ú. Lesná u Děčína.
OZP – nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji části pozemku p.č. 535/1 o vým. cca 120 m2 v
k.ú. Lesná u Děčína. Jedná se o část pozemku, která je oplocena a na základě nájemní smlouvy dlouhodobě
užívána jako zahrada k RD žadatele.
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. Prodej pozemku st.p.č. 51/2 pod stavbou garáže, která je ve vlastnictví žadatelů, byl
projednán v orgánech města již v minulosti a usnesením zastupitelstva města č. ZM 09 10 07 04 ze dne 26.
11. 2009 byl zveřejněn záměr města pozemek prodat. Nyní byl tento záměr opětovně zveřejněn na úřední
desce a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup. Pozemek pod stavbou garáže je užíván na

základě uzavřené nájemní smlouvy.
Pozemek p.č. 535/1 je v katastru nemovitostí evidován jako ostatní plocha-komunikace. Užívaná část není
součástí místní komunikace, na základě uzavřené nájemní smlouvy je dlouhodobě užívána jako zahrada k
domu žadatelů. Prodejem nedojde ke zúžení jízdního profilu místní komunikace, ani pomocného silničního
pozemku a nebude omezen přístup k jiné nemovitosti. Přístup k lávce přes místní potok zůstane i nadále
zachován v plné šíři.
Jedná se o prodej pozemků v k.ú. Lesná u Děčína
st.p.č. 51/2 o vým. 31 m2
p.p.č. 535/1 - část o vým. 187 m2
Cena pozemku dle „Zásad“: III. cenové pásmo
pod stavbou garáže (zastavěné pozemky) 500,00 Kč/m2 -15.500,00 Kč
zahrada (ost. samostatně prod. pozemky) 200,00 Kč/m2 - 37.400,00 Kč - celkem 52.900,00 Kč
Nájemní smlouva: 2x žadatelé
Účel dle žádosti: pod stavbou garáže, zahrada
Žadatel: ******
Závazky a pohledávky vůči městu: 0
Vyjádření:
OR

OSU

OSC

OKD

OZP

OMH

A

A

A

A

A

A

Vysvětlivky:

Příloha: 535 zad an.pdf

Komentář:

Příloha: 535 km.pdf

Komentář:

Příloha: gp 535 an.pdf

Komentář:

Příloha: 535a foto.pdf

Komentář:

Příloha: 535b foto.pdf

Komentář:

Příloha: 535c foto.pdf

Komentář:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Martin Kříž

Předkladatel:

Ing. Jiří Anděl CSc.

OMH

12.11.2019 07:05
podepsáno
12.11.2019 11:19
podepsáno

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM
Konané dne: 21. 11. 2019

ZM
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06
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Název:
Směna pozemků v k.ú. Březiny u Děčína a k.ú. Bynov – záměr
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu pozemků v k.ú. Březiny u Děčína a k.ú Bynov a
nezveřejňuje
záměr města směnit
- pozemky p.č. 30/3 o vým. 1446 m2 a p.č. 30/4 o vým. 35 m2 v k.ú. Březiny u Děčína, do majetku města
a
- pozemek p.č. 662/1 o výměře 2534 m2, v k.ú. Bynov, z majetku města.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 22. 10. 2019 návrh na směnu pozemků v k.ú. Březiny u Děčína
a k.ú Bynov a usnesením č. RM 19 18 37 17 nedoporučila ZM zveřejnit záměr města směnit
- pozemky p.č. 30/3 o vým. 1446 m2 a p.č. 30/4 o vým. 35 m2 v k.ú. Březiny u Děčína, do majetku města a
- pozemek p.č. 662/1 o výměře 2534 m2, v k.ú. Bynov, z majetku města, tj. variantu č. 3.
Dále rada města projednala
variantu č. 1, tj. doporučit zastupitelstvu města zveřejnit záměr města směnit
- pozemky p.č. 30/3 o vým. 1446 m2 a p.č. 30/4 o vým. 35 m2 v k.ú. Březiny u Děčína, do majetku města a
- pozemek p.č. 662/1 o výměře 2534 m2 v k.ú. Bynov, z majetku města
s finančním dorovnáním
a
variantu č. 2, tj. doporučit zastupitelstvu města zveřejnit záměr města směnit
- pozemky p.č. 30/3 o vým. 1446 m2 a p.č. 30/4 o vým. 35 m2 v k.ú. Březiny u Děčína, do majetku města a
- část pozemku p.č. 662/1 o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, v k.ú. Bynov, z majetku
města.

Cena:

0,00

Návrh postupu:

Rada města nedoporučila ZM zveřejnit záměr města směnit pozemky

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- žádost vlastníka pozemků p.č. 30/3 a p.č. 30/4 k.ú. Březiny u Děčína o směnu za pozemek p.č. 662/1 k.ú.
Bynov;
- na části pozemku původně ozn. jako p.č. 30 k.ú. Březiny u Děčína byla Ústeckým krajem realizována stavba
„Cyklostezka Ploučnice“;
- vydání souhlasu se stavbou bylo ze strany vlastníka podmíněno směnou za pozemek ve vlastnictví města
Děčín;
- stavba cyklostezky měla být po dokončení převedena do majetku města Děčín, rada ÚK v r. 2018
odsouhlasila ponechání vybudovaných úseků stavby „Cyklostezka Ploučnice“ v majetku Ústeckého kraje,
usnesením č. ZM 19 06 05 12 ze dne 27. 6. 2019 byl schválen bezúplatný převod pozemků pod stavbou
cyklostezky z majetku města do majetku ÚK;
- převod pozemku p.č. 30/4 o vým. 35 m2 k.ú. Březiny u Děčína do majetku ÚK bude řešen následně.
- RM žádost projednala na svém zasedání dne 8. 10. 2019 a své rozhodnutí odložila;
- na základě úkolu z PVO byla zpracována rekapitulace problematiky týkající se směny pozemku dotčeného
stavbou cyklostezka „Ploučnice“ - příloha.
Vyjádření:
OR – ke směně pozemku p.č. 662/1, k.ú. Bynov, sdělujeme, že odbor rozvoje zde neplánuje žádné investiční
akce.
OSU – odd. územního rozhodování, památkové péče a speciální stavební úřad nemá námitek ke směně
pozemku p.č. 662/1 v k.ú. Bynov za pozemky p.č. 30/3 a p.č. 30/4 v k.ú. Březiny u Děčína.
OSU – odd. Úřad územního plánování sděluje, že dle Územního plánu města Děčín v platném znění se
pozemky p.č. 30/3 a p.č. 30/4 k.ú. Březiny u Děčína nachází pod stavbou „Cyklostezka Ploučnice. Pozemek
p.č. 662/1 k.ú. Bynov se nachází mimo zastavěné území v zóně ZPF – zóna zemědělských kultur. Vzhledem k
výše uvedenému se směnou souhlasíme. Návrh Územního plánu Děčín řadí pozemek p.č. 662/1 k.ú. Bynov
do zastavěného území do plochy BI – bydlení individuální v rodinných domech – městské. Pozemky p.č. 30/3
a 30/4 k.ú. Březiny řadí návrh Územního plánu Děčín do nezastavěného území do plochy Z – plochy zeleně –
ostatní zeleň v krajině. Přes pozemky p.č. 30/3 a 30/4 k.ú Březiny je vymezen koridor silniční dopravy KOR98
DS a lokální biocentrum LBC 65.
OKD – stavbou cyklostezky Ploučnice (investorem a vlastníkem je Ústecký kraj) je dotčena jen velmi malá
část pozemku ve vlastnictví žadatelky. Zbylá část pozemku je velmi neudržovaná. Pro město je tato část
nepotřebná. Odbor komunikací a dopravy nemá námitek ke směně pozemků p.č. 30/3 a p.č. 30/4 k.ú. Březiny
u Děčína za část pozemku p.č. 662/1 k.ú. Bynov.
OZP – nemá z hlediska ŽP námitek ke směně p.p.č. 30/3 (ostatní plocha – neplodná půda) o výměře 1446 m2
a p.p.č. 30/4 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 35 m2 v k.ú. Březiny u Děčína za pozemek p.č.
662/1 (zahrada) o výměře 2534 m2 v k.ú. Bynov.
OMH eviduje žádost vlastníka pozemků p.č. 30/3 a p.č. 30/4 o jejich směnu za pozemek p.č. 662/1 v k.ú.
Bynov. Na části pozemku původně označeného jako p.p.č. 30 o vým. 1481 m2 v k.ú. Březiny u Děčína byla
Ústeckým krajem realizována stavba „Cyklostezka Ploučnice“.
Souhlas se stavbou cyklostezky na pozemku p.č. 30 byl ze strany vlastníka podmiňován následnou směnou
za jiný pozemek ve vlastnictví města Děčín. Dle vyjádření vlastníka pro ÚK byl pozemek původně ozn. jako
p.p.č. 30 k.ú. Březiny u Děčína využíván pro rekreaci-odpočinek, z důvodu výstavby cyklostezky takto již
využíván být nemůže, a proto žádá o směnu za pozemek ve stejné využitelnosti s možností stavby objektu pro
rekreaci.
Pro vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby byl pozemek p.č. 30 rozdělen geometrickým plánem a
část pozemku pod stavbou cyklostezky byla nově ozn. jako p.p.č. 30/4 o vým. 35 m2 k.ú Březiny u Děčína.

Stavba byla realizována se záměrem, že bude, po jejím dokončení a po uplynutí lhůty povinné udržitelnosti
projektu z důvodu poskytnuté dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti
Severozápad, tj. do 18. 11. 2019, převedena z majetku ÚK do majetku města. OMH průběžně vytipoval
několik pozemků pro případnou směnu pozemků, ze strany vlastníka pozemku byl akceptován pouze
pozemek p.č. 662/1 k.ú. Bynov. S ohledem na rozdílnou výměru směňovaných pozemků byl žadatel
informován, že návrh na směnu pozemku p.č. 662/1 bude do jednání orgánů města předložen s variantou na
směnu pouze jeho části tak, aby byly směňovány pozemky o stejné výměře a s variantou na směnu celého
pozemku p.č. 662/1k.ú. Bynov, avšak s finančním vyrovnáním. Pozemky p.č. 30/3 a p.č. 30/4 byly dispozičně
omezeny zástavním právem a předkupním právem, tato omezení byla, po upozornění že se jedná o překážku
pro směnu pozemků, v září 2019 zrušena.
Pro stavbou cyklostezky byla z původního pozemku p.č. 30 využita část o vým. 35 m2. Zbývající část nově
ozn. jako p.p.č. 30/3 o vým. 1446 m2 je neudržovaný svah, s náletovým porostem. Dle vyjádření OSU je zde v
návrhu ÚP vymezen koridor silniční dopravy KOR98 DS a lokální biocentrum LBC 65. Pozemek p.č. 662/1
k.ú. Bynov je v návrhu ÚP řazen do zastavěného území do plochy BI – bydlení individuální v rodinných
domech – městské.
Rada ÚK usnesením č. 061/55R/2018 odsouhlasila ponechání vybudovaných úseků stavby „Cyklostezka
Ploučnice“ v majetku Ústeckého kraje. Z důvodu narovnání majetkoprávního nesouladu – stavba na cizím
pozemku, byl usnesením č. ZM 19 06 05 12 ze dne 27. 6. 2019 schválen bezúplatný převod pozemků pod
stavbou cyklostezky do majetku ÚK. S ohledem na tuto skutečnost je předkládána varianta č. 3, tj. aby
narovnání majetkoprávního nesouladu bylo s vlastníkem pozemku původně ozn. jako p.p.č. 30 o vým. 1481
m2 k.ú. Březiny u Děčína řešeno ze strany ÚK např. formou finančního vypořádání.
V případě realizace směny pozemků bude následně nutno dořešit převod pozemku p.č.30/4 o vým. 35 m2 pod
stavbou cyklostezky do majetku ÚK.
RM projednala žádost o směnu pozemků p.č. 30/4 a p.č. 30/5 k.ú. Březiny u Děčína na svém zasedání dne 8.
10. 2019 a své rozhodnutí odložila, usnesení nebylo přijato. OMH na základě úkolu z PVO zpracoval
rekapitulaci problematiky týkající se směny pozemku dotčeného stavbou cyklostezka „Ploučnice“ - příloha.
Jedná se o směnu pozemků:
do majetku města
- p.č. 30/3 o vým. 1446 m2, ostatní plocha-neplodná půda, k.ú. Březiny u Děčína
- p.č. 30/4 o vým. 35 m2, ostatní plocha-ostatní komunikace, k.ú. Březiny u Děčína
z majetku města
- p.č. 662/1 o vým. 2534 m2, zahrada, k.ú. Bynov
Návrh ceny za finanční dorovnání: dle „Zásad“ II. cenové pásmo 1000,00 Kč/m2
pozemek mimo zastavěné území v zóně ZPF – zóna zemědělských kultur, tj. – zahrada – koeficient 0,3
tj. 300,00 Kč/m2 tj. doplatek ze strany žadatelky za rozdíl 1053 m2 ve směňované výměře – 315.900,00 Kč
Nájemní smlouva: 0
Účel dle žádosti: vypořádání pozemku pod stavbou cyklostezky
Žadatelka: ******
Závazky a pohledávky vůči městu: žadatelka není vedena v evidenci dlužníků města
Vyjádření:
OR

OSU

OKD

OZP

OMH

A

A

A

A

A

Vysvětlivky:

Příloha:

cyklostezka rekapitulace
an.pdf

Komentář:

Příloha: sm zadost an.pdf

Komentář:

Příloha: sm30 brez km.pdf

Komentář:

Příloha: sm662 byn km.pdf

Komentář:

Příloha: smena brez foto a.pdf

Komentář:

Příloha: smena brez foto b.pdf

Komentář:

Příloha: smena byn foto a.pdf

Komentář:

Příloha: smena byn foto b.pdf

Komentář:

Příloha: smena bynov letecky.pdf

Komentář:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Martin Kříž

Předkladatel:

Ing. Jiří Anděl CSc.

OMH

12.11.2019 07:12
podepsáno
12.11.2019 11:20
podepsáno

Cyklostezka „Ploučnice“ - rekapitulace
Investorem cyklostezky „Ploučnice“ byl Ústecký kraj, pro který inženýrskou činnost zajišťovala
spol. Varia. s.r.o. Ústí nad Labem. Tato společnost, zast.
oslovila jednotlivé
vlastníky pozemků s žádostí o souhlas se stavbou pro územní řízení a doplnění případných
podmínek.
V návaznosti na výše uvedená jednání obdržel OMH dne 27. 11. 2007 žádost
, o směnu pozemku p.č. 30 v k.ú. Březiny u Děčína, který bude
stavbou cyklostezky dotčen. Uvedený pozemek byl, dle žádosti, využíván k odpočinku, což za
nově nastávající situace nebude možné a žadatelka navrhovala směnu za jiný pozemek ve
stejné využitelnosti. (p.p.č. 30 o vým. 1481 m2 – ostatní plocha, neplodná půda).
OMH ve své odpovědi
sdělil, že dle výpisu z KN vázne na pozemku zástavní
právo zákonné do 30 let ode dne 2. 10. 2002 a že s pozemkem po tuto dobu nemůže
majetkově nakládat. V případě výmazu tohoto zástavního práva lze o směně pozemků jednat.
Dále byla požádána o bližší specifikaci požadavku na směnu pozemku-výběr konkrétního
pozemku.
V r. 2012 - e-mail
2013

který OMH obdržel až s následným e-mailem v roce

V r. 2013 obdržel OMH prostřednictvím p. náměstka
e-mail od
s žádostí
o pomoc s dořešením situace ve věci směny pozemku, dle jejího sdělení již
netrvá na pozemku ve stejném místě, ale chce pozemek obdobného využití. Žádost byla
doplněna kopií geometrického plánu pro rozdělení pozemku p.č. 30 k.ú. Březiny u Děčína a
kopií vyjádření
pro spol. Varia, s.r.o., Ústí nad Labem z r. 2007. V tomto
vyjádření
souhlasila s navrženou trasou cyklostezky a s vydáním územního
rozhodnutí, stavebního povolení a se vstupem na pozemek za účelem realizace stavby pouze
v případě že s ní město Děčín sepíše smlouvu o smlouvě budoucí pro smlouvu směnnou.
OMH nebyl o této podmínce
informován a ani neobdržel žádost o uzavření
smlouvy budoucí. Smlouva budoucí uzavřena nebyla.
Pro potřeby stavebního řízení a poskytnutí dotací uzavřela
v r. 2010 s Ústeckým
krajem smlouvu o výpůjčce pozemku.
Ze strany
nebyl specifikován žádný pozemek o který by měla zájem, a proto
bylo OMH vytipováno několik pozemků v k.ú. Březiny u Děčína, které by byly vhodné
k odpočinku, a i několik dalších pozemků v různých katastrálních územích. V odpovědi pro
bylo sděleno, že pokud si
některý z nich vybere, je třeba aby
doložila souhlas oprávněných osob k nakládání s pozemkem p.č. 30 a s jeho směnou a
prohlášení o vzdání se těchto jejich práv. Potom může být předložen k projednání do orgánů
města návrh na zveřejnění záměru směny pozemků. Nicméně ke konkrétnímu schválení
směny, k následnému uzavření smlouvy a jejímu vkladu do KN je nezbytné, aby ve výpisu
z KN pro pozemek p.č. 30 k.ú. Březiny u Děčína byl již proveden výmaz těchto omezení
vlastnických práv. Toto musí být zajištěno ze strany vlastníka pozemku.
V r. 2014 OMH obdržel sdělení
, že žádný z navrhovaných pozemků nebyl
akceptován, neboť dle vyjádření
tato od počátku požadovala stavební parcelu
či jinou v dané lokalitě s přístupem k řece, na níž by se, tak jako na její parcele, nechalo vytvořit
něco pro případný odpočinek-stavba rekreačního domku. Současně byly ze strany
navrženy pozemky pro případnou směnu.
Uvedené pozemky byly prověřeny odborem stavební úřad a Lesním úřadem z hlediska možné
výstavby a výsledek byl sdělen
s tím, že uvedené pozemky lze využít na stavbu
pro individuální rekreaci, vyjma lesního pozemku, ale že ani jeden z pozemků nesplňuje
požadavek přístupu k řece.

V roce 2015
sdělila, že žadatelka má zájem o kterýkoliv z pozemků, byla opět
informována, že je třeba aby
doložila souhlas oprávněných osob k nakládání
s pozemkem, poté je možné předložit do RM a ZM.
V r. 2015 obdržel OMH žádost
o vyjádření k dělení pozemků pro dokončení
projektu cyklostezka „Ploučnice“. S ohledem na skutečnost, že nebyl doložen návrh
geometrického plánu, případné zákres do snímku katastrální mapy, byla ze strany OMH
navržena společná schůzka s tím, že
doloží návrh GP a současně bude řešena
i záležitost směny pozemku
.
přislíbila dodání návrhu GP, avšak
k tomuto nedošlo, ani ke společné schůzce. Vyjádření nebylo OMH vydáno.
V roce 2015 obdržel OMH informaci od Ústeckého kraje o finančním ukončení projektu
„Cyklostezka Ploučnice“ ke dni 18. 11. 2014. OMH si na základě této informace vyžádal
kolaudační souhlas s užíváním stavby, který byl vydán OSC MM Děčín dne 3. 2. 2014.
Součástí kolaudačního souhlasu je i GP č. 688-933/2013, kterým byl již pozemek p.č. 30
rozdělen na p.p.č. 30/4 o vým. 35 m2 – pod stavbou cyklostezky a p.č. 30/3 o vým. 1446 m2ostatní plocha, neplodná.
V roce 2019 obdržel OMH žádost ÚK o poskytnutí informace k žádosti
, která se
na ně obrátila s žádostí o pomoc při dořešení směny pozemku. Byla podána informace
o postupu vyřizování žádosti. Současně bylo sděleno, že pozemky původně navrhované ke
směně již nejsou v majetku města (Souhlasné prohlášení o vydržení práva/2016, prodej/2019).
byla ÚK informována a opět požádala ÚK o pomoc při řešení, kdy nadále trvá
na směně pozemku s městem Děčín, a to za jeden z původně navrhovaných pozemků v k.ú.
Folknáře. Tento pozemek byl prověřen jednotlivými odbory MM Děčín. Dle stanoviska OSU je
požadovaný pozemek v platném územním plánu dotčen návrhem veřejně prospěšné stavby
D9 tzv. Folknářskou spojkou, takže pro směnu jej nelze využít. Ústecký kraj byl informován.
Současně byly vytipovány některé další pozemky, i v jiných katastrálních územích města, pro
případnou směnu pozemků s tím, že pokud o některý žadatelka projeví zájem, bude předložen
k vyjádření příslušným odborům MM Děčín, a v případě kladného stanoviska bude postoupen
k projednání v orgánech města.
V červnu 2019 OMH obdržel žádost
o směnu pozemků p.č. 30/3 a p.č. 30/4
v k.ú. Březiny za pozemek 662/1 v k.ú. Bynov. Žadatelka byla informována, že žádost bude
po vyjádření odborů předložena k projednání orgánech města a že s ohledem na rozdílnou
výměru směňovaných pozemků bude předkládán návrh na směnu části pozemku p.č. 662/1,
případně celého pozemku, avšak s finančním dorovnáním. Opětovně byla upozorněna, že je
nezbytné, aby pozemky v jejím vlastnictví nebyly dispozičně omezeny. Tato omezení byla
v září 2019 zrušena.
Do RM předloženo 8.10.2019 - usn.č. RM 19 17 37 18 V.
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Název:
Soubor nemovitostí v k.ú. Děčín - nabytí do majetku, smlouva
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na nabytí do majetku města souboru nemovitostí v k.ú. Děčín a
schvaluje
uzavření darovací smlouvy č. 20190589 mezi ČR-Správa státních hmotných rezerv, Praha 5-Malá Strana,
Šeříková 616/1 na převod 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 a městem Děčín.

Stanovisko RM:
Rada města dne 05.11.2019 projednala návrh na nabytí do majetku města souboru nemovitostí v k.ú. Děčín a
usnesením č. RM 19 19 37 20 doporučila zastupitelstvu města schválit.

Cena:

0,00

Návrh postupu:

RM doporučila

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.;
- RM dne 20.08.2019 usn.č. RM 19 14 37 31 doporučila ZM schválit nabytí nemovitostí;
- ZM dne 26.9.2019 usn.č. ZM 19 07 05 27 schválilo nabytí souboru nemovitostí v k.ú. Děčín;
- OMH obdržel návrh darovací smlouvy, kde v čl. VI odst. 1 je uvedeno, že nemovité věci budou využity pouze
pro uskladnění protipovodňové mobilní ochrany, humanitární pomoci pro potřeby krizového řízení a ochrany
obyvatelstva, dále nelze tyto věci využít ke komečním či jiným výdělečným účelům a k takovým účelům je ani
pronajímat a dále se nesmí převést vlastnictví třetí osobě, v čl. VI odst. 8 je uvedna doba trvání těchto
povinností, a to 15 let ode dne účinků vkladu vlastnického práva obdarovaného do katastru nemovitostí.
Jedná se 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 měla být 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. Tato podmínka byla upravena a jak je výše uvedeno její trvání je po dobu 15 let. Dále není
možné areál po tuto dobu využít k jiným - komerčním - účelům.
Součástí areálu, resp. příslušenstvím nemovitých věcí jsou movité věci v hodnotě cca 3,5 mil. Kč, jež jsou
uvedeny v příloze smlouvy.
OMH v příloze poskytuje znění smlouvy, které je nutné pro daný majetkoprávní úkon v zastupitelstvu města
schválit.
Vyjádření:
Krokova_OMAJ_DS_2019
Příloha: 0589_DETRANS_V1_FINA
L_P.pdf

Komentář:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Martin Kříž

Předkladatel:

Ing. Jiří Anděl CSc.

OMH

11.11.2019 14:38
podepsáno
11.11.2019 14:41
podepsáno

DAROVACÍ S MLOUVA
číslo: 20190589
uzavřená v souladu s ustanovením § 22 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky
a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZMS“) a v souladu
s ustanovením § 2055 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „občanský zákoník“)
mezi těmito smluvními stranami
Česká republika – Správa státních hmotných rezerv
se sídlem:
Praha 5 – Malá Strana, Šeříková 616/1, PSČ 150 85
právně jednající:
Ing. Pavel Švagr, CSc., předseda Správy státních hmotných rezerv
IČO:
481 33 990
DIČ:
CZ48133990
bankovní spojení:
Česká národní banka, pobočka Praha
číslo účtu:
85508881/0710
kontaktní osoba:
Ing. Hana Randová, ředitelka Odboru majetkového
telefon:
244 095 200
e-mail:
hrandova@sshr.cz
datová schránka:
4iqaa3x
(dále jen „dárce“)
a
Statutární město Děčín
se sídlem:
Děčín, Mírové nám. 1175/5, PSČ 405 38
zastoupena:
Jaroslavem Hroudou, primátorem
IČO:
002 61 238
DIČ:
CZ00261238
bankovní spojení:
Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu:
19-921402389/0800
kontaktní osoba:
Ing. Ilona Šeneklová
telefon:
412 593 218
e-mail:
ilona.seneklova@mmdecin.cz
datová schránka:
x9hbpfn
(dále jen „obdarovaný“)
(dále také společně „smluvní strany“)

Článek I
Úvodní ustanovení
1. Česká republika je vlastníkem a dárci přísluší hospodařit v souladu s ustanovením § 9 ZMS
s těmito hmotnými nemovitými věcmi, včetně jejich součástí a příslušenství:
ČR - Správa státních hmotných rezerv, Šeříková 616/1, 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

 pozemkem p. č. 2640 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 262 m2, jehož součástí
je stavba bez čp/če, občanská vybavenost;
 pozemkem p. č. 2641 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1.256 m2; jehož součástí
je stavba: Děčín I – Děčín, č. p. 596, jiná stavba
 pozemkem p. č. 2642 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1.966 m2, jehož součástí
je stavba bez čp/če, jiná stavba;
 pozemkem p. č. 2643 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1.468 m2; jehož součástí
je stavba: Děčín I – Děčín, č. p. 595, jiná stavba,
 pozemkem p. č. 2644 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1.510 m2, jehož součástí
je stavba bez čp/če, jiná stavba,
 pozemkem p. č. 2645 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1.332 m2, jehož součástí
je stavba bez čp/če, jiná stavba,
 pozemkem p. č. 2646 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 762 m2, jehož součástí
je stavba bez čp/če, jiná stavba,
 pozemkem p. č. 2647 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1.164 m2, jehož součástí
je stavba bez čp/če, jiná stavba,
 pozemkem p. č. 2648 – ostatní plocha manipulační plocha o výměře 6.149 m2,
vše nalézající se v katastrálním území Děčín, obci Děčín, okrese Děčín a zapsanými na listu
vlastnictví č. 912 vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín
(dále jen „nemovité věci“ nebo také „majetek“).
2. Česká republika je vlastníkem a dárci přísluší hospodařit v souladu s ustanovením § 9 ZMS
s hmotnými movitými věcmi specifikovanými v Příloze č. 1 (dále jen „movité věci“ nebo také
„majetek“).
Článek II
Prohlášení dárce
1. Rozhodnutím předsedy Správy státních hmotných rezerv č. 48 ze dne 30. června 2006 se
nemovité věci specifikované v článku I odst. 1 smlouvy staly pro dárce ve smyslu ustanovení
§ 14 odst. 7 ZMS trvale nepotřebné.
2. Dárce prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 19b odst. 4 ZMS byly nemovité věci,
specifikované v článku I smlouvy, nabídnuty dne 25. 9. 2018 prostřednictvím portálu ÚZSVM
ostatním organizačním složkám státu a státním organizacím. Žádná z nich o ně ve stanovené
lhůtě neprojevila zájem a ty se tak staly pro stát trvale nepotřebnými.
3. Nemovité i movité věci mají v souladu se ZMZ status trvale nepotřebného majetku.
Článek III
Účel smlouvy
1. Účelem této smlouvy je naplnění ustanovení ZMS o hospodárném a účelném naložení
s majetkem, který je pro dárce i stát trvale nepotřebný, a realizace bezúplatného převodu
majetku České republiky do vlastnictví obdarovaného ve veřejném zájmu v souladu
s ustanovením § 22 odst. 3 ZMS.
2. Bezúplatný převod majetku specifikovaného v článku IV smlouvy z vlastnictví České republiky
do vlastnictví obdarovaného se uskutečňuje ve veřejném zájmu, a to na základě žádosti
obdarovaného o bezúplatný převod areálu v ul. Krokova, Děčín I“ č.j.: MDC/78617/2019 ze
dne 22. 7. 2019 a na základě usnesení zastupitelstva statutárního města Děčín
č. ZM 19 07 05 27 ze dne 26.09.2019. Převáděný majetek je touto smlouvou obdarovanému
ČR - Správa státních hmotných rezerv, Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 – Malá Strana, tel.: +420 222 806 111, fax:
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darován za účelem uskladnění protipovodňové mobilní ochrany, humanitární pomoci pro
potřeby krizového řízení a ochrany obyvatelstva.
Článek IV
Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je bezúplatný převod majetku, blíže specifikovaného v čl. I smlouvy
a souboru movitého majetku specifikovaného v Příloze č. 1 této smlouvy.
2. Touto smlouvou se dárce zavazuje, že obdarovanému převede bezúplatně do jeho vlastnictví
majetek v celkové evidenční hodnotě dle účetní evidence dárce 31.445.395,31 Kč (slovy: třicet
jedna milionů čtyři sta čtyřicet pět tisíc tři sta devadesát pět korun českých, třicet jeden haléř).
Článek V
Prohlášení smluvních stran
1. Dárce prohlašuje, že na nemovitých věcech neváznou žádné dluhy, zástavní práva ani právní
vady, na které by měl dárce povinnost obdarovaného upozornit.
2. Dárce přenechává nemovité věci, včetně jejich součástí a příslušenství a souboru movitého
majetku obdarovanému, jak stojí a leží ve smyslu ustanovení § 1918 občanského zákoníku,
a obdarovaný je takto v tomto stavu přijímá.
3. Obdarovaný výslovně prohlašuje, že stav darovaných nemovitých věcí, včetně součástí
a příslušenství a souboru movitého majetku je mu dobře znám, že si je podrobně prohlédl,
a že dar přijímá do svého vlastnictví.
4. Zároveň se obdarovaný zavazuje, že nebude uplatňovat u dárce ekologické ani jiné vady
převáděných nemovitých věcí.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato darovací smlouva podléhá podle ustanovení § 22 odst.
4 ZMS schválení příslušného ministerstva.
Článek VI
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Obdarovaný je povinen:
a. o převáděné nemovité věci řádně pečovat a užívat je pouze k účelu uvedenému v čl.
III. odst. 2. smlouvy, tj. k uskladnění protipovodňové mobilní ochrany, humanitární
pomoci a pro potřeby krizového řízení a ochrany obyvatelstva;
b. převáděné nemovité věci nevyužívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům
a k takovým účelům je ani nepronajímat;
c. nepřevést vlastnictví k nemovitým věcem třetí osobě.
2. Za porušení povinností stanovených v tomto článku, odst. 1. písm. a) a b) je obdarovaný
povinen zaplatit dárci smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za
každý zjištěný případ. Obdarovaný si je vědom, že dle ustanovení § 2048 a násl. občanského
zákoníku zaplacením smluvní pokuty povinnosti stanovené v tomto článku, odst. 1. písm. a)
a b) nezanikají a pokutu lze udělovat opakovaně.
3. Za porušení povinnosti uvedené v tomto článku, odst. 1. písm. c) je obdarovaný povinen dárci
zaplatit smluvní pokutu ve výši ceny převáděných nemovitých věcí obvyklé v místě a čase, která
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bude stanovena znaleckým posudkem soudního znalce z oboru ekonomika, ceny a odhady
nemovitostí, nejméně však ve výši ceny zjištěné dle cenového předpisu ke dni nabytí
předmětných nemovitých věcí do vlastnictví obdarovaného.
4. Smluvní pokuty sjednané v tomto článku jsou splatné do 30 dnů od okamžiku jejich vzniku na
účet dárce uvedený v záhlaví této smlouvy.
5. Bude-li zjištění smluvní pokuty dle tohoto článku spojeno s náklady dárce, je obdarovaný
povinen tyto náklady dárci nahradit do 30 kalendářních dnů od okamžiku doručení výzvy dárce
na jeho účet uvedený v záhlaví této smlouvy.
6. Dárce je oprávněn kdykoliv během lhůty stanovené v odst. 8 povinnosti stanovené v odst.
1. tohoto článku kontrolovat a obdarovaný se zavazuje k tomu dárci poskytnout odpovídající
součinnost.
7. Obdarovaný je povinen vždy k 31. 12. příslušného roku během doby stanovené v odst.
8. tohoto článku předložit dárci písemnou zprávu o plnění povinností týkajících se řádného
nakládání s nemovitými věcmi plynoucími z této smlouvy. Za porušení této povinnosti uhradí
obdarovaný dárci smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých), která je
splatná vždy k 31. 1. kalendářního roku bezprostředně následujícího po roce, v němž
k porušení povinnosti stanovené tímto odstavcem došlo.
8. Všechny povinnosti obdarovaného stanovené tímto článkem trvají po dobu patnácti let ode
dne účinků vkladu vlastnického práva obdarovaného do katastru nemovitostí.
9. Smluvní strany berou na vědomí, že vlastnické právo k převáděným nemovitým věcem
a k souboru movitého majetku přechází na obdarovaného vkladem vlastnického práva do
katastru nemovitostí u příslušného katastrálního úřadu, s účinností ode dne podání návrhu na
povolení vkladu.
10. Návrh na vklad vlastnického práva bude příslušnému katastrálnímu úřadu předložen dárcem
do 30 dnů po schválení této smlouvy příslušným ministerstvem.
11. V případě, že by nedošlo z jakéhokoliv důvodu k provedení vkladu vlastnického práva
obdarovaného k převáděným nemovitým věcem, tato smlouva pozbývá platnosti a účinnosti,
a to dnem doručení oznámení o neprovedení vkladu.
12. Smluvní strany berou na vědomí, že podepsáním této smlouvy jsou svými projevy vázány až
do dne rozhodnutí o vkladu práva do katastru nemovitostí.
Článek VII
Zrušení smlouvy v případě neschválení příslušným ministerstvem
Pokud tato smlouva nebude schválena příslušným ministerstvem a smluvní strany se písemně
nedohodnou do 60 dnů poté, co dárce obdrží oznámení o neschválení této smlouvy, o její úpravě
tak, aby mohla vyhovět požadavkům příslušného ministerstva, tato smlouva se ruší.
Článek VIII
Závěrečná ujednání
1. Smluvní strany se dohodly, že další skutečnosti touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku.
2. Poplatníkem daně z nabytí vlastnického práva k nemovitým věcem, které jsou předmětem této
smlouvy je obdarovaný, který daň uhradí v zákonné lhůtě a výši.
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3. Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy (včetně změn v záhlaví smlouvy: bankovního
spojení, sídla, zastoupení atd.) jsou vázány na souhlas smluvních stran a mohou být provedeny,
včetně změn příloh, po vzájemné dohodě obou smluvních stran pouze formou písemného
dodatku k této smlouvě. Smluvní dodatky musí být řádně označeny, pořadově vzestupně
očíslovány, datovány a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Nemůže jít
k tíži smluvní strany, které nebyl v souladu s touto smlouvou zaslán dodatek ohledně změny
údajů v záhlaví smlouvy, že i nadále užívá při komunikaci s druhou smluvní stranou údaje
původně uvedené. Jiná ujednání jsou neplatná.
4. Uzavření smlouvy v tomto znění bylo schváleno Usnesením zastupitelstva statutárního města
Děčín č. …………..…… ze dne ………...
5. Obdarovaný souhlasí se zveřejněním této smlouvy na internetových stránkách dárce. Údaje
budou znečitelněny (ochrana informací a údajů dle zvláštních právních předpisů). Obdarovaný
bere na vědomí a souhlasí s tím, že se tato smlouva vkládá do registru smluv vedeného podle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy zajišťuje dárce.
6. Obdarovaný souhlasí s tím, aby dárce poskytl část nebo celou tuto smlouvu v případě žádosti
o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů.
7. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnosti
se zasílají v elektronické podobě prostřednictvím datových schránek. Nelze-li použít datovou
schránku, zasílají se prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu uvedenou
v záhlaví této smlouvy.
8. Tato smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž po jednom obdrží obdarovaný, tři
dárce, jeden je určen pro příslušné ministerstvo a jeden stejnopis bude předán Katastrálnímu
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín společně s návrhem na vklad vlastnického
práva obdarovaného.
9. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy před jejím podpisem řádně seznámily
a na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
10. Smlouva je platná ode dne, kdy příslušné ministerstvo udělí k této smlouvě schvalovací doložku
a účinná dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv.
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11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
 Příloha č. 1 Soupis movitého majetku
 Příloha č. 2 Usnesení zastupitelstva statutárního města Děčín č. …………..…. ze dne
………………..

V Praze dne …………………….
Za dárce:
Česká republika –
Správa státních hmotných rezerv

…………………………………………
Ing. Pavel Švagr, CSc.
předseda

V …………….. dne ……………………..
Za obdarovaného:
Statutární město Děčín

…………………………………………….
Jaroslav Hrouda
primátor
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Příloha č. 1
Soupis movitého majetku
Inventární číslo
D17459
D19890
D22617
D22828
D22846
D22972
D22973
D22974
D22975
D23038
D23069
D23076
D23080
D23082
D23101
D23112
D23113
D23184
D23234
D23317
D23318
D23321
D23368
D23369
D23389
D23420
D23421
D23587
D24515
D26452
D26453
D26454
D26455
D31298
D31454
D31552
D31557
S00442
S01395
S02503
S04060

Název majetku
rádio Alto
přístroj hasicí pěnový S6
přístroj hasicí P6S/ETS
kamna plynová Gamat
zásobník vody kombi
kamna plynová Gamat
kamna plynová Gamat
kamna plynová Gamat
kamna plynová Gamat
sporák plynový
bojler el.125 l
chladnička Calex 175 l
sporák plynový Gasspo
dvojvařič plynový
bojler el. 150 lt
závora univerzální
bojler el. ISEA 130 lt
bojler el. OVS 160 E/NEREZ
bojler el. 150 l ELEKTROLUX
přístroj hasicí práškový
přístroj hasicí práškový
přístroj hasicí práškový
přístroj hasicí sněhový
přístroj hasicí sněhový
bojler el. OKCE – 50 l
přístroj hasicí práškový
přístroj hasicí práškový
ohřívač vody el. 160l
bojler el. OKCE 100 l
přístroj hasicí práškový P6
přístroj hasicí práškový P6
přístroj hasicí práškový P6
přístroj hasicí práškový P6
buňka mobilní MONTA E
siréna požární poplachová
kamna el. aku. FIKOTERM E
závora elektrohydraulická
zvedák motor. vozidel mont.
zařízení odsávací v truhlárně
datová síť
zařízení EPS
CELKEM

Cena
1 460,00 Kč
750,00 Kč
1 134,50 Kč
2 240,50 Kč
3 230,00 Kč
2 950,00 Kč
2 511,50 Kč
2 102,66 Kč
2 102,66 Kč
3 280,00 Kč
4 970,00 Kč
7 340,00 Kč
4 120,00 Kč
1 520,00 Kč
5 790,00 Kč
14 249,70 Kč
4 290,00 Kč
11 535,00 Kč
6 990,00 Kč
650,00 Kč
650,00 Kč
650,00 Kč
690,00 Kč
690,00 Kč
4 845,00 Kč
1 464,00 Kč
1 464,00 Kč
6 650,00 Kč
5 956,00 Kč
1 416,00 Kč
1 416,00 Kč
1 416,00 Kč
1 416,00 Kč
37 203,00 Kč
4 893,00 Kč
7 800,00 Kč
27 198,00 Kč
90 486,50 Kč
172 214,00 Kč
211 741,10 Kč
3 074 400,00 Kč
3 737 875,12 Kč

Datum pořízení
30.03.1987
01.04.2003
21.04.2000
05.11.1981
22.08.1986
07.11.1987
21.08.1983
04.06.1982
04.06.1982
16.09.1986
27.05.1992
13.06.1994
24.10.1994
24.10.1994
11.03.1996
16.12.1996
17.12.1996
23.09.1998
16.11.2000
17.08.1993
17.08.1993
17.08.1993
17.08.1993
17.08.1993
07.06.2002
15.05.2003
15.05.2003
31.03.2004
06.05.2005
30.06.2006
30.06.2006
30.06.2006
30.06.2006
08.06.1990
31.05.1991
02.10.1991
18.11.1991
10.10.1990
05.06.1992
30.12.1998
20.06.1996
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MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM
Konané dne: 21. 11. 2019
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Název:
Pozemky včetně staveb v k.ú. Horní Oldřichov - nabytí do majetku
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na nabytí pozemků včetně staveb v k.ú. Horní Oldřichov a
neschvaluje
1) nabytí pozemku st.p.č. 311/5 zast.pl. o výměře 464 m2 jehož součástí je stavba bez čp/če, obč.vyb., st.p.č.
917 zast.pl. o výměře 23 m2, p.p.č. 1579/1 vodní pl. o výměře 70 m2 a p.p.č. 1596/1 ost.pl. o výměře 1884
m2, vše v k.ú. Horní Oldřichov z majetku Ústeckého kraje do majetku města úplatným převodem - dražbou a
2) svěřit zcela pravomoc nabytí pozemku st.p.č. 311/5 zast.pl. o výměře 464 m2 jehož součástí je stavba bez
čp/če, obč.vyb., st.p.č. 917 zast.pl. o výměře 23 m2, p.p.č. 1579/1 vodní pl. o výměře 70 m2 a p.p.č. 1596/1
ost.pl. o výměře 1884 m2, vše v k.ú. Horní Oldřichov do majetku města, tj. nabytí v dražbě, ve veřejné soutěži
nebo jiným obdobným způsobem radě města, a to v souladu s § 85 písm. n) zák. č. 128/2000 Sb. zákon o
obcích, v platném znění.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 19.11.2019 a usnesením č. RM 19 18 37 29 nedoporučila zastupitelstvu schválit
zastupitelstvu města schválit: 1) nabytí pozemku st.p.č. 311/5 zast.pl. o výměře 464 m2 jehož součástí je
stavba bez čp/če, obč.vyb., st.p.č. 917 zast.pl. o výměře 23 m2, p.p.č. 1579/1 vodní pl. o výměře 70 m2 a
p.p.č. 1596/1 ost.pl. o výměře 1884 m2, vše v k.ú. Horní Oldřichov z majetku Ústeckého kraje do majetku
města úplatným převodem - dražbou a 2) svěřit zcela pravomoc nabytí pozemku st.p.č. 311/5 zast.pl. o
výměře 464 m2 jehož součástí je stavba bez čp/če, obč.vyb., st.p.č. 917 zast.pl. o výměře 23 m2, p.p.č.
1579/1 vodní pl. o výměře 70 m2 a p.p.č. 1596/1 ost.pl. o výměře 1884 m2, vše v k.ú. Horní Oldřichov do
majetku města, tj. nabytí v dražbě, ve veřejné soutěži nebo jiným obdobným způsobem radě města, a to v
souladu s § 85 písm. n) zák. č. 128/2000 Sb. zákon o obcích, v platném znění.

Cena:
Návrh postupu:

RM nedoporučila nabytí

Důvodová zpráva:
OMH obdržel dne 13.11.2019 dopis Mgr. Poschové ve věci návrhu na získání do majetku města nemovitosti
pozemky st.p.č. 311/5 zast.pl. o výměře 464 m2 jehož součástí je stavba bez čp/če, obč.vyb., st.p.č. 917
zast.pl. o výměře 23 m2, p.p.č. 1579/1 vodní pl. o výměře 70 m2 a p.p.č. 1596/1 ost.pl. o výměře 1884 m2,
vše v k.ú. Horní Oldřichov - blíže viz příloha.
Jedná se o nemovitosti v současné době ve vlastnictví Ústeckého kraje, který tyto nemovitosti prodává formou
dobrovolné dražby. V dražební vyhlášce je uvedena odhadní cena nemovitostí ve výši 3.052.510,- Kč, nejnižší
podání činí 3.243.540,- Kč, minimální příhoz je 30.000,- Kč. Složení dražební jistoty ve výši 324.354,- Kč.
Na základě pokynu vedení města předkládá OMH tento návrh na nabytí uvedených nemovitostí do jednání
orgánů města s tím, že dle dražební vyhlášky je dražba stanovena na 28.11.2019. V případě, že zastupitelstvo
města schválí nabytí nemovitostí do majetku města a svěří pravomoci nabytí radě města, je nutné před
konáním dražby projednat v radě města návrh na účast v dražbě a schválit:
1. účast na dobrovolné dražbě;
2. pověřit zástupce města účastí na dobrovolné dražbě;
3. udělit plnou moc zástupci města k účasti na dobrovolné dražbě;
4. určit výši kupní ceny v dražbě dle důvodové zprávy.
Vyjádření:
Příloha: uk_drazba_maj.pdf

Komentář:

Příloha: uk_drazba.pdf

Komentář:

Příloha: ms_dopis_an.pdf

Komentář:

Příloha: ms_zamer.pdf

Komentář:

Příloha: uk_dr_vyhlaska.pdf

Komentář:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Ilona Šeneklová

Předkladatel:

Ing. Jiří Anděl CSc.

OMH

20.11.2019 06:55
podepsáno
20.11.2019 07:54
podepsáno

Vážený pane primátore,
zasílám nové informace o dobrovolné dražbě ( bývalý školní areál) v k.ú. Horní Oldřichov. Jedná se o budovu,
kterou jsem zmiňovala na posledním zasedání ZM. Informace o dražbě jsem obdržela 25. 10. 2019.
Současně zasílám už jen k náhledu záměr naší školy. Jen doplním, že speciální školství v Děčíně i nadále bude
chybět.
S pozdravem
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rozšířit předškolní vzdělávání dle § 16 ŠZ o 10 až 15 míst a to zejména pro děti
s mentálním, tělesným, sluchovým, zrakovým postižením, SP s kombinovaným
postižením, autismem. V letošním školním roce vzděláváme a vychováme děti s těžkou
DMO s kombinovaným postižením (zrakovým +mentálním), autistické děti se středně
těžkou mentální retardaci, sluchovým postižením s kombinací SP, etopedické potíže
s kombinací mentální retardace a psychopedické potíže. Naše škola si prošla komplexní
ČŠI, která vydala kladné stanovisko. Škola má plný počet žáků, letos bylo 6 dětí
odmítnuto. Vzděláváme děti od 2,5 do 7 let. Škola je zapsána v rejstříku škol.



současně vybudovat přípravný stupeň základní školy speciální dle § 48a a první stupeň
základní školy speciální dle § 48 a dle §42 vzdělávání žáků s hlubokým mentálním
postižením



zajistit psychiatrické služby, fyzioterapeutické, logopedické a další služby, které budou
odpovídat speciálně pedagogické péči a to vše v jednom areálu, který je více jak dva
roky prázdný, objekt chátrá a dochází k devastaci celkové budovy.

S pozdravem
Ředitelka Speciální MŠ
Mgr. Ivana Poschová
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MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DĚČÍN
Zpracovatel:
Ing. Bc. Tomáš Brčák
Název:

Silniční spojení obou břehů Labe

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo problematiku silničního spojení pravého a levého břehu
Labe
bere na vědomí
a
pověřuje
primátora města, náměstka primátora pro rozvoj a dále odpovědné pracovníky příslušných
odborů magistrátu k jednání s Krajským úřadem Ústeckého kraje za účelem aktualizace
zásad územního rozvoje tak, aby tyto zásady uvažovaly třetí silniční spojení pravého a
levého břehu Labe v lokalitě Děčín s napojením na budoucí přivaděč na dálnici D8.
Důvodová zpráva:
V současné době je spojení obou břehů Labe zajištěno pomocí starého Tyršova mostu (z
roku 1933) a mostu Budovatelů, známého pod názvem „Nový most“, z druhé poloviny 80. let
dvacátého století. Toto spojení je ve špičkách přetížené, dochází k tvorbě kolon, navíc v
případě povodní dochází k zatopení sjezdů z obou mostů, čímž je prakticky automobilové
spojení obou břehů přerušeno. Oba dva mosty bude nutno časem průběžně a opakovaně
rekonstruovat, což vždy způsobí dopravní kolaps ve městě.
Výstavbou třetího mostu přes Labe s napojením na uvažovaný dálniční přivaděč, zejména
v pomyslném tranzitním koridoru Liberec-Ústí nad Labem, by došlo jednak k odlehčení
stávajících mostů, tak i k odklonu tranzitní dopravy z centra města. Tím by došlo ke snížení
znečištění ovzduší exhalacemi, ke zmenšení zatížení hlukem a vibracemi v lokalitě
děčínského městského centra a ke zvýšení bezpečnosti chodců a řidičů ve městě. Díky
třetímu mostu by vznikla možnost obchvatového propojení dálničního přivaděče s přeložkou
silnice I/13 Děčín – Manušice.
V současnosti není možné do územního plánu zanést ideu třetího přemostění řeky Labe,
protože tento požadavek není implementován v Zásadách územního rozvoje Ústeckého
kraje (ZUR). Územní plán města musí být s těmito zásadami v souladu. Aby bylo možné v
budoucnosti stavbu třetího mostu vůbec uvažovat, je nutné nejdříve aktualizovat ZUR, na
jejich základě aktualizovat územní plán města (UP) a následně až iniciovat vlastní přípravu
projektové dokumentace ve všech stupních.
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Obrázek: Možné místo přemostění /výřez z návrhu územního plánu
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