MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM
Konané dne: 27. 5. 2021

ZM

21

05

03

01

Název:
Dotace na provoz osobní lodní dopravy
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo žádost Labské plavební společnosti, s.r.o., IČ: 27346471, Karla Čapka 211/1,
405 02 Děčín I, o poskytnutí dotace na provozování osobní lodní dopravy v Děčíně pro sezonu 2021 a
schvaluje
1.poskytnutí dotace maximálně do výše 360.000,00 Kč společnosti Labská plavební společnost, s.r.o., IČ:
27346471, se sídlem Karla Čapka 211/1, 405 02 Děčín I,
2.uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a Smlouvy o dopravě (provozování osobní lodní
dopravy).

Stanovisko RM:
Rada města projednala žádost Labské plavební společnosti, s.r.o., IČ: 27346471, Karla Čapka 211/1, 405 02
Děčín I, o poskytnutí dotace na provozování osobní lodní dopravy v Děčíně pro sezonu 2021 a po úpravě
doporučuje zastupitelstvu města:
1. schválit poskytnutí dotace maximálně do výše 360.000,00 Kč společnosti Labská plavební společnost,
s.r.o., IČ: 27346471, se sídlem Karla Čapka 211/1, 405 02 Děčín I,
2. schválit uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a Smlouvy o dopravě (provozování osobní
lodní dopravy).

Cena:
Návrh postupu:

360 000,00

Důvodová zpráva:
Žádost o dotaci
Labská plavební společnost, s.r.o., požádala dne 22.4. 2021 o poskytnutí dotace na provozování osobní lodní
dopravy v Děčíně na sezonu 2021. Žádá o dotaci ve výši 400.00,00 Kč (4 000 Kč/1 přepravní výkon), a to na
provoz lodi na trase Děčín – Hřensko a zpět v období od 12.6. do 23.10. 2021. Dotace by měla být využita na
úhradu provozních nákladů, jako nákup pohonných hmot, mzdové náklady posádky lodi, spotřebované
energie a městem odsouhlasené marketingové aktivity. Labská plavební předložila jízdní řád lodi včetně
ceníku. V měsících červnu a září bude jezdit loď v pátek, sobotu a neděli, v říjnu pouze o sobotách a o
prázdninách by měl být provoz každodenní s tím, že nově bude loď v pondělí a úterý kola přepravovat
zdarma. Cenu jízdného se společnost snaží meziročně udržet zhruba ve stejné výši. Oproti loňskému roku
dochází letos k navýšení ceny plavby Děčín – Hřensko od 10 Kč na 130 Kč. Ostatní ceny zůstávají stejné. V
rozpočtu města na rok 2021 je schválená na provoz lodní dopravy částka 200 tisíc Kč, Labská plavební ale
žádá od 400 tisíc Kč, tedy o částku, kterou město poskytlo v minulých letech.
Rada města žádost Labské plavební společnosti projednala dne 11.5.2021 a doporučila schválit výši dotace
360.000,00 Kč, což je o 40.000,00 Kč méně, než společnost požadovala. Provozovatel osobní lodní dopravy v
návaznosti na usnesení rady města poníží počet jízd dotovaných městem ze 100 na 90. O možnosti získání
finanční podpory jedná společnost také s obcí Hřensko.
Provoz lodi v roce 2020
Turistickou sezonu v roce 2020 ovlivnila pandemie. Kvůli protiepidemickým opatřením byl přepracován jízdní
řád. Dále došlo k uzavření dodatku k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace, dle kterého došlo k úpravě
jízdních řádů na základně aktuální situace a také ke změně dispozice s dotací, kdy dle uzavřené smlouvy
město hradilo společnosti částku ve výši 4000 Kč za přepravní den. Dodatek toto změnil na o úhradu 4000 Kč
za přepravní výkon. Důvodem této změny bylo podpořit domácí cestovní ruch. Pandemie významně ovlivnila
průběh turistické sezony, proto společnost upravila jízdní řád na lince Děčín - Hřensko a zpět. Jízdní řád byl
soustředěn do hlavní prázdninové sezony a je provázaný s jízdním řádem autobusových a vlakových spojů.
Oproti původně schválenému jízdnímu řádu dopravce v hlavní sezoně v pátek a sobotu prováděl dvě jízdy
denně. V roce 2020 uskutečnila Labská plavební společnost v období od 24.6. do 31.10. celkem 90 jízd a
vyčerpala dotaci ve výši 360 000 Kč. V rámci dotovaných plaveb v tomto období využilo přepravu lodí celkem
9 495 osob.
Stanovisko Městského turistického centra
Pravidelné plavby výletní lodi dodávají významnou atraktivitu našemu městu. Plavba po Labi nejhlubším
pískovcovým kaňonem Evropy je vyhledávaným cílem turistů, a právě díky této atrakci se ve městě
ubytovávají lidé z celé republiky. Lodní doprava má proto kladný dopad nejen pro město jako takové, ale i pro
podnikatele ve službách cestovního ruchu. Z našich zkušeností totiž vyplývá, že lidé, kteří primárně míří na
výletní loď zůstávají v Děčíně déle a navštíví také například zámek, zoo nebo aquapark. Letošní rozšíření
služeb o přepravu kol zdarma je dalším krokem pro zvýšení atraktivity města. Naše stanovisko k poskytované
dotaci pro Labskou plavební společnost je tedy jednoznačné a navrhujeme poskytnout dotaci 400 tis. Kč.
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V Děčíně dne 21.4.2021

Žadatel:
Labská plavební společnost, s.r.o.
Sídlo ; Karla Čapka 211/1
405 02 Děčín I.
IČ; 273 46 471
DIČ: CZ 273 46 471
Zastoupený : Ing.Martinem Komrskou, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.,číslo účtu 222734528/0300
Zapsaný : Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 25398
Společník : Milan Helvig, nar.25.9.1970,bytem Karla Čapka 1215/5, 405 02 Děčín
Společník : Artes Děčín, s.r.o.,IČ 25411489, sídlo Karla Čapka 211/1, 405 02 Děčín I.
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Žádost o dotaci na provozování osobní lodní dopravy v Děčíně
pro sezónu 2021
dovolujeme si Vás touto cestou požádat o poskytnutí provozního příspěvku formou dotace

ve
výši 400.000,- Kč na provoz plavidla na trase mezi Děčínem a Hřenskem v období od 12.6.2021 do
23.10.2021, kde budou podle plavebních podmínek nasazována plavidla : Poseidon DC,Bohemia
DC,Orion.
Výše uvedený příspěvek bude použit stejným způsobem jako v předcházejících letech

na
úhradu povozních nákladů - nákup pohonných hmot, mzdové náklady posádky lodi, spotřebované
energie a městem Děčín odsouhlasené marketingové aktivity. Příspěvek je kalkulován ve výši 4 000
KČ / 1 přepravní výkon na trase Děčín - Hřensko a zpět. Výše příspěvku je zásadní z hlediska ceny
jízdného, která je díky dlouhodobé spolupráci se Statutárním .městem Děčín udržována v cenové
hladině dostupné pro širokou veřejnost pod úrovní úplných provozních nákladů.
S ohledem na dlouhodobou spolupráci jsou takto koncipovány jízdní řády i pro letošní rok a
s přihlédnutím k časové tísni zadány příslušné propagační materiály i s uvedením podpory ze strany
Statutárního města Děčín do tisku.
Financování této linky je zajišťováno z vlastních zdrojů společnosti LPS s.r.o., které
nepostačují na provoz celého období ( od 12.6.2021 do 23.10.2021).
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.

Děkujeme za projevenou důvěru a těšíme se na další spolupráci v nadcházejíc! sezóně.
S pozdravem

plavební společnost,

s.r.o.
Karla Čapka 211/1

405 02 Déčín I.
DIČ; CZ27346471

®
10:27,^.46471
TEL,: +.120 777 037 379

Ing. Martin Komrska
jednatel společnosti
Labská plavební společnost, s.r.o.

Příloha : Jízdní řád včetně cen

Příloha - Jízdní řád včetně cen
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DECIN - HŘENSKO a zpět 12.6. - 23.10.2021
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CENA PLAVBY: Děčín - Hřensko 130,- Kč / Hřensko - Děčín 140,- Kč/ tam i zpět 200,- Kč / děti do 10 let jednosměrně 90,- Kč / děti do 10 let tam i zpět 150,- Kč / Kočárek 20,- Kč. Pes, jízdní kolo 80,- Kč.
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Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
I.
Subjekty smlouvy
1.

Statutární město Děčín, IČ: 00261238, Mírové nám. 1175/5, 405 02 Děčín IV,
č.ú.921402389/0800, vedený u České spořitelny, a. s., pobočka Děčín, dále jen jako poskytovatel
dotace.
Jednající: Ing. Jiří Anděl, CSc, primátor

2.

Labská plavební společnost, s.r.o., IČ: 27346471, se sídlem Karla Čapka 211/1, 405 02, Děčín 2,
Děčín 2, obchodní společnost je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn.
C 25398, č.ú.222734528/0300, dále jen jako příjemce dotace.
Jednající: Ing. Martin Komrska
II.
Předmět smlouvy

1.

Předmětem této smlouvy je poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Děčín, kapitola 31
v souladu s ustanovením § 85/c zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění novel, a
ust. § 9 odst. (1) písm. h) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
ve znění novel, na základě Žádosti o poskytnutí dotace ze dne 22. 4. 2021, která je nedílnou
součástí této smlouvy, a to na 90 přepravních výkonů na trase Děčín – Hřensko a zpět v sezóně
2021 (od 12. 6. 2021 do 23. 10. 2021) dle jízdního řádu a ceníku (Příloha č. 1), v souladu se
Smlouvou o dopravě ze dne xx.xx. 2021.

2.

Příjemce dotace prohlašuje, že je právnickou osobou, která má oprávnění provozovat osobní
dopravu na plavební dráze mezi obcemi Děčín – Hřensko a zpět, dále jen „přepravní výkony“.
III.
Dispozice s dotací

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

Poskytnutí dotace bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Děčín č. ZM 21 05 06 01 ze
dne 27.05. 2021.
Poskytovatel dotace se zavazuje poskytnout příjemci účelovou dotaci v maximální celkové výši
360 000 Kč, tj. 4.000,00 Kč/ přepravní výkon (slovy čtyři tisíce Kč/přepravní výkon) na provedení
maximálně 90 přepravních výkonů na trase Děčín – Hřensko a zpět v sezóně 2021 (dále pouze
jako „přepravní výkon“). Výše dotace však nepřekročí souhrnnou výši dotace tj. 400.000,00 Kč.
Počet dotovaných jízd v období stanoveném Smlouvou o dopravě ze dne xx.xx. 2021 je stanoven
dle jízdního řádu a ceníku (Příloha č. 1).
Dotace je splatná ve splátkách vždy na základě měsíčního vyúčtování uskutečněných jízd, které
musí být příjemcem dotace předloženo nejpozději do 15. dne následujícího měsíce. Splatnost
splátek je 10 dnů od schválení vyúčtování poskytovatelem dotace.
Dotace je určena výlučně k úhradě provozních nákladů souvisejících s provozem lodi dle čl. II.,
odst. 2. této smlouvy, a to pouze na úhradu nákupu pohonných hmot, spotřebované energie,
mzdových nákladů posádky lodi a městem Děčín odsouhlasené marketingové aktivity. Návrh
marketingové aktivity musí obsahovat podrobný popis aktivity včetně ceny. Návrh
marketingových aktivit je příjemce dotace povinen předložit v písemné formě do sídla
poskytovatele dotace k rukám Markéty Lakomé, e-mailem marketa.lakoma@mmdecin.cz.
Poskytovatel dotace uvědomí příjemce dotace písemnou formou, zda marketingovou aktivitu
schválil či nikoliv nejpozději do 15 dnů od předložení návrhu. Nečinnost poskytovatele dotace po
dobu 15 dnů není schválením marketingové aktivity.
Smluvní strany výslovně sjednávají, že uvedená dotace není určena na úhradu nákladů oprav
lodí. Tyto náklady nese příjemce dotace ze svého.
Podmínkou poskytnutí dotační částky 4 000,- Kč za přepravní výkon je splnění povinnosti
příjemce dotace uvedené v čl. III. odst. 8 Smlouvy o dopravě ze dne xx. xx. 2021. To znamená v
případě, že loď nevyplouvá, odeslat tuto informaci nejpozději v 8,30 hodin, na e-mailovou adresu
info@idecin.cz.
Dotace bude poskytnuta bezhotovostně na bankovní účet určený příjemcem dotace dle
podmínek stanovených touto smlouvou.
Doba pro dosažení účelu poskytnutí dotace je stanovena na 12.6. – 23. 10.2021. Příjemce
dotace je povinen ve lhůtě do 30. 11. 2021 předložit v sídle poskytovatele dotace písemné

vyúčtování dotace s doklady prokazujícími způsob použití dotace (např. smlouvy o dodávce
energií, nákupu pohonných hmot, příp. faktury, příjmové pokladní doklady apod.) a souhrnnou
zprávu o provozování dopravy včetně informace o počtu přepravených osob.
9. Pokud příjemce dotace tuto povinnost nesplní, je poskytovatel dotace oprávněn od této smlouvy
odstoupit, příjemce dotace je pak povinen vrátit celou poskytnutou dotaci ve lhůtě do pěti dnů ode
dne odstoupení od smlouvy.
10. Poskytovatel dotace je rovněž oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že příjemce dotace
nedodrží sjednaný ceník jízdného, který je přílohou Smlouvy o dopravě, vyjma plánovaných
soukromých a podnikových akcí, které budou účtovány konkrétně dle dohodnutých podmínek
mimo jízdní řád.
11. Smluvní strany se dohodly, s přihlédnutím k zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, že tato smlouva bude poskytovatelem
dotace zveřejněna.
12. Příjemce dotace je v případě zrušení právnické osoby s likvidací povinen předložit poskytovateli
vyúčtování dotace a nevyčerpané finanční prostředky ke dni zrušení právnické osoby s likvidací
vrátit na č. ú. 921402389/0800 ved. u České spořitelny, a.s., pobočka Děčín. V případě přeměny
právnické osoby je příjemce dotace povinen informovat poskytovatele dotace písemnou formou
do pěti dnů o tom, na který subjekt přejdou práva a povinnosti z této smlouvy.
IV.
Zvláštní přepravní výkon a publicita města
1.

Příjemce dotace se zavazuje, že pro potřeby poskytovatele dotace provede bezplatně dva
přepravní výkony za účelem prezentace města, marketingových akcí, VIP návštěv či jízd pro
seniory. Minimálně se bude jednat o jeden přepravní výkon v kalendářním roce s kapacitou 180
cestujících, na plavební dráze mezi obcemi Děčín – Hřensko a zpět.

2.

Příjemce dotace se zavazuje umístit na informační tabule, do propagačních materiálů společnosti
týkajících se trasy, na kterou je poskytnuta dotace, na webové stránky www.labskaplavebni.cz a
do PR článků informaci o poskytování dotace statutárním městem Děčín na provozování lodní
dopravy na trase Děčín – Hřensko – Děčín, a to včetně znaku města.

3.

Příjemce dotace se zavazuje umístit do hlavního tiskového materiálu („Plavby po Labi 2021“)
následující sdělení: Lodní linka Děčín – Hřensko je provozována s přispěním statuárního města
Děčín, včetně znaku města.

4.

Příjemce dotace se zavazuje umístit na plavidlech používaných k přepravním výkonům – lodích
Poseidon a Orion, znaky statutárního města Děčín, a to vždy na každé lodi dva znaky.

5.

Příjemce dotace se zavazuje:
- aktivně propagovat město Děčín a jeho turistické cíle
- zajistit na webových stránkách www.labskaplavebni.cz a sociálních sítích odkazy na
turistický portál www.idecin.cz a v sekci tipy na výlet umístit informace o významných
turistických cílech (např. ZOO Děčín, Zámku Děčín, Aquaparku, via ferratě, cyklostezkách
apod.)
- nabízet při své činnosti nebo prezentaci propagační materiály města

6.

Nesplnění bodů uvedených v čl. IV. pod body 1.-5. bude považováno za nesplnění podmínek
udělení dotace a bude sankcionováno krácením dotace až do výše 4000,-Kč za plavební výkon
až do doby prokazatelného zjednání nápravy.

7.

Příjemce dotace se zavazuje ve lhůtě, která je v čl. III odst. 7 této smlouvy stanovena pro
předložení písemného vyúčtování dotace, společně s předložením tohoto vyúčtování, předložit
výstupy, které prokazují dodržení povinností stanovených v odst. 2-5 tohoto článku smlouvy.
Těmito výstupy mohou být zejména: fotografie, printscreeny webových stránek, letáčky.

V.
Ostatní a závěrečná ustanovení
1.

Příjemce dotace tímto bere na vědomí upozornění, že poskytnutá dotace je podporou charakteru
de minimis, v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití
článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, zveřejněném v
Úředním věstníku Evropské unie, L 352, 24. 12. 2013, s. 1.“

2.

Příjemce podpory souhlasí se zpracováním osobních údajů obsažených v Čestném prohlášení k
podpoře malého rozsahu (de minimis) ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, ve znění platných právních předpisů, za účelem evidence podpor malého rozsahu v
souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o
změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění platných právních předpisů. Tento souhlas
uděluji správci a zpracovateli pro všechny údaje obsažené v Čestném prohlášení, a to po celou
dobu 10 let ode dne udělení souhlasu.

3.

Příjemce podpory si je vědom svých práv podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů. Všechny uvedené údaje v něm uvedené jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány
dobrovolně.

4.

Příjemce dotace se zavazuje, budou-li náklady na přepravní výkony nižší než poskytnutá dotace,
vrátit poskytovateli dotace rozdíl ve lhůtě do deseti dnů. Tato lhůta počíná plynout dnem
30.11.2021.

5.

Příjemce dotace je povinen předložit písemný měsíční přehled o provedených přepravních
výkonech za období stanovené Smlouvou o dopravě ze dne xx.xx. 2021 vždy do 15.
kalendářního dne následujícího měsíce.

6.

V případě prodlení s vrácením dotace nebo její části, vzniká poskytovateli nárok na penále
stanovené podle rozpočtových pravidel (zák. čís. 250/2000 Sb., o pravidlech územních rozpočtů).

7.

V případě, že se cena za pohonné hmoty, užívané pro přepravní výkony v období od uzavření
této smlouvy, zvýší o 10 % či více, je příjemce dotace oprávněn zvýšit cenu jízdného maximálně
o 10 %. Příjemce dotace je povinen zvýšení jízdného písemně oznámit poskytovali dotace, a to
neprodleně po změně ceny jízdného a doložit příslušnými doklady. Zvýšení ceny jízdného v době
pro dosažení účelu poskytnutí dotace je možné pouze jednou.

8.

Příjemce dotace, dle dispozice poskytovatele dotace, zajistí instalaci informační tabule s
označením firmy dopravce a jízdním řádem lodi, která bude umístěna na Smetanově nábřeží
(kotviště lodi) a na nástupišti ve Hřensku.

9.

Smlouva o poskytnutí dotace byla vypracována ve třech výtiscích, dva výtisky obdrží poskytovatel
dotace, jeden výtisk obdrží příjemce dotace.

10. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy odpovídá jejich smluvní vůli a na důkaz toho
podepisují.
V Děčíně dne xx.xx. 2021

Ing. Jiří Anděl, CSc

Ing. Martin Komrska

SMLOUVA O DOPRAVĚ
(provozování osobní lodní dopravy)

I.
Subjekty smlouvy
1.

Statutární město Děčín, IČ: 00261238, Mírové nám. 1175/5, 405 02 Děčín IV,
č.ú.921402389/0800, vedený u České spořitelny, a. s., pobočka Děčín, dále jen jako poskytovatel
dotace.
Jednající: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor

2.

Labská plavební společnost, s.r.o., IČ: 27346471, se sídlem Karla Čapka 211/1, 405 02, Děčín 2,
obchodní společnost je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 25398,
č.ú.222734528/0300, dále jen jako příjemce dotace nebo dopravce.
Jednající: Ing. Martin Komrska
II.
Předmět smlouvy

1. Dopravce se na základě této smlouvy zavazuje provozovat osobní lodní dopravu na plavební
trase Děčín – Hřensko a zpět osobními motorovými plavidly v rozsahu 90 přepravních výkonů na
trase Děčín – Hřensko a zpět v sezóně 2021 (od 12. 6. 2020 do 23. 10. 2021), dále jen doprava,
dle jízdního řádu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako jeho Příloha č. 1.
1.

S odkazem na ust. odst. 1. tohoto článku, je dopravce oprávněn bezplatně užívat přístavní
můstek na Smetanově nábřeží – přístavní můstek „Děčín“ č. 200865 a v Dolním Žlebu – přístavní
můstek „Dolní Žleb“ č. 201083 a spolu s nimi části pozemků sloužící k nástupu a výstupu
přepravovaných osob a členů lodní posádky k vyvázanému plavidlu. Bezplatně užívat 50 m délky
nábřežní hrany a k ní přiléhající lodní polohu sloužící k vyvázání přístavních můstků a plavidla.
III.
Povinnosti dopravce

1.

Dopravce je povinen provozovat dopravu podle čl. II této smlouvy v souladu s Veřejnoprávní
smlouvou o poskytnutí dotace ze dne xx.xx. 2021 (dále jen Veřejnoprávní smlouva) za podmínky,
že:
a. najednou bude přepravovat alespoň 10 platících cestujících a zároveň,
b. výška vodního stavu Labe bude alespoň 160 cm – měřeno na vodočtu stanice Ústí nad
Labem.

2.

Prodávat
jízdenky
prostřednictvím
rezervačního
www.vstupenkadecin.cz nebo na pokladně lodi.

3.

Dopravce je povinen předložit měsíční vyúčtování uskutečněných jízd v souladu s Veřejnoprávní
smlouvou uzavřenou s poskytovatelem dotace dne xx.xx. 2021.

4.

Informovat o změnách provozní doby nebo jízdního řádu turistická informační centra a cestující
neprodleně, prostřednictvím webových stránek společnosti, na nástupištích v Děčíně a ve
Hřensku, na e-mailovou adresu info@idecin.cz.

5.

Informovat turistická informační centra a cestující o tom, že se plavba neuskuteční a vyvěsit tuto
informaci v okamžiku zjištění na nástupištích v Děčíně a ve Hřensku, včetně informace o
možnostech vrácení zakoupené jízdenky a uhrazeného jízdného.

6.

Pokud se jízda neuskuteční, vrátit cestujícím, kteří si zakoupili jízdenku prostřednictvím
rezervačního portálu Vstupenka Děčín (www.vstupenkadecin.cz), jízdné v plné výši.

7.

Dle možností zajistit nástup a výstup osob u nástupiště v Dolním Žlebu v obou plavebních
směrech, a to v případě, že kapitán shledá tento manévr jako bezpečný.

portálu

Vstupenka

Děčín

8.

Každý den, jestliže loď v konkrétní den nevyplouvá, je dopravce nejpozději v 8:30 povinen
odeslat informaci, že loď nevyplouvá, na e-mailovou adresu info@idecin.cz.
IV.
Povinnosti poskytovatele dotace

Poskytnout z rozpočtu statutárního města Děčín k předmětu této smlouvy, na základě uzavřené
Veřejnoprávní smlouvy, dotaci ve výši 4.000,00 Kč (slovy čtyři tisíce Kč/přepravní výkon) za podmínek
uvedených ve Veřejnoprávní smlouvě. Maximální výše dotace činí 360 000,-Kč.
V.
Ostatní a závěrečná ustanovení
1.

Dopravci bude umožněno během sezóny využít maximálně 4 dny, kdy bude zastavena plavba k
řešení technických problémů plavidel.

2.

Smlouva o dopravě je uzavřena na dobu určitou po dobu provozu lodi od 12.6. do 23.10.2021.
Dobou provozu lodi se rozumí plnění předmětu smlouvy dle čl. II. Smlouvu lze měnit či doplňovat
po dohodě smluvních stran pouze písemnými dodatky.

3.

Smlouva o dopravě byla schválena usnesením Zastupitelstva města Děčín č. ZM 21 05 03 01 ze
dne 27.05. 2021.

4.

Smlouva o dopravě byla vypracována ve třech výtiscích, dva výtisky obdrží poskytovatel dotace,
jeden výtisk dopravce.

V Děčíně dne xx.xx. 2021

Ing. Jiří Anděl, CSc

Ing. Martin Komrska

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM
Konané dne: 27. 5. 2021

ZM

21

05

04

01

Název:
Mimořádná dotace na činnost Pečovatelské a Odlehčovací služby JUDr. Hany Kozákové, IČO:69637539
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo žádost JUDr. Hany Kozákové,IČO:69637539 o mimořádnou dotaci na činnost
Pečovatelské a Odlehčovací služby a
rozhodlo
1. o poskytnutí mimořádné dotace JUDr. Hany Kozákové,IČO:69637539 na činnost Pečovatelské a
Odlehčovací služby ve výši 400.000,00 Kč a
2. o uzavření smlouvy, která je přílohou (viz.č.2) tohoto materiálu.

Stanovisko RM:
Rada města usnesením 21 09 38 03 ze dne 11.05.2021 doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o
poskytnutí mimořádné dotace JUDr. Hany Kozákové,IČO:69637539 na činnost Pečovatelské a Odlehčovací
služby ve výši 400.000,00 Kč.

Cena:

400 000,00

Návrh postupu:

RM doporučuje rozhodnout o poskytnutí mimořádné dotace a uzavření smlouvy

Důvodová zpráva:
Dne 26.04.2021 obdržel odbor sociálních věcí a zdravotnictví žádost JUDr. Hany Kozákové, IČO:69637539
(příloha č.1) o přidělení mimořádné dotace na Pečovatelskou a Odlehčovací službu ve výši 900.000,00 Kč.
JUDr. Hana Kozáková byla v dotačním programu ,,Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“ v roce
2021 vyřazena kvůli nesplnění formálních náležitostí. Komise však službu vzhledem k její potřebnosti a
nezastupitelné kapacitě ohodnotila a navrhla výši dotace v celkové částce 400.000,00 Kč.
Stanovisko socálně zdravotní komise:
SZK doporučuje radě města rozhodnout o poskytnutí mimořádné dotace na činnost Pečovatelské a
Odlehčovací služby JUDr. Hany Kozákové, IČO:69637539 ve výši 400.000,00 Kč.
Příloha č.1 - žádost o mimořádnou dotaci
Příloha č.2 - smlouva
Vyjádření:

Příloha:

mimořádná
dotace_anonym.pdf

Komentář:

Příloha:

Kozakova_Smlouva_A_na
d_50_tis_anonym.pdf

Komentář:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Mgr. Eva Štolbová

Předkladatel:

Ing. Anna Lehká

OSV

13.5.2021 10:51 podepsáno
13.5.2021 11:46 podepsáno

Číslo smlouvy poskytovatele:

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

I. Subjekty smlouvy
1) Statutární město Děčín, IČ: 002 61 238, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV,
č. ú. 921402389/0800, ved. u České spořitelny, a. s., pobočka Děčín, dále jen jako „poskytovatel
dotace“.
Zastoupené Ing. Jiřím Andělem, CSc., primátorem
2) JUDr. Hana Kozáková, IČ: 69637539, Klučov 168, 282 01 Klučov, č. ú.
dále jen jako „příjemce dotace“.
Zastoupená
II. Předmět smlouvy
1)

2)
3)

4)

5)

Předmětem smlouvy je poskytnutí peněžní dotace ve výši 400 000 Kč z rozpočtu statutárního
města Děčín, kapitoly sociálních věcí a zdravotnictví, v souladu s ustanovením § 85 zák. čís.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 9 odst. 1 písm.
h) zák. čís. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, na základě žádosti o dotaci na podporu sociálních služeb ve městě Děčín v roce 2021.
O poskytnutí dotace a o uzavření smlouvy rozhodlo zastupitelstvo města usnesením č. ZM
………ze dne …………...
Poskytovatel dotace se zavazuje poskytnout peněžní plnění ve výši 200 000 Kč na projekt
„Pečovatelská služba“ a 200 000 Kč na projekt „Odlehčovací služba“ ve lhůtě do 30 dnů ode
dne podpisu této smlouvy bezhotovostně, převodem na účet uvedený v čl. I., odst. 2) této
smlouvy.
Přidělená dotace může být použita pouze na krytí nákladů, které vznikly v období od 01.01.2021
do 31.12.2021 a byly uhrazeny v období od 01.01.2021 do 31.12.2021, s výjimkou zahrnutí
souvisejících nákladů – mzdy, nájemné, energie, telefon, internet. V této době také bude
dosaženo účelu dotace.
Účelem dotace je zajištění sociální služby dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů. Finanční prostředky budou použity následovně:
Pečovatelská služba: 200 000 Kč
200 000 Kč – osobní náklady – hrubé mzdy včetně odvodů
Odlehčovací služba: 200 000 Kč
200 000 Kč – osobní náklady – hrubé mzdy včetně odvodů.
III. Povinnosti příjemce

1) Dotace je poskytována za těchto podmínek:
Příjemce dotace:
a) je oprávněn použít dotaci výlučně k účelu uvedenému v článku II. odst. 5 této smlouvy
dle předloženého projektu, v souladu s položkami nákladového členění předloženého
rozpočtu, ve výši schválené dotace. K jakýmkoliv změnám projektu nad povolených 25 %
z výše přidělené dotace na projekt mezi položkami rozpočtu je nezbytný předchozí písemný
souhlas poskytovatele dotace,
b) odpovídá poskytovateli dotace za hospodárný způsob využití finančních prostředků, vedoucí
k dosažení cíle uvedeného v projektu,
c) je povinen v případě financování projektu z více zdrojů vést účetnictví o poskytnuté dotaci
odděleně pod samostatnou účetní řadou,

1

2)
3)

4)
5)

d) je povinen vést evidenci o čerpání dotace a nejpozději do 15.01.2022 (pokud tento den
připadne na den pracovního volna, ještě první následující pracovní den) předložit
poskytovateli dotace závěrečnou zprávu a závěrečné vyúčtování,
e) je povinen umožnit poskytovateli dotace provedení kontroly správnosti (zejména
hospodárnosti a účelnosti) použití dotace, včetně kvality poskytnutých služeb,
f) je povinen předložit oprávněným kontrolním orgánům veškeré účetní doklady o použití
finančních prostředků poskytnutých v souladu s touto smlouvou,
g) nesmí poskytovat finanční prostředky jiným fyzickým a právnickým osobám, pokud nejde
o úhradu spojenou s realizací projektu, na který byly poskytnuty,
h) drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, který bude pořízen z dotace poskytnuté
statutárním městem Děčín, se příjemce dotace zavazuje využívat ke své hlavní činnosti
po dobu nejméně pěti let nebo se souhlasem poskytovatele dotace bezúplatně převést jiné
neziskové organizaci.
Příjemce dotace je povinen ve lhůtě do 15.01. roku následujícího po roku, na který mu byla
dotace
poskytnuta,
vrátit
poskytovateli
dotace
nevyčerpanou
část
dotace
na č. ú. 921402389/0800 ved. u České spořitelny, a. s., pobočka Děčín.
S vrácením dotace je příjemce dotace povinen zaslat poskytovateli dotace avízo o vrácených
finančních prostředcích na účet poskytovatele dotace. Avízo musí obsahovat název příjemce
dotace, název projektu, číslo účtu, ze kterého byly prostředky zaslány, číslo účtu, na který byly
prostředky zaslány, variabilní symbol (IČ), pod kterým byly prostředky zaslány a datum odeslání.
Avízo je příjemce dotace povinen doručit prostřednictvím podatelny Magistrátu města Děčín,
Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín 4.
Příjemce dotace je povinen ve lhůtě do 15 dnů ode dne obdržení výzvy vrátit
poskytovateli dotace neuznatelné náklady zjištěné při kontrole předloženého vyúčtování na č. ú.
19-921402389/0800, vedený u České spořitelny, a. s., pobočka Děčín.
Příjemce dotace je v případě zrušení právnické osoby s likvidací povinen předložit poskytovateli
vyúčtování dotace a nevyčerpané finanční prostředky ke dni zrušení právnické osoby s likvidací
vrátit na č. ú. 921402389/0800 ved. u České spořitelny, a. s., pobočka Děčín. V případě přeměny
právnické osoby je příjemce dotace povinen informovat poskytovatele dotace písemnou formou
do pěti dnů od této přeměny o tom, na který subjekt přejdou práva a povinnosti z této smlouvy.
Pokud takto příjemce neučiní při rozdělení právnické osoby a poskytovatele neinformuje, na
který subjekt přejdou práva a povinnosti z této smlouvy, je povinen provést závěrečné
vyúčtování, a to ke dni rozdělení právnické osoby, a nevyčerpanou část dotace vrátit
poskytovateli na výše uvedený účet, a to do 15 dnů – k tomuto jsou zavázáni jak nástupce
právnické osoby, tak samotná právnická osoba.
IV. Ostatní a závěrečná ustanovení

1) Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání
osobních údajů především na základě právního titulu plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1
písm. b) GDPR. V souvislosti s touto smlouvou je třeba plnit celou řadu zákonných povinností.
Jedná se zejména o daňové, účetní a archivační povinnosti dle příslušných zákonů. Protože
je smluvní stranou veřejný subjekt, osobní údaje mohou být zároveň předmětem žádosti
o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím nebo mohou být zveřejněny
v registru smluv. Při plnění těchto povinností dochází ke zpracování osobních údajů na základě
titulu plnění právních povinností v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.
2) Poskytovatel dotace touto smlouvou přistupuje k Pověření Ústeckého kraje č. 85 k zajištění
dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do základní sítě sociálních služeb Ústeckého
kraje na období 2019-2021, vydané poskytovateli Ústeckým krajem dne 10.09.2018, s tím,
že finanční podpora na základě této smlouvy tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací platby
hrazené poskytovateli v souladu s rozhodnutím Komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o
fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné
služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského
zájmu (2012/21/EU).
3) Poskytovatel dotace je oprávněn vypovědět tuto smlouvu s výpovědní dobou o délce 15 dnů

2

4)
5)

6)
7)

v případě, že:
a) dotace byla příjemci dotace poskytnuta na základě nepravdivých údajů,
b) příjemce dotace použije dotaci v rozporu s účelem uvedeným v čl. II. odst. 5 této smlouvy,
c) závěrečné vyúčtování nebylo předloženo v termínu do 15.01.2022.
V případě, že poskytovatel dotace učiní výpověď smlouvy, je příjemce dotace povinen vrátit
celou výši poskytnuté dotace do 15 dnů ode dne, kdy obdržel dopis obsahující projev vůle
poskytovatele tuto smlouvu vypovědět.
Příjemce dotace bere na vědomí, že na poskytnutou dotaci se vztahuje zák. čís. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Nedodržení
podmínek a nesplnění povinností stanovených touto smlouvou příjemcem bude posuzováno jako
porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Příjemce dotace je v takovém případě
povinen odvést neoprávněně použité nebo zadržené finanční prostředky do rozpočtu
poskytovatele včetně sankce stanovené tímto zákonem.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2021. Smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě
smluvních stran pouze formou písemných očíslovaných dodatků. Smlouva nabývá platnosti
dnem jejího uzavření a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
Tato smlouva byla vyhotovena ve 2 výtiscích, přičemž smluvní strany obdrží po jednom
vyhotovení. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy odpovídá jejich vůli a na důkaz tohoto
podepisují.

V Děčíně dne

V Děčíně dne

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

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

za poskytovatele dotace
Ing. Jiří Anděl, CSc.

za příjemce dotace
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Název:
Žádost pana ****** o prominutí pohledávky
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo žádost pana ****** o prominutí pohledávky a
rozhodlo
o prominutí části pohledávky za panem ******, trvale bytem ******, ****** za poplatek z prodlení ve výši 863
556 Kč, vzniklý při placení nájemného za byt č. 31 v ul. V Sídlišti 390, Děčín XXXII, a to o snížení na částku
139 953,20 Kč.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 11.05.2021 žádost pana ****** o prominutí pohledávky a usnesením č. RM 21 09
35 02 doporučila zastupitelstvu města rozhodnout o prominutí pohledávky za panem ******, trvale bytem ******,
****** za poplatek z prodlení ve výši 863 556 Kč, vzniklý při placení nájemného za byt č. 31 v ul. V Sídlišti 390,
Děčín XXXII, a to o snížení na částku 139 953,20 Kč.

Cena:

863 556,00

Návrh postupu:

RM doporučila částečné prominutí pohledávky.

Důvodová zpráva:
Odbor ekonomický (dále jen „OE“) předkládá do jednání orgánů města žádost o prominutí (snížení) poplatku z
prodlení, vzniklého při placení nájemného za byt č. 31 v ul. V Sídlišti 390, Děčín XXXII (příloha č.1).
Žadatel (dlužník): ******, bytem ******, ******
Jistina celkem: 51 842 Kč
Poplatek z prodlení: 863 556 Kč
(2,5 promile za každý den prodlení dle rozsudku Okresního soudu v Děčíně č. j. 13C 205/2003-26 ze dne
01.06.2004 (příloha č. 2)
Náklady řízení celkem: 22 606,20 Kč
Pohledávka celkem: 938 004,20 Kč
Nedoplatek je vymáhán exekutorským úřadem. Ke dni podání žádosti o prominutí poplatku z prodlení, tj. k
19.04.2021 byla vymožena částka 214 401,40 Kč, která představuje v plné výši nedoplatek za nájemné
(jistina 51 842 Kč), náklady řízení (22 606,20 Kč) a částečně poplatek z prodlení (139 953,20 Kč).
Dlužník požádal o prominutí příslušenství pohledávky - poplatku z prodlení (odůvodnění v žádosti - příloha č.
1). S ohledem na výši vymoženého nedoplatku na poplatku z prodlení (16,20 %) OE doporučuje prominout
zbývající část pohledávky za poplatek z prodlení a snížit poplatek z prodlení z částky 863 556 Kč na částku již
vymoženou, tj. na 139 953,20 Kč, a to zejména z důvodu nepřiměřeně vysoké sazby poplatku z prodlení
stanovené právními předpisy platnými v době vzniku nedoplatku, kdy poplatek z prodlení několikanásobně
převyšuje samotný nedoplatek vymáhané jistiny.
Vyjádření:
Příloha: zadost..pdf

Komentář: příloha č. 1 - žádost

Příloha: rozsudek_a.pdf

Komentář: příloha č. 2 - rozsudek

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Zdeňka Čečáková

Předkladatel:

Ing. Jiří Anděl CSc.

OE

18.5.2021 09:49 podepsáno
18.5.2021 13:23 podepsáno
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Konané dne: 27. 5. 2021
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Název:
Žádost pana ****** a paní ****** o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny odpadních vod pro rodinný
dům v k.ú. Folknáře
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo žádost pana ****** a paní ****** o poskytnutí účelové dotace na výstavbu
čistírny odpadních vod k rodinnému domu č.p. ****** na st.p.č. ****** v k.ú. Folknáře a
rozhodlo
1. o poskytnutí účelové dotace panu ****** a paní ******, oba trvale bytem ******, Děčín XXVIII, na výstavbu
čistírny odpadních vod na p.p.č. ****** v k.ú. Folknáře k rodinnému domu č.p. ****** na st.p.č. ****** v k.ú.
Folknáře dle platných Zásad
2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny odpadních vod v
předloženém znění.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 11.05.2021 žádost pana ****** a paní ****** o poskytnutí účelové dotace na
výstavbu čistírny odpadních vod k rodinnému domu č.p. ****** na st.p.č. ****** v k.ú. Folknáře a usnesením č.
RM 21 09 35 03 doporučila ZM rozhodnout dle předloženého návrhu na usnesení.

Cena:

51 650,00

Návrh postupu:

RM doporučila rozhodnout o poskytnutí účelové dotace a uzavření veřejnoprávní
smlouvy

Důvodová zpráva:
Odbor ekonomický předkládá orgánům města žádost pana ****** a paní ******, oba trvale bytem ******, Děčín
XXVIII o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čístírny odpadních vod na p.p.č. ****** v k.ú. Folknáře k
rodinnému domu č.p. ****** na st.p.č. ****** v k.ú. Folknáře (příloha č. 1).
Zásady postupu statutárního města Děčín při poskytování účelové dotace v rámci programu podpory výstavby
čistíren odpadních vod pro rodinné domy na vymezeném území statutárního města Děčín schválilo ZM dne
21.09.2017 usnesením č. ZM 17 07 06 18 (dále jen „Zásady“), novelizované byly usnesením ZM č. ZM 18 04
03 11 ze dne 26.04.2018 s účinností dnem 27.04.2018.
Žadatelé k žádosti předložili veškeré podklady stanovené Zásadami (viz příloha č. 2). Žadatelé disponují
pravomocným stavebním povolením ze dne 17.07.2019, které nabylo právní moci dne 14.08.2019, tudíž
splňují podmínku čl. III odst. 5 Zásad.
V souladu se schválenými Zásadami bude účelová dotace žadatelům vyplacena v termínu do 90 dnů po
předložení sdělení vodoprávního úřadu o tom, že stavba byla provedena dle vydaného stavebního povolení a
projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, a to ve výši 80 % skutečně vynaložených nákladů na
budovanou ČOV, maximálně však ve výši 51.650 Kč.
K předložené žádosti se dne 20.04.2021 vyjádřil OŽP, který uvádí, že vodoprávní úřad posoudil předložené
podklady z hlediska stavebně technické dokumentace, umístění stavby vodního díla „Domovní ČOV a
vsakovací systém“ na p.p.č. ****** v k.ú. Folknáře a technických parametrů budovaného zařízení
zneškodňování odpadních vod a konstatuje, že z vodohospodářského hlediska předložené podklady splňují
požadavky na přidělení účelové dotace na výstavbu ČOV u novostavby RD č.p. ****** na p.p.č. ****** v k.ú.
Folknáře, z hlediska platných Zásad splňuje žadatel podmínky pro přidělení dotace (příloha č. 3).
V příloze č. 4 je předložen návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace, zpracovaný ve
spolupráci s právním zástupcem města.
Vyjádření:
Příloha: priloha_1_zadost_A.pdf

Příloha:

priloha_2_vypis_snimek_
stavpov_A.pdf

Komentář: Příloha č. 1 - žádost

Komentář:

Příloha č. 2 - výpis z KN, snímek z KN,
stavební povolení

Příloha: priloha_3_stanOZP_A.pdf

Komentář: Příloha č. 3 - stanovisko OŽP

Příloha: priloha_4_smlouva_A.pdf

Komentář: Příloha č. 4 - veřejnoprávní smlouva

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Zdeňka Čečáková

Předkladatel:

Ing. Anna Lehká

OE

17.5.2021 09:26 podepsáno
17.5.2021 10:29 podepsáno

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE
Statutární město Děčín
se sídlem Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
zastoupené primátorem města Ing. Jiřím Andělem, CSc.
IČ: 00261238
č.ú.: 921402389/0800
(dále jen „poskytovatel dotace“)
a
, oba trvale bytem
č.ú.:
(dále jen „příjemce dotace“)
uzavírají tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace
I. Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové dotace dle Zásad postupu statutárního města
Děčín při poskytování účelové dotace v rámci programu podpory výstavby čistíren
odpadních vod pro rodinné domy na vymezeném území statutárního města Děčín,
schválených usnesením Zastupitelstva města Děčín č. ZM 17 07 06 18 ze dne
21.09.2017 (dále jen „Zásady“) a novelizovaných usnesením Zastupitelstva města Děčín
č. ZM 18 04 03 11 dne 26.04.2018 s účinností dnem 27.04.2018.
2. Dle předložených podkladů, jež příjemce dotace prohlašuje za úplné a pravdivé, je
příjemce dotace investorem čistírny odpadních vod (dále jen „ČOV“) k rodinnému domu
č.p.
na st.p.č.
v k.ú. Folknáře:
„Domovní ČOV a vsakovací systém“ na p.p.č.
v k.ú. Folknáře.
II. Poskytnutí dotace
1. V souladu se Zásadami poskytne poskytovatel dotace účelovou dotaci na výstavbu ČOV
uvedené v čl. I odst. 2 této smlouvy, a to do výše 80 % skutečně vynaložených nákladů
(dále jen „SVN“) na budovanou ČOV ve smyslu čl. II písm. d) Zásad, maximálně však ve
výši 51.650 Kč. SVN musí být uvedeny v Žádosti o vyplacení účelové dotace na výstavbu
ČOV dle Přílohy č. 2 Zásad a řádně doloženy dodavatelskou fakturou znějící výhradně na
jméno příjemce dotace a soupisem provedených prací (nebo jiným průkazným
dokumentem vystaveným dodavatelem). Faktura musí být prokazatelně zaplacena ze
strany příjemce dotace a doložena relevantním dokladem o úhradě (čitelné kopie výpisu
z bankovního účtu, příjmového pokladního dokladu na jméno). Případné práce prováděné
svépomocí nejsou uznatelným nákladem.
2. Účelová dotace bude vyplacena na základě této smlouvy o poskytnutí účelové dotace
mezi poskytovatelem dotace a příjemcem dotace za podmínky splnění odst. 4 a 5 tohoto
článku smlouvy.

3. Účelová dotace bude poskytnuta pro výstavbu ČOV uvedené v čl. I odst. 2 této smlouvy.
V případě, že po uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dojde v průběhu
výstavby ČOV ke změně investora, přechází nárok na poskytnutí účelové dotace na
nového investora, který splňuje podmínky čl. II písm. c) Zásad. Pokud však již byla
účelová dotace poskytnuta původnímu investorovi, nemá nový žadatel - investor nárok na
tuto účelovou dotaci.
4. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotace účelovou dotaci v souladu s čl. I a II
odst. 1 této smlouvy v termínu do 90 dnů po předložení sdělení vodoprávního úřadu o
tom, že stavba byla provedena dle vydaného stavebního povolení a projektové
dokumentace ověřené ve stavebním řízení. Tento podklad musí být vydán nejdéle do
dvou let po vydání pravomocného stavebního povolení, jinak nárok na poskytnutí účelové
dotace zaniká. V případě, že bude již vyčerpán celkový objem finančních prostředků
vyčleněných v rozpočtu statutárního města Děčín na příslušný kalendářní rok, bude
dotace vyplacena nejpozději do 31.01. následujícího kalendářního roku.
5. Účelová dotace bude poskytovatelem dotace převedena v termínu dle odst. 4 na účet
příjemce dotace uvedený v Žádosti o vyplacení účelové dotace, ve které musí být uveden
skutečně vybudovaný typ ČOV včetně SVN a zdokladovány všechny skutečnosti dle odst.
1 a 4 tohoto článku a předloženy doklady prokazující výši skutečně vynaložených nákladů
dle čl. II písm. d) Zásad.
III. Zvláštní ustanovení
1. Poskytovatel dotace je oprávněn vypovědět s výpovědní dobou o délce 15 dnů tuto
smlouvu v případě, že dotace byla příjemci dotace poskytnuta na základě nepravdivých
údajů.
2. V případě, že poskytovatel dotace učiní výpověď smlouvy, je příjemce dotace povinen
vrátit celou výši poskytnuté dotace do 15 dnů ode dne, kdy obdržel dopis obsahující
projev vůle poskytovatele dotace tuto smlouvu vypovědět.
3. Příjemce dotace bere na vědomí, že na poskytnutou dotaci se vztahuje zákon
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů. Nedodržení podmínek a nesplnění povinností stanovených touto smlouvou
příjemcem dotace bude posuzováno jako porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22
zákona č. 250/2000 Sb. Příjemce dotace je v takovém případě povinen odvést
neoprávněně použité nebo zadržené finanční prostředky do rozpočtu poskytovatele
dotace včetně sankce stanovené tímto zákonem.
4. Smluvní strany se dohodly, s přihlédnutím k zákonu č. 110/2019 Sb., o zpracování
osobních údajů, že tato smlouva bude zveřejněna na úřední desce Magistrátu města
Děčín do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy.
IV. Platnost smlouvy
1. Tato smlouva se stává platnou a právně účinnou dnem podpisu oběma smluvními
stranami.
2. Poskytnutí účelové dotace a znění této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva
města Děčín č. ZM xx xx xx xx dne xx.xx.2021.

V. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž poskytovatel dotace i příjemce
dotace obdrží jedno vyhotovení.
2. Právní vztahy plynoucí z této smlouvy se řídí výhradně právními normami českého
právního řádu.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy seznámily a že smlouva plně
vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz toho připojují své podpisy.

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

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

…………………………………............
Poskytovatel dotace

…..…………………………………….
Příjemce dotace
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Název:
Žádost manželů ****** a ****** o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny odpadních vod pro rodinný
dům v k.ú. Vilsnice
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo žádost manželů ****** a ****** o poskytnutí účelové dotace na výstavbu
čistírny odpadních vod k rodinnému domu č.p. ****** na p.p.č. ****** v k.ú. Vilsnice a
rozhodlo
1. o poskytnutí účelové dotace manželům ****** a ******, oba trvale bytem ******, Děčín XII-Vilsnice, na
výstavbu čistírny odpadních vod na p.p.č. ****** v k.ú. Vilsnice k rodinnému domu č.p. ****** na p.p.č. ****** v
k.ú. Vilsnice dle platných Zásad
2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny odpadních vod v
předloženém znění.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 11.05.2021 žádost manželů ****** a ****** o poskytnutí účelové dotace na
výstavbu čistírny odpadních vod k rodinnému domu č.p. ****** na p.p.č. ****** v k.ú. Vilsnice a usnesením č.
RM 21 09 35 04 doporučila ZM rozhodnout dle předloženého návrhu na usnesení.

Cena:

80 000,00

Návrh postupu:

RM doporučila rozhodnout o poskytnutí účelové dotace a uzavření veřejnoprávní
smlouvy.

Důvodová zpráva:
Odbor ekonomický předkládá orgánům města žádost manželů ****** a ******, oba trvale bytem ******, Děčín
XII-Vilsnice o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čístírny odpadních vod na p.p.č. ****** v k.ú. Vilsnice k
rodinnému domu č.p. ****** na p.p.č. ****** v k.ú. Vilsnice (příloha č. 1).
Zásady postupu statutárního města Děčín při poskytování účelové dotace v rámci programu podpory výstavby
čistíren odpadních vod pro rodinné domy na vymezeném území statutárního města Děčín schválilo ZM dne
21.09.2017 usnesením č. ZM 17 07 06 18 (dále jen „Zásady“), novelizované byly usnesením ZM č. ZM 18 04
03 11 ze dne 26.04.2018 s účinností dnem 27.04.2018.
Žadatelé k žádosti předložili veškeré podklady stanovené Zásadami (viz příloha č. 2). Žadatelé disponují
souhlasem s provedením ohlášeného vodního díla ze dne 11.03.2021, tudíž splňují podmínku čl. III odst. 5
Zásad.
V souladu se schválenými Zásadami bude účelová dotace žadatelům vyplacena v termínu do 90 dnů po
předložení sdělení vodoprávního úřadu o tom, že stavba byla provedena dle vydaného stavebního povolení a
projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, a to do výše 80 % skutečně vynaložených nákladů na
budovanou ČOV, maximálně však do výše 80.000 Kč.
K předložené žádosti se dne 26.04.2021 vyjádřil OŽP, který uvádí, že vodoprávní úřad posoudil předložené
podklady z hlediska stavebně technické dokumentace, umístění stavby vodního díla „ČOV EKO BIO I“ na
p.p.č. ****** v k.ú. Vilsnice a technických parametrů budovaného zařízení zneškodňování odpadních vod a
konstatuje, že z vodohospodářského hlediska předložené podklady splňují požadavky na přidělení účelové
dotace na výstavbu ČOV EKO BIO I na p.p.č. ****** v k.ú. Vilsnice pro stávající RD č.p. ******, Děčín XII, z
hlediska platných Zásad splňuje žadatel podmínky pro přidělení dotace (příloha č. 3).
V příloze č. 4 je předložen návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace, zpracovaný ve
spolupráci s právním zástupcem města.
Vyjádření:
Příloha: priloha_1_zadost_A.pdf

Příloha:
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Příloha č. 4
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE
Statutární město Děčín
se sídlem Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
zastoupené primátorem města Ing. Jiřím Andělem, CSc.
IČ: 00261238
č.ú.: 921402389/0800
(dále jen „poskytovatel dotace“)
a
, nar.

a

, nar.

, oba trvale bytem

č.ú.:
(dále jen „příjemce dotace“)
uzavírají tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace
I. Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové dotace dle Zásad postupu statutárního města
Děčín při poskytování účelové dotace v rámci programu podpory výstavby čistíren
odpadních vod pro rodinné domy na vymezeném území statutárního města Děčín,
schválených usnesením Zastupitelstva města Děčín č. ZM 17 07 06 18 ze dne
21.09.2017 (dále jen „Zásady“) a novelizovaných usnesením Zastupitelstva města Děčín
č. ZM 18 04 03 11 dne 26.04.2018 s účinností dnem 27.04.2018.
2. Dle předložených podkladů, jež příjemce dotace prohlašuje za úplné a pravdivé, je
příjemce dotace investorem čistírny odpadních vod (dále jen „ČOV“) k rodinnému domu
č.p.
na p.p.č.
v k.ú. Vilsnice:
„ČOV EKO SBR BIO I“ na p.p.č.
v k.ú. Vilsnice.
II. Poskytnutí dotace
1. V souladu se Zásadami poskytne poskytovatel dotace účelovou dotaci na výstavbu ČOV
uvedené v čl. I odst. 2 této smlouvy, a to do výše 80 % skutečně vynaložených nákladů
(dále jen „SVN“) na budovanou ČOV ve smyslu čl. II písm. d) Zásad, maximálně však do
výše 80.000 Kč. SVN musí být uvedeny v Žádosti o vyplacení účelové dotace na výstavbu
ČOV dle Přílohy č. 2 Zásad a řádně doloženy dodavatelskou fakturou znějící výhradně na
jméno příjemce dotace a soupisem provedených prací (nebo jiným průkazným
dokumentem vystaveným dodavatelem). Faktura musí být prokazatelně zaplacena ze
strany příjemce dotace a doložena relevantním dokladem o úhradě (čitelné kopie výpisu
z bankovního účtu, příjmového pokladního dokladu na jméno). Případné práce prováděné
svépomocí nejsou uznatelným nákladem.
2. Účelová dotace bude vyplacena na základě této smlouvy o poskytnutí účelové dotace
mezi poskytovatelem dotace a příjemcem dotace za podmínky splnění odst. 4 a 5 tohoto
článku smlouvy.

3. Účelová dotace bude poskytnuta pro výstavbu ČOV uvedené v čl. I odst. 2 této smlouvy.
V případě, že po uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dojde v průběhu
výstavby ČOV ke změně investora, přechází nárok na poskytnutí účelové dotace na
nového investora, který splňuje podmínky čl. II písm. c) Zásad. Pokud však již byla
účelová dotace poskytnuta původnímu investorovi, nemá nový žadatel - investor nárok na
tuto účelovou dotaci.
4. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotace účelovou dotaci v souladu s čl. I a II
odst. 1 této smlouvy v termínu do 90 dnů po předložení sdělení vodoprávního úřadu o
tom, že stavba byla provedena dle vydaného souhlasu s provedením ohlášeného vodního
díla. Tento podklad musí být vydán nejdéle do dvou let po vydání pravomocného
souhlasu s ohlášením stavby ČOV, jinak nárok na poskytnutí účelové dotace zaniká.
V případě, že bude již vyčerpán celkový objem finančních prostředků vyčleněných
v rozpočtu statutárního města Děčín na příslušný kalendářní rok, bude dotace vyplacena
nejpozději do 31.01. následujícího kalendářního roku.
5. Účelová dotace bude poskytovatelem dotace převedena v termínu dle odst. 4 na účet
příjemce dotace uvedený v Žádosti o vyplacení účelové dotace, ve které musí být uveden
skutečně vybudovaný typ ČOV včetně SVN a zdokladovány všechny skutečnosti dle odst.
1 a 4 tohoto článku a předloženy doklady prokazující výši skutečně vynaložených nákladů
dle čl. II písm. d) Zásad.
III. Zvláštní ustanovení
1. Poskytovatel dotace je oprávněn vypovědět s výpovědní dobou o délce 15 dnů tuto
smlouvu v případě, že dotace byla příjemci dotace poskytnuta na základě nepravdivých
údajů.
2. V případě, že poskytovatel dotace učiní výpověď smlouvy, je příjemce dotace povinen
vrátit celou výši poskytnuté dotace do 15 dnů ode dne, kdy obdržel dopis obsahující
projev vůle poskytovatele dotace tuto smlouvu vypovědět.
3. Příjemce dotace bere na vědomí, že na poskytnutou dotaci se vztahuje zákon
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů. Nedodržení podmínek a nesplnění povinností stanovených touto smlouvou
příjemcem dotace bude posuzováno jako porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22
zákona č. 250/2000 Sb. Příjemce dotace je v takovém případě povinen odvést
neoprávněně použité nebo zadržené finanční prostředky do rozpočtu poskytovatele
dotace včetně sankce stanovené tímto zákonem.
4. Smluvní strany se dohodly, s přihlédnutím k zákonu č. 110/2019 Sb., o zpracování
osobních údajů, že tato smlouva bude zveřejněna na úřední desce Magistrátu města
Děčín do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy.
IV. Platnost smlouvy
1. Tato smlouva se stává platnou a právně účinnou dnem podpisu oběma smluvními
stranami.
2. Poskytnutí účelové dotace a znění této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva
města Děčín č. ZM xx xx xx xx dne xx.xx.2021.

V. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž poskytovatel dotace i příjemce
dotace obdrží jedno vyhotovení.
2. Právní vztahy plynoucí z této smlouvy se řídí výhradně právními normami českého
právního řádu.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy seznámily a že smlouva plně
vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz toho připojují své podpisy.

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

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

…………………………………............
Poskytovatel dotace

…..…………………………………….
Příjemce dotace
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Název:
Žádost pana ****** o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny odpadních vod pro rodinný dům v k.ú.
Bělá u Děčína
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo žádost pana ****** o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny
odpadních vod k rodinnému domu č.p. ****** na st.p.č. ****** v k.ú. Bělá u Děčína a
rozhodlo
1. o poskytnutí účelové dotace panu ******, trvale bytem ******, ******, na výstavbu čistírny odpadních vod na
p.p.č. ****** v k.ú. Bělá u Děčína k rodinnému domu č.p. ****** na st.p.č. ****** v k.ú. Bělá u Děčína dle
platných Zásad
2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny odpadních vod v
předloženém znění.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 11.05.2021 žádost pana ****** o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny
odpadních vod k rodinnému domu č.p. ****** na st.p.č. ****** v k.ú. Bělá u Děčína a usnesením č. RM 21 09
35 05 doporučila ZM rozhodnout dle předloženého návrhu na usnesení

Cena:

80 000,00

Návrh postupu:

RM doporučila rozhodnout o poskytnutí účelové dotace a uzavření veřejnoprávní
smlouvy

Důvodová zpráva:
Odbor ekonomický předkládá orgánům města žádost pana ******, bytem ******, ****** o poskytnutí účelové
dotace na výstavbu čístírny odpadních vod na p.p.č. ****** v k.ú. Bělá u Děčína k rodinnému domu č.p. ******
na st.p.č. ****** v k.ú. Bělá u Děčína (příloha č. 1).
Zásady postupu statutárního města Děčín při poskytování účelové dotace v rámci programu podpory výstavby
čistíren odpadních vod pro rodinné domy na vymezeném území statutárního města Děčín schválilo ZM dne
21.09.2017 usnesením č. ZM 17 07 06 18 (dále jen „Zásady“), novelizované byly usnesením ZM č. ZM 18 04
03 11 ze dne 26.04.2018 s účinností dnem 27.04.2018.
Žadatel k žádosti předložil veškeré podklady stanovené Zásadami (viz příloha č. 2). Žadatel disponuje
pravomocným stavebním povolením ze dne 19.01.2021, které nabylo právní moci dne 09.02.2021, tudíž
splňuje podmínku čl. III odst. 5 Zásad.
V souladu se schválenými Zásadami bude účelová dotace žadateli vyplacena v termínu do 90 dnů po
předložení sdělení vodoprávního úřadu o tom, že stavba byla provedena dle vydaného stavebního povolení a
projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, a to do výše 80 % skutečně vynaložených nákladů na
budovanou ČOV, maximálně však do výše 80.000 Kč.
K předložené žádosti se dne 26.04.2021 vyjádřil OŽP, který uvádí, že vodoprávní úřad posoudil předložené
podklady z hlediska stavebně technické dokumentace, umístění stavby vodního díla “ČOV EKONA D5“ na
p.p.č. ****** v k.ú. Bělá u Děčína, a technických parametrů budovaného zařízení zneškodňování odpadních
vod a konstatuje, že z vodohospodářského hlediska předložené podklady splňují požadavky na přidělení
účelové dotace na výstavbu ČOV EKONA D5 na p.p.č. ****** v k.ú. Bělá u Děčína pro stávající RD č.p. ******,
******, z hlediska platných Zásad splňuje žadatel podmínky pro přidělení dotace (příloha č. 3).
V příloze č. 4 je předložen návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace, zpracovaný ve
spolupráci s právním zástupcem města.
Vyjádření:
Příloha: priloha_1_zadost_A.pdf

Příloha:

priloha_2_vypis_snimek_
stavpov_A.pdf

Komentář: Příloha č. 1 - žádost
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Příloha: priloha_3_stanOZP_A.pdf

Komentář: Příloha č. 3 - stanovisko OŽP

Příloha: priloha_4_smlouva_A.pdf

Komentář: Příloha č. 4 - veřejnoprávní smlouva
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Příloha č. 4
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE
Statutární město Děčín
se sídlem Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
zastoupené primátorem města Ing. Jiřím Andělem, CSc.
IČ: 00261238
č.ú.: 921402389/0800
(dále jen „poskytovatel dotace“)
a
, nar.
č.ú.:
(dále jen „příjemce dotace“)

, trvale bytem

uzavírají tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace
I. Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové dotace dle Zásad postupu statutárního města
Děčín při poskytování účelové dotace v rámci programu podpory výstavby čistíren
odpadních vod pro rodinné domy na vymezeném území statutárního města Děčín,
schválených usnesením Zastupitelstva města Děčín č. ZM 17 07 06 18 ze dne
21.09.2017 (dále jen „Zásady“) a novelizovaných usnesením Zastupitelstva města Děčín
č. ZM 18 04 03 11 dne 26.04.2018 s účinností dnem 27.04.2018.
2. Dle předložených podkladů, jež příjemce dotace prohlašuje za úplné a pravdivé, je
příjemce dotace investorem čistírny odpadních vod (dále jen „ČOV“) k rodinnému domu
č.p.
na st.p.č.
v k.ú. Bělá u Děčína:
„ČOV EKONA D5“ na p.p.č.
v k.ú. Bělá u Děčína.
II. Poskytnutí dotace
1. V souladu se Zásadami poskytne poskytovatel dotace účelovou dotaci na výstavbu ČOV
uvedené v čl. I odst. 2 této smlouvy, a to do výše 80 % skutečně vynaložených nákladů
(dále jen „SVN“) na budovanou ČOV ve smyslu čl. II písm. d) Zásad, maximálně však do
výše 80.000 Kč. SVN musí být uvedeny v Žádosti o vyplacení účelové dotace na výstavbu
ČOV dle Přílohy č. 2 Zásad a řádně doloženy dodavatelskou fakturou znějící výhradně na
jméno příjemce dotace a soupisem provedených prací (nebo jiným průkazným
dokumentem vystaveným dodavatelem). Faktura musí být prokazatelně zaplacena ze
strany příjemce dotace a doložena relevantním dokladem o úhradě (čitelné kopie výpisu
z bankovního účtu, příjmového pokladního dokladu na jméno). Případné práce prováděné
svépomocí nejsou uznatelným nákladem.
2. Účelová dotace bude vyplacena na základě této smlouvy o poskytnutí účelové dotace
mezi poskytovatelem dotace a příjemcem dotace za podmínky splnění odst. 4 a 5 tohoto
článku smlouvy.

3. Účelová dotace bude poskytnuta pro výstavbu ČOV uvedené v čl. I odst. 2 této smlouvy.
V případě, že po uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dojde v průběhu
výstavby ČOV ke změně investora, přechází nárok na poskytnutí účelové dotace na
nového investora, který splňuje podmínky čl. II písm. c) Zásad. Pokud však již byla
účelová dotace poskytnuta původnímu investorovi, nemá nový žadatel - investor nárok na
tuto účelovou dotaci.
4. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotace účelovou dotaci v souladu s čl. I a II
odst. 1 této smlouvy v termínu do 90 dnů po předložení sdělení vodoprávního úřadu o
tom, že stavba byla provedena dle vydaného stavebního povolení a projektové
dokumentace ověřené ve stavebním řízení. Tento podklad musí být vydán nejdéle do
dvou let po vydání pravomocného stavebního povolení, jinak nárok na poskytnutí účelové
dotace zaniká. V případě, že bude již vyčerpán celkový objem finančních prostředků
vyčleněných v rozpočtu statutárního města Děčín na příslušný kalendářní rok, bude
dotace vyplacena nejpozději do 31.01. následujícího kalendářního roku.
5. Účelová dotace bude poskytovatelem dotace převedena v termínu dle odst. 4 na účet
příjemce dotace uvedený v Žádosti o vyplacení účelové dotace, ve které musí být uveden
skutečně vybudovaný typ ČOV včetně SVN a zdokladovány všechny skutečnosti dle odst.
1 a 4 tohoto článku a předloženy doklady prokazující výši skutečně vynaložených nákladů
dle čl. II písm. d) Zásad.
III. Zvláštní ustanovení
1. Poskytovatel dotace je oprávněn vypovědět s výpovědní dobou o délce 15 dnů tuto
smlouvu v případě, že dotace byla příjemci dotace poskytnuta na základě nepravdivých
údajů.
2. V případě, že poskytovatel dotace učiní výpověď smlouvy, je příjemce dotace povinen
vrátit celou výši poskytnuté dotace do 15 dnů ode dne, kdy obdržel dopis obsahující
projev vůle poskytovatele dotace tuto smlouvu vypovědět.
3. Příjemce dotace bere na vědomí, že na poskytnutou dotaci se vztahuje zákon
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů. Nedodržení podmínek a nesplnění povinností stanovených touto smlouvou
příjemcem dotace bude posuzováno jako porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22
zákona č. 250/2000 Sb. Příjemce dotace je v takovém případě povinen odvést
neoprávněně použité nebo zadržené finanční prostředky do rozpočtu poskytovatele
dotace včetně sankce stanovené tímto zákonem.
4. Smluvní strany se dohodly, s přihlédnutím k zákonu č. 110/2019 Sb., o zpracování
osobních údajů, že tato smlouva bude zveřejněna na úřední desce Magistrátu města
Děčín do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy.
IV. Platnost smlouvy
1. Tato smlouva se stává platnou a právně účinnou dnem podpisu oběma smluvními
stranami.
2. Poskytnutí účelové dotace a znění této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva
města Děčín č. ZM xx xx xx xx dne xx.xx.2021.

V. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž poskytovatel dotace i příjemce
dotace obdrží jedno vyhotovení.
2. Právní vztahy plynoucí z této smlouvy se řídí výhradně právními normami českého
právního řádu.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy seznámily a že smlouva plně
vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz toho připojují své podpisy.

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

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

…………………………………............
Poskytovatel dotace

…..…………………………………….
Příjemce dotace
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Název:
Žádost o povolení odpuštění pronájmu nebytových prostor restaurace Café Páv
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo žádost příspěvkové organizace Zámek Děčín o povolení odpuštění
nájemného nebytových prostor restaurace Café Páv za období od ledna do dubna 2021 nájemci Petru
Tomečkovi, IČ: 868 55 735 v celkové výši 44.480,00 Kč a
schvaluje
povolení odpuštění nájemného nebytových prostor restaurace Café Páv za období od ledna do dubna 2021
nájemci Petru Tomečkovi, IČ: 868 55 735 v celkové výši 44.480,00 Kč.

Stanovisko RM:
Rada města usnesením č. RM 21 09 39 08V ze dne 11.05.2021 doporučila Zastupitelstvu města schválit
povolení odpuštění nájemného nebytových prostor restaurace Café Páv za období od ledna do dubna 2021
nájemci Petru Tomečkovi, IČ: 868 55 735 v celkové výši 44.480,00 Kč.

Cena:

44 480,00

Návrh postupu:

RM doporučuje schválit

Důvodová zpráva:
Odbor školství a kultury předkládá Zastupitelstvu města žádost příspěvkové organizace Zámek Děčín o
povolení odpuštění nájemného nebytových prostor restaurace Café Páv za období od ledna do dubna 2021
nájemci panu Petru Tomečkovi, IČ: 868 55 735 v celkové výši 44.480,00 Kč z důvodu trvající pandemie
onemocnění Covid-19.
Vládní opatření v rámci řešení situace ohledně nemoci COVID-19 uzavřela v době vyhlášení stavu nouze na
území republiky provozy restauračních zařízení, barů, hudebních klubů a mnoho dalších.
Již v květnu 2020 se nájemce pan Petr Tomečka obrátil na příspěvkovou organizaci Zámek Děčín, s žádostí o
odpuštění nájemného nebytových prostor restaurace Café Páv, která se nachází v areálu příspěvkové
organizace Zámek Děčín, kterou neschválila rada města usnesením č. RM 20 11 37 21 ze dne 09.06.2020.
Nyní žádá o prominutí nájemného za období od ledna do dubna 2021. Z důvodu pandemie onemocnění
COVID-19 jsou dlouhodobě všechna restaurační zařízení uzavřena, nebo je jejich provoz výrazně omezen,
což mělo za následek negativní ekonomické dopady, které vyústily k podání výpovědi z nájmu dne 30.10.2020
ze strany nájemce pana Petra Tomečka. Smlouva o nájmu obsahuje výpovědní lhůtu z nájmu z nebytových
prostor 6 měsíců, tj. nájemní vztah končí ke dni 30.4.2021. Program „Covid - Nájemné III“ nebyl od ledna 2021
vyhlášen, tudíž si nájemce nemohl žádat o kompenzace v rámci programu.
V této době, poznamenané pandemií onemocnění COVID-19, kdy vláda uzavřela restaurační zařízení, jde o
vstřícný krok ze strany příspěvkové organizace Zámek Děčín. Nájemce pan Petr Tomečka platil nájemné
řádně po celou dobu, včetně dvou měsíců ve výpovědní lhůtě, když již byl provoz restauračních zařízení
výrazně omezen.
Dle zřizovací listiny Čl. VI odst. 3 písm. h) podléhá prominutí pohledávek nad 20.000,00 Kč schválení
zastupitelstvu města.
Vyjádření:
Příloha: Zadost ZamekA.pdf

Komentář:

Příloha: Zadost najemceA.pdf

Komentář:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Mgr. Bc. Iva Bajerová

Předkladatel:

Mgr. Martin Pošta

OSK

18.5.2021 12:52 podepsáno
18.5.2021 14:45 podepsáno
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Název:
Zápis ze zasedání FV ZM č. 5/2021 ze dne 17. 05. 2021
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo zápis ze zasedání FV ZM č. 5/2021 ze dne 17. 05. 2021 a tento
bere na vědomí
.

Stanovisko RM:

Cena:

0,00

Návrh postupu:

FV doporučuje ZM vzít zápis na vědomí

Důvodová zpráva:
viz. příloha - Zápis ze zasedání FV ZM č. 5/2021 ze dne 17. 05. 2021
Vyjádření:

Příloha:

2021_Zapis_FVZM_5_202
1_anon.pdf

Komentář: Zápis č.5/2021 anon.

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Zdeňka Čečáková

Předkladatel:

Ing. Jiří Anděl CSc.

OE

24.5.2021 17:02 podepsáno
24.5.2021 19:23 podepsáno

Finanční výbor zastupitelstva města Děčín
ZÁPIS č. 05/2021

ze zasedání finančního výboru ZM konaného dne 17. května 2021
Začátek: 13,00 hod.
Přítomni:
Omluveni:

Dle prezenční listiny v příloze
p. Plachý, ing. Anděl (host)

Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Zahájení
Ekonomický přínos a potenciál ze spolupráce s ČVUT – host Ing. Smíšek
Řízení a chod úřadu v covidové době – host p. tajemník Ing. Zajíček, MPA
Novela zákona o místních poplatcích – změny v placení místního poplatku za komunální
odpad
Zvýšení místního koeficientu u daně z nemovitých věcí
Informace o provedeném přezkumu hospodaření statutárního města Děčín za rok 2020
Různé

1. Zahájení
Jednání FV ZM zahájil p. předseda, přivítal přítomné a seznámil je s návrhem programu
jednání.
Na návrh předsedy FV byl doplněn program o bod 5) Zvýšení místního koeficientu u daně
z nemovitých věcí a zařazen za bod 4). Původní body dle pozvánky č. 5) a 6) byly posunuty
jako body č. 6) a 7). Program po úpravě byl jednomyslně schválen.
2. Ekonomický přínos a potenciál ze spolupráce s ČVUT – host Ing. Smíšek
Ing. Smíšek informoval o aktivitách ČVUT v Děčíně se zaměřením na ekonomický přínos a
potenciál. Ve své prezentaci nejprve stručně seznámil členy FV s historií vzniku a činností
dvou fakult ČVUT v Děčíně – v r. 1994 společný záměr ČVUT, Městského úřadu Děčín a
Okresního úřadu Děčín, v září 1995 první imatrikulace studentů, dále např. v r. 2001 založení
technologického institutu, v r. 2012 start Univerzity třetího věku, v r. 2015 zavedení
magisterského studia.
Škola se věnuje třem oblastem, kterými jsou výuka, výzkum a doplňková činnost (k získání
financí na vlastní podíl k dotacím).
Ing. Smíšek dále informoval o:
- vybavení pracovišť a jejich využití – např. laboratoř pro simulaci, stavebnicový vozidlový
simulátor, anotační laboratoř,
- činnosti technických klubů,
- oborech studia, každý rok úspěšně dokončí studium průměrně 23 studentů,
- realizovaných projektech (např. SMART City – SMART – Region, SMART – Community,
Portabo) - ekonomicky smysluplné jsou projekty u nichž je 90 – 100% financování EU,
- doplňkové činnosti (např. modelování dopravy, zjišťování a analýza intenzit dopravy,
zpracování koncepcí a studií),
- plánovaných projektech a možných změnách v souvislosti s rozvojovou zónou,
- spolupráce s městem a dalšími subjekty, např. poskytnutí prostor pro vybudování
očkovacího centra v budově ČVUT.
-1-

Předmětem diskuze členů FV byla mj. spolupráce ČVUT a DPmD, a.s. - vodíková
elektromobilita, struktura autobusů současná a plánovaná (nafta, plyn, elektro, vodíková
technologie).
Členové FV kladně hodnotili existenci samotné univerzity ve městě Děčín (univerzita vždy
zvyšuje kredit města) a snahu, aby její absolventi zůstali v Děčíně nebo se vrátili do Děčína.
Město Děčín má s ČVUT v 04/2020 uzavřenou rámcovou dohodu o spolupráci a vzájemné
podpoře v částce 1,9 mil. Kč na dobu 48 měsíců.
3. Řízení a chod úřadu v covidové době – host tajemník Ing. Zajíček, MPA
Ing. Zajíček shrnul kroky, které byly učiněny od března 2020, kdy byl v Děčíně zaznamenán
první případ Covidu-19 v ČR. Veškerá opatření směřovala k zachování co největší obslužnosti
obyvatel (zejména agendy občanských průkazů, řidičských průkazů a evidence vozidel).
Včas byly zajištěny roušky a nanoroušky pro zaměstnance, na pracovištích byla instalována
plexiskla. SMS denně provádí dezinfekci klik a zábradlí.
Pouze ve třech případech došlo u zaměstnanců prokazatelně k nákaze od klientů.
Tajemníkem bylo na počátku epidemie rozhodnuto o rozdělení zaměstnanců na pracovišti do
dvou skupin, kdy jedna skupina pracovala a druhá byla doma na překážkách na straně
zaměstnavatele, aby se zabránilo nákaze většího počtu zaměstnanců na jednom pracovišti a
aby byla zajištěna akceschopnost oddělení a odborů. Po vydání metodik MV byl tento způsob
zrušen a práce z domova byla povolena pouze v případech, kdy zaměstnanec je schopen
zajistit své pracovní povinnosti z domova (připojení PC atd.) a kdy to svěřená agenda dovoluje.
Pro povolení této práce bylo nařízeno provedení řady administrativních úkonů (prohlášení o
bezpečnosti práce, uzavření dohody o práci z domova, zpracování podrobného výkazu o
vykonané práci a další).
Tajemníkem bylo v souvislosti s nepovolením práce z domova některým zaměstnanců řešeno
trestní oznámení, které bylo následně odloženo.
Docházelo i ke změnám v doporučení o zkrácení úředních hodin, kterým docházelo k větší
kumulaci občanů na přepážkách a zvýšení možnosti přenosu nákazy. Z tohoto důvodu bylo
rozhodnuto o rozšíření úředních hodin oproti doporučením opatření vlády. Od 10.12.2020 jsou
úřední hodiny stanoveny v plném rozsahu.
P. tajemníkem byl zaslán děkovný dopis všem zaměstnancům, kteří napomohli řešení situace
k zajištění chodu úřadu po dobu covidových opatření.
V současné době město vypomáhá v očkovacím centrum, kdy půjčuje zaměstnance na
zajištění administrativní činnosti (3 zaměstnanci denně). Pomáhají i města Česká Kamenice a
Benešov nad Ploučnicí.
Členové FV pochválili činnost úřadu v tomto období. Upozorněno bylo i na možné odhalení
rezerv úřadu, který byl schopen fungovat při omezeném počtu zaměstnanců.
Pan Vošta doporučil motivovat zaměstnance úřadu k očkování.
P. tajemníkem byla rovněž podána informace o průběhu pravidelného testování zaměstnanců
a minimálním počtu zjištěných pozitivních případů.
4. Novela zákona o místních poplatcích – změny v placení místního poplatku za
komunální odpad
O zákonné změně v úhradách nákladů na komunální odpad od 1. 1. 2021 (resp. na základě
přechodných ustanovení zákona o místních poplatcích od 1. 1. 2022) byl FV informován na
svém jednání v březnu t.r.
Ing. Čečáková stručně shrnula možnosti dle novely zákona o místních poplatcích, kdy za OE
je navrhováno zavedení poplatku prakticky obdobného jako je v současné době, neboť další
způsoby vyžadují disponovat informacemi o množství odloženého odpadu, které v současné
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době úřad nemá k dispozici. Toto doporučení není z důvodu nejmenší administrativní zátěže,
ale jedná se v současné době o jediné možné řešení, jak vybrat od občanů platbu za tuto
službu. OE považuje za nezbytné, aby vedení města rozhodlo o dalším postupu co nejdříve.
Usnesení č. 01/05/2021
FV doporučuje neodkladně vypracovat analýzu variant řešení odpadového hospodářství
města a způsob placení poplatku za odpad. Materiál předložit do jednání zastupitelstva města.
PRO
6
PROTI
0
ZDRŽEL SE
0
5. Koeficient daně z nemovitosti
FV na svém jednání v dubnu t. r. doporučil ZM návrh na zavedení místního koeficientu daně
z nemovitých věcí, a jeho výši stanovit na hodnotu 2.
Doporučení FV nebylo doposud vyslyšeno, FV nezaznamenal posun v řešení této
problematiky. V současné době není v jednání ani pracovní návrh obecně závazné vyhlášky
k zavedení místního koeficientu u této daně.
OE konzultoval s oddělením kontrolním a právním lhůtu pro zákonnou povinnost předložení
platné obecně závazné vyhlášky správci daně, tj. finančnímu úřadu, která je stanovena do
1. října předcházejícího roku. Do tohoto dne musí být vyhláška zveřejněna, tzn. vyvěšena na
úřední desce.
Pozn.: Tuto lhůtu lze těsně splnit i v případě vydání OZV zastupitelstvem města v září t. r.
FV doporučuje neponechat rozhodnutí na poslední možný termín a nejpozději na červnovém
jednání zastupitelstva města rozhodnout o zavedení místního koeficientu ve výši 2 obecně
závaznou vyhláškou.
Usnesení č. 02/05/2021
FV opakovaně vyzývá k neodkladnému projednání a rozhodnutí ve věci zavedení místního
koeficientu u daně z nemovitých věcí z důvodu možného navýšení daňových příjmů v r. 2022
a následujících o 27 mil. Kč.
PRO
6
PROTI
0
ZDRŽEL SE 0
6. Informace o provedeném přezkumu hospodaření statutárního města Děčín za rok
2020
Přezkoumání hospodaření města bylo provedeno ve dnech 17. - 19. 8. 2020 (dílčí
přezkoumání hospodaření) a ve dnech 3. - 5. 5. 2021 (závěrečné přezkoumání).
Ze zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření vyplývá, nebyly zjištěny žádné skutečnosti,
které by vedly k domněnce, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných
(materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření.
V průběhu přezkumu byla s auditory řešena mj. problematika včasného zařazování
pořízeného majetku, kde již v minulosti byl p. tajemníkem uložen úkol k zajištění včasného
postupu.
Dále byla OE s auditorem opakovaně řešena problematika evidence nedokončeného
dlouhodobého majetku. K tomu proběhlo v r. 2020 několik schůzek za účasti pana tajemníka
a příslušných vedoucích odborů (OR, OKD, OMH, OŽP, OŠK). Po projednání postupu
s auditorem a podrobném posouzení evidovaných nedokončených stavebních akcí a
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projektových dokumentací byl v r. 2020 radou města schválen odpis nedokončených investic
– u stavebních akcí ve výši 28,9 mil. Kč a u projektových dokumentací ve výši 12,9 mil. Kč.
7. Různé
• Ing. Čečáková podala členům FV informaci o plnění vybraných daní k 30. 4. 2021.
K tomuto datu byl evidován propad oproti r. 2020 ve výši 10,4 mil. Kč. V upraveném
rozpočtu bylo počítáno s celkovým propadem oproti r. 2020 45,2 mil. Kč. Dle aktualizované
predikce MF je předpoklad výběru těchto daní ve výši 690 mil. Kč. UR ve výši 676 mil. Kč
by měl být splněn.
• OE informoval členy FV o změně ve statistice počtu obyvatel města. Na začátku roku
byla úsekem evidence obyvatel předložena informace, že počet obyvatel města Děčín
k 31. 12. 2020 činil 48 282, tj. o 109 obyvatel méně oproti stavu k 1.1.2020. OE zjistil změnu
ve zveřejněných údajích ČSÚ, a to stav k 31. 12. 2020 47 874 obyvatel, což je o 517 méně.
Došlo tedy k dalšímu významnému úbytku počtu obyvatel města.
• Dotaz na stav čerpání „investičního“ úvěru:
Členům FV byla poskytnuta informace o čerpání úvěru, který byl schválen ve výši 150 mil.
Kč s čerpáním v r. 2021. Aktuálně byly podány 4 žádosti o čerpání ve výši pouze 15,2 mil.
Kč na akce:
- Odkanalizování části města - Horní Oldřichov I. a II. etapa – 3 234,1 tis. Kč
- Odkanalizování části města - Horní Oldřichov III. a IV. etapa – 504,4 tis. Kč
- Revitalizace veřej. prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa – 11 474 tis. Kč
- Inovace přírodovědného vzdělávání na ZŠ a MŠ Děčín III, Březová – 21,8 tis. Kč.
Členy FV bylo konstatováno překvapivě velmi nízké čerpání úvěru, navíc viditelné čerpání
je pouze na akce zahájené již dříve.
• Diskuze k problematice budoucnosti Kozí dráhy. Varianty řešení – stále chybí
požadovaný popis variant, reálná dosažitelnost realizace, termíny, výše a zdroje
financování, podíl financování města a jiné důležité okolnosti, které by měly být známy
PŘED rozhodnutím o volbě varianty, kterou město podpoří, tedy měly být známy před
hlasováním ZM. S ohledem na zájem občanů požadováno uvedení do Zpravodaje
(zveřejněno ve Zpravodaji dne 21. 5. 2021).
• Nastartování kultury, sportu, turistické sezóny v postcovidové době – na příští jednání
bude k této problematice pozván Mgr. Pošta .
• Informace ing. Poskočilové o aktivitách Zámku, přípravě a zahájení řady akcí (např. nová
úniková hra), výběru nájemce zámecké restaurace.
• P. Vošta upozornil na informace o tlaku navyšování počtu úředníků. FV věří, že úřad
nebude hazardovat s navyšováním provozních výdajů a případné potřeby budou kryty
vnitřními rezervami (ad Covid, aj.)
• P. Vošta upozornil, že na www stránkách města jsou značně staré a neplatné údaje
(strategický plán města, počet obyvatel, aj.). Dotaz, zda je někdo za kontrolu relevantnosti
informací na webu odpovědný.
• Pan Machala podal aktuální informaci k projektu Průmyslové zóny oblasti východního
nádraží. Na webu města bude umístěna prezentace.
Konec jednání: 16,00 hod.
Další jednání se bude konat 14. 6. 2021 od 13,00 h.
V Děčíně dne 19.05.2021
Ing. Pavel Herites, v. r.
předseda FV ZM
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Statutární město Děčín

PREZENČNÍ LISTINA

z jednání komise/výboru:

FINANČNÍ VÝBOR ZASTUPITELS.TVA MĚSTA

konané/konaného dne:

17. 05. 2021 od 13,00 hod. do ..'(v./.vv.r/<^-

místo konání:

v zasedací místnosti budovy B1 Magistrátu města Děčín,

28. října 1155/2, Děčín l.

Všichni členové komise/výbory odpracovali v měsíci květnu
2021..^...hod.

Členové komise/výboru:

Jméno, příjmení
Ing. Pavel Herites
Ing. Miroslava Poskočilová
Ing. Dana Jirchářová, MBA
Ing. Martin Vošta
Ing. Zdeněk Machala, Ph.D.
Hynek Plachý

Be. Jaroslava Kamarytová Vršitá

Přizvaní hosté:

Jméno, příjmení
Ing. Jiří Anděl, CSc.
Ing. Jaromír Zajíček, MPA
Ing. Ondřej Smíšek

Ing. Zdeňka Čečáková
Ing. Marcela Tomanová

Podpis

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM
Konané dne: 27. 5. 2021
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Název:
Zápis z 18. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 18.05.2021
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zápis ze 18. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 18.05.2021.

Stanovisko RM:

Cena:

0,00

Návrh postupu:

KV ZM doporučuje vzít na vědomí

Důvodová zpráva:
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Děčín doporučuje vzít na vědomí zápis z 18. zasedání kontrolního
výboru zastupitelstva města ze dne 18.05.2021.
Vyjádření:

Příloha:

Zapis_KV_ZM_18_210511
8_anonym.pdf

Komentář:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Petr Hodboď

Předkladatel:

Ing. Jiří Anděl CSc.

OPO

26.5.2021 08:37 podepsáno
26.5.2021 09:56 podepsáno

ZÁPIS
z 18. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Děčín konaného
dne 18.05.2021 v zasedací místnosti tajemníka, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV

__

Přítomni:







Mgr. Jan Šmíd – předseda
Ing. Karel Kopecký
Jan Pešek
Mgr. Miroslav Samler
Mgr. Arnošt Špaček
Daniel Valko



Blanka Řešátková – zapisovatelka

Omluveni


Jiří Štajner

Navržený program zasedání kontrolního výboru:
Program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Kontrola dodržování právních předpisů v souvislosti s postupem dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů - kontrolní skupina:
předseda Jan Pešek, členové Jiří Štajner, Daniel Valko
4. Kontrola dodržování právních předpisů v souvislosti s postupem dle zákona č. 350/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv) - kontrolní skupina: předseda Mgr. Jan Šmíd, člen Mgr. Arnošt
Špaček
5. Různé

Bod č. 1 programu – Zahájení
Předseda kontrolního výboru, Mgr. Jan Šmíd, zahájil zasedání v 17:00 hodin. Přivítal přítomné
a omluvil pana Jiřího Štajnera. Počtem přítomných členů byl kontrolní výbor usnášeníschopný.

Bod č. 2 programu – Schválení programu jednání
Předseda kontrolního výboru Mgr. Jan Šmíd seznámil přítomné členy s navrženým programem,
úpravu jednacího řádu navrhl projednat na následujícím zasedání kontrolního výboru. Navržený
program byl jednomyslně schválen (6-0-0).
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Bod č. 3 programu – Kontrola dodržování právních předpisů v souvislosti s postupem
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů - kontrolní skupina: předseda Jan Pešek, členové Jiří Štajner, Daniel Valko
Předseda kontrolní skupiny, Jan Pešek, informoval, že se věnovali vyrozuměním za rok 2021
zveřejněným na webových stránkách. Informoval, že z nich neplyne porušení lhůt, průtahy ani jiné
konflikty. V některých odpovědích jim chyběla otázka žadatele, v jednom případě bylo uvedeno, že
byla poskytnuta ústní odpověď.
Kontrolní skupina má potřebu přezkoumat další žádosti, dali si za úkol zjistit, zda i další odpovědi
odpovídají zákonným podmínkám pro zveřejňování. Informaci kontrolní skupina podá na
následujícím zasedání.

Bod č. 4 programu – Kontrola dodržování právních předpisů v souvislosti s postupem
dle zákona č. 350/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) - kontrolní skupina:
předseda Mgr. Jan Šmíd, člen Mgr. Arnošt Špaček
Předseda kontrolního výboru uvedl další bod, který se týká registru smluv. Město využívá vlastní
software. Není však určen pro analytické výstupy a statistická data, která jsou potřebná pro
provedení kontroly. Tato data si ale vyžádal a byl ujištěn, že budou dodána. Pro kvalitu výstupu by
byl rád, aby se to netýkalo jen toho, co zadává město, ale i příspěvkové organizace. Věnuje se
tomu a připravuje materiál, co a jak se má zveřejňovat. Jejich doporučení potom budou v obecné
rovině, ukáží na nejčastější pochybení a cestu, jak se jich vyvarovat. Ministerstvo vnitra takový
dokument má, ale je poměrně rozsáhlý a složitý.
Výstupy z registru smluv očekává do příštího týdne. Kontrolní skupina bude kontrolní výbor
informovat na následujícím zasedání.
Bod č. 5 programu – Různé
Předseda kontrolního výboru uvedl poslední bod programu. Informoval, že je v kontaktu se
zástupcem firmy Dynatech. Snaží se smluvit společnou schůzku i s vybranými zástupci města,
prozatím jsou připraveny 2 termíny (8.6., 15.6.). Viděl prezentaci jejich systému registrace smluv a
tuto popsal. Software obsahuje i vnitřní kontrolní systém pro příspěvkové organizace, který je
schopen na vzniklé chyby upozornit, ale především je schopen zajistit bezchybné provádění právě
vnitřního kontrolního systému. V Děčíně je 25 příspěvkových organizací a z rozpočtu města např.
za rok 2020 obdržely na příspěvcích částku ve výši 184 mil. Kč. Uvedl statistické údaje o
příspěvkových organizacích a jejich kontrolách a konstatoval, že je na místě se zabývat
personálním posílením jak kontrolního oddělení města, tak dalších odborů, které mohou provádět
veřejnosprávní kontrolu právě těchto organizací.
Další zasedání KV ZM se bude konat v 17:00 hodin v zasedací místnosti tajemníka magistrátu.
Přesný termín bude předsedou kontrolního výboru včas upřesněn.
Po vyčerpání všech bodů programu předseda Mgr. Jan Šmíd zasedání ukončil v 17:55 hodin.

Mgr. Jan Šmíd v.r.
předseda KV ZM

Zapsala: Blanka Řešátková
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Název:
Prodej části pozemku p.č. 805/1 k.ú. Loubí u Děčína
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Loubí u Děčína a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 805/1, dle GP č. 206-89/2021 nově ozn. jako p.p.č. 805/10 o výměře 26 m2, v k.ú.
Loubí u Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro ******, za cenu 23.400,00 Kč + ostatní náklady.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 27. 4. 2021 návrh na prodej části pozemku v k.ú. Loubí u
Děčína a usnesením č. RM 21 08 37 02 doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p.č.
805/1, dle GP č. 206-89/2021 nově ozn. jako p.p.č. 805/10 o výměře 26 m2, v k.ú. Loubí u Děčína, se všemi
součástmi a příslušenstvím, pro ******, za cenu 23.400,00 Kč + ostatní náklady.

Cena:

23 400,00

Návrh postupu:

Rada města doporučila schválit prodej

Důvodová zpráva:
Vyjádření:
OR – neeviduje v uvedené lokalitě žádný záměr.
OSU – nemá námitek k prodeji části pozemku, a to část pod opěrnou zdí a část nad touto zdí, která je
využívána jako zahrada. Dle územního plánu je výše uvedená část pozemku vedena jako ostatní plocha v
nezastavěném území, která odděluje BV-RD městského typu a zónu Z-zóna rekreačně klidová.
OSC – jako příslušný silniční správní úřad nemá námitek k prodeji části pozemku p.č. 805/1 k.ú. Loubí u
Děčína.
OKD – nemá námitek k prodeji části pozemku.
OZP – nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji části pozemku p.č. 805/1 v k.ú. Loubí u Děčína.
OMH – pozemek p.č. 805/1 k.ú. Loubí u Děčína je v katastru nemovitostí evidován jako ostatní plocha-ostatní
komunikace. V roce 2018 bylo v rámci projednávání pronájmu pozemku provedeno vytyčení hranic pozemku,
kterým bylo m.j. prokázáno, že část pozemku je pod stavbou historické opěrné zdi k RD žadatelky a část nad
opěrnou zdí je využívána jako součást zahrady k tomuto RD. Tímto vytyčením hranic bylo současně
prověřována existence veřejně přístupné účelové komunikace na tomto pozemku a bylo zjištěno, že na
pozemku se komunikace nenachází a ani v minulosti pozemek takto užíván nebyl. Pozemek je užíván na
základě uzavřené nájemní smlouvy.
Jedná se o prodej části pozemku p.č. 805/1 o vým. 26 m2 v k.ú. Loubí u Děčína.
RM záměr – usn. č. RM 21 02 37 27 ze dne 26. 1. 2021
ZM záměr – usn. č. ZM 21 02 05 03 ze dne 25. 2. 2021
Cena pozemku dle „Zásad“: II. pásmo – 1000,00 Kč/m2
koef. 0,9 – ostatní účely – pod stavbou opěrné zdi 26 m2 – 23.400,00 Kč + ostatní náklady
Nájemní smlouva: ano
Účel dle žádosti: majetkoprávní vypořádání pozemku pod stavbou jiného vlastníka
Žadatelka: ******
Závazky a pohledávky vůči městu: žadatelka není vedena v evidenci dlužníků města
Vyjádření:
OR

OSU

OSC

OKD

OZP

OMH

A

A

A

A

A

A

Vysvětlivky:

Příloha: 805_zad_an.pdf

Komentář:

Příloha: 805_km.pdf

Komentář:

Příloha: 805_gp_an.pdf

Komentář:

Příloha: 805_foto.pdf

Komentář:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Martin Kříž

Předkladatel:

Ing. Bc. Tomáš Brčák

OMH

14.5.2021 12:35 podepsáno
18.5.2021 10:10 podepsáno
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Název:
Prodej pozemků p.č. 1222 a p.č. 1223 k.ú. Prostřední Žleb – uzavření smlouvy budoucí
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Prostřední Žleb a uzavření smlouvy o
smlouvě budoucí kupní a
schvaluje
1. prodej pozemků p.č. 1222 o výměře 113 m2 a p.č. 1223 o výměře 236 m2 v k.ú. Prostřední Žleb, se všemi
součástmi a příslušenstvím pro ******, za cenu 104.700,00 Kč + ostatní náklady a
2. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnického práva, tj. o budoucí smlouvě kupní pozemků
p.č. 1222 o výměře 113 m2 a p.č. 1223 o výměře 236 m2 v k.ú. Prostřední Žleb, se všemi součástmi a
příslušenstvím pro ******, za cenu 104.700,00 Kč + ostatní náklady.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 27. 4. 2021 návrh na prodej pozemků v k.ú. Prostřední Žleb a
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní a usnesením č. RM 21 08 37 01 doporučila zastupitelstvu města
schválit
1. prodej pozemků p.č. 1222 o výměře 113 m2 a p.č. 1223 o výměře 236 m2 v k.ú. Prostřední Žleb, se všemi
součástmi a příslušenstvím pro ******, za cenu 104.700,00 Kč + ostatní náklady a
2. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnického práva, tj. o budoucí smlouvě kupní pozemků
p.č. 1222 o výměře 113 m2 a p.č. 1223 o výměře 236 m2 v k.ú. Prostřední Žleb, se všemi součástmi a
příslušenstvím pro ******, za cenu 104.700,00 Kč + ostatní náklady.

Cena:

104 700,00

Návrh postupu:

RM doporučila schválit prodej a uzavření smlouvy budoucí

Důvodová zpráva:
Vyjádření:
OR – k žádosti o prodej pozemků p.č. 1222 a p.č. 1223 v k.ú. Prostřední Žleb za účelem přístupu k
nemovitostem ve vlastnictví žadatele sdělujeme, že odbor rozvoje neeviduje v uvedené lokalitě žádný záměr.
OSU – nemá námitek k prodeji pozemků p.č. 1222 a p.č. 1223 v k.ú. Prostřední Žleb za podmínky, že s
prodejem bude souhlasit majetkový správce komunikace (OKD).
OSC – jako příslušný silniční správní úřad nesouhlasí s prodejem p.č. 1222 a p.č. 1223 k.ú. Prostřední Žleb.
Na uvedených pozemkových parcelách se nachází stavba místní komunikace. V případě prodeje by nejprve
správce komunikace musel vyřadit komunikaci z pasportu místních komunikací. Na komunikaci jsou dále
napojeny další nemovitosti. V případě prodeje by musel být zachován přístup k ostatním nemovitostem formou
věcného břemene.
OKD – na pozemku p.č. 1222 a části p.č. 1223 se nachází místní komunikace. V případě prodeje pozemku
p.č. 1222 a p.č. 1223 k.ú. Prostřední Žleb je nutné provést změnu kategorie zařazení této komunikace. Žádost
o změnu kategorie se podává u silničního správního úřadu v tomto případě společně se smlouvou o budoucí
smlouvě o převodu vlastnického práva k dotčené pozemní komunikaci. Po změně kategorie z místní
komunikace na veřejně účelovou komunikaci nelze bez rozhodnutí silničního správního úřadu omezit provoz.
OKD nemá námitek ke změně kategorie pozemní komunikace a prodeji pozemku p.č. 1222 a p.č. 1223 k.ú.
Prostřední Žleb, včetně příslušenství.
OZP – nedoporučuje z hlediska životního prostředí prodej p.p.č. 1222 a p.č. 1223 v k.ú. Prostřední Žleb za
účelem zajištění přístupu k nemovitostem ve vlastnictví žadatele, jelikož prodejem předmětných komunikací
by došlo k zamezení přístupu k pozemkům ve vlastnictví dalších žadatelů.
OMH – eviduje žádost o prodej pozemků p.č. 1222 a p.č. 1223 k.ú. Prostřední Žleb, které jsou užívané pro
přístup k nemovitostem ve vlastnictví žadatele, případně v jeho spoluvlastnictví (p.č. 771-spoluvlastní s
manželkou). Po zveřejnění záměru města pozemky prodat, OMH oslovil vlastníky pozemků p.č. 1274, 762/1 Lesy ČR a dále pozemků p.č. 755 a p.č. 769 – Státní pozemkový úřad s návrhem na zřízení věcného
břemene – služebnost cesty.
Státní pozemkový úřad ve své odpovědi sdělil, že o zřízení věcného břemene nemá zájem. S žadatelem
rovněž jedná, a to o prodeji pozemku p.č. 769, pozemek p.č. 755 je pak přístupný z místní komunikace ul.
Drážďanská na pozemku p.č. 1229/1 k.ú. Prostřední Žleb.
Lesy ČR rovněž nemají o zřízení věcného břemene zájem, pozemek p.č. 762/1 je přístupný místní
komunikace ul. Drážďanská na pozemku p.č. 1229/1 k.ú. Prostřední Žleb.
Po schválení prodeje pozemků a smlouvy budoucí v orgánech města, bude uzavřena smlouva o budoucí
smlouvě o převodu vlastnického práva, která bude jedním z podkladů pro provedení změny kategorie
komunikace a její vyřazení z pasportu místních komunikací, neboť dle zák. č. 13/1997 Sb. může fyzická osoba
vlastnit pouze účelovou komunikaci. Následně bude uzavřena smlouva kupní a proveden vklad do evidence
katastru nemovitostí. Prodejem nebude omezen přístup k nemovitosti jiného vlastníka.
Dle vyjádření OKD nelze, v případě prodeje pozemků a změně kategorie z místní komunikace na veřejně
účelovou komunikaci, na této komunikaci omezit provoz, a to do doby případného vydání rozhodnutí silničního
správního úřadu. Žadatel byl o této skutečnosti písemně informován.
Jedná se o prodej pozemků p.č. 1222 o výměře 113 m2 a p.č. 1223 o vým. 236 m2 (oba „ostatní
plocha-ostatní komunikace“) v k.ú. Prostřední Žleb.
RM záměr – usn. č. RM 21 03 37 09 ze dne 9. 2. 2021
ZM záměr – usn. č. ZM 21 02 05 14 ze dne 25. 2. 2021
Cena pozemku dle „Zásad“: II. cenové pásmo
1.000,00 Kč/m2 (koef. 0,3 – pod účelovou komunikací) 300,00 Kč/m2, tj. 104.700,00 Kč + ostatní náklady.
Nájemní smlouva: 0

Účel dle žádosti: přístup k nemovitosti
Žadatel: ******
Závazky a pohledávky vůči městu: žadatel není veden v evidenci dlužníků města
Vyjádření:
OR

OSU

OSC

OKD

OZP

OMH

A

A

N

A

N

A

Vysvětlivky:

Příloha: 1222_zad_an.pdf

Komentář:

Příloha: 1222_km.pdf

Komentář:

Příloha: 1223_foto_a.pdf

Komentář:

Příloha: 1223_foto_b.pdf

Komentář:

Příloha: 1222_foto_c.pdf

Komentář:

Příloha: 1222_foto_d.pdf

Komentář:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Martin Kříž

Předkladatel:

Ing. Bc. Tomáš Brčák

OMH

14.5.2021 12:39 podepsáno
18.5.2021 10:15 podepsáno
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MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

statu

J277

Vytvořeno: 25.11.2020 v 09:01:04

Jméno a adresa žadatele, datum narození;

Čj.:

MDC/127220/2020

Listů: 1
Příloh: 3
Druh: Info katastr 2x+SKM

Ix

MDC52610687
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 25.11.2020
Žádost o prodeí nemovitostí (pozemkůl
pare. číslo (v případě části pozemku uvést přibližnou výměru LV 10001 - p.č. 1122 o výměře 113 m^
p.č. 1123 o výměře 236 m^
v katastrálním území Prostřední Žleb [625302], obec; Děčín [562335]

Zdůvodnění k jakému účelu bude pozemek sloužit:

Účel prodeje: scelení pozemků - zajištění obslužností nemovitostí v mém vlastnictví
Jsem vlastníkem nemovitostí (staveb) v katastrálním území Prostřední Žleb [625302], obec: Děčín [562335]
zapsaných na listu vlastnictví 171 v ulici Drážďanská č.p. 38 (na parcele st. 166), č.p.26 (na parcele st. 165)
a č.p. 27 (na parcele st. 164) a okolních pozemků. Přístup k těmto pozemkům je možný po parcele č. 1222
a 1223 o výměře 113 m^ a 236 m^ ve vlastnictví statutárního města Děčín. Okolní parcely č. 762/2, č. 771/1,
č. 777/2, č. 751/9, č. 751/8 je možné obsluhovat z pozemků ve vlastnictví statutárního města, přičemž
statutární město mimo těchto pozemků nevlastní v dané lokalitě žádné jiné pozemky, které by bylo třeba
obsluhovat s uvedených pozemků.
S ohledem na výše uvedené žádám o prodej pozemků - parcel č. 1222 a č. 1223, přičemž případně vyslovují
souhlas se zřízením věcného břemene chůze pro vlastníky okolních parcel, zejména Státního pozemkového
úřadu (vlastník parcely č. 755 na pravém břehu potoku Ostružník a č. 769 na levém břehu potoku Ostružník)
a Lesů ČR, s.p. (vlastník vodní plochy na parcele č. 1274 - přes mé pozemky protékajícího potoku
Ostružník).

Prohlašuji:
-

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 vlasthictví a z vlastnictví Statutárního města Děčín" a
podmínky v těchto zásadách uvedené přijímám.

-

že nemám vůči Statutárnímu městu Děčín žádné neuhrazené závazky plynoucí ze samosprávy ani
nedopiatky 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.

Odbor

OMH

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 zpracováni osobních údajú nepřekročí 15 let.

Podpis žadatele;

Přílohy:
•
•

•

informace o pozemku p.č. 1222
informace o pozemku p.č. 1223
snímek katastrální mapy se zákresem pozemku

Informace o pozemku | Nahlížení do katastru nemovitostí
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Informace o pozemku
Parcelní číslo:

1222

Obec:

Děčín [562335]

Katastrální území:

Prostřední Žleb [625302]

Číslo LV:

10001

Výměra [m^]:

113

Typ parcely:

Parcela katastru nemovitostí

Druh pozemku:

ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění
Vlastnické právo

Podíl

Statutární město Děčín,
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro
Ústecký kraj. Katastrální pracoviště Děčín
Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 25.11.2020 06:00.

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObJekt.aspx?encrypted=JxMpo2bOQ07_bRaHegl... 25.11.2020
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Informace o pozemku
Parcelní číslo:

1223

Obec:

Děčín [562335]

Katastrální území:

Prostřední Žleb [625302]

Číslo LV:

10001

Výměra [m^]:

236

Typ parcely:

Parcela katastru nemovitostí

Druh pozemku:

ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění
Podíl

Vlastnické právo
Statutární město Děčín,
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro
Ústecký kraj. Katastrální pracoviště Děčín
Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 25.11.2020 06:00.

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=7TPFhNIKL_fa471XhN...
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1229/1

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM
Konané dne: 27. 5. 2021

ZM

21

05

05

03

Název:
Prodej pozemků v k.ú. Chrochvice - záměr
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Chrochvice a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemky p.č. 29 o výměře 1163 m2, p.č. 30 o výměře 1437 m2 a část pozemku p.č. 32 o
výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, vše v k.ú. Chrochvice.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 11. 05. 2021 návrh na prodej pozemků v k.ú. Chrochvice a
usnesením č. RM 21 09 37 05 doporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemky p.č. 29
o výměře 1163 m2, p.č. 30 o výměře 1437 m2 a část pozemku p.č. 32 o výměře dle geometrického plánu,
který bude vyhotoven, vše v k.ú. Chrochvice.

Cena:

0,00

Návrh postupu:

Rada města doporučila zveřejnit záměr

Důvodová zpráva:
Vyjádření:
OR – neeviduje na těchto pozemcích žádný záměr.
OSU – nemá námitek k prodeji pozemků p. č. 29, 30 a části pozemku p. č. 32 v k.ú. Chrochvice za účelem
skladování a rozšíření možnosti využití stávajících objektů. Dle platné územně plánovací dokumentace města
Děčín se pozemky parc. č. 29, 30, 32 v k.ú. Chrochvice nachází v zastavěném území v zóně NV – zóna
nerušící výroby a výrobních služeb. Rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí výše uvedené pozemky
do zastavěného území do plochy VL – průmyslová výroba a sklady – lehký průmysl.
OSC – jako příslušný silniční správní úřad nemá námitek k prodeji p.p.č. 29, 30 a části p.č. 32 k.ú.
Chrochvice.
OKD – nemá námitek k prodeji pozemků p.č. 29, 30 a části pozemku p.č. 32 v k.ú. Chrochvice.
OZP – nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji pozemků p.č. 29, 30 a části pozemku p.č. 32 v
k.ú. Chrochvice.
OMH eviduje žádost o prodej pozemků p.č. 29 a 30 v k.ú. Chrochvice, žadatel je spoluvlastníkem areálu
bývalé společnosti Kovošrot Group CZ s.r.o. Praha, která pozemky užívala na základě uzavřené Dohody o
dočasném užívání pozemků pro přístup do areálu společnosti a jako jeho zázemí. Pozemky budou takto
využívány i nadále. Žádost byla dále doplněna o prodej části účelové komunikace na pozemku p.č. 32, který je
rovněž součástí oploceného areálu. Prodejem oplocené části pozemku p.č. 32 k.ú. Chrochvice nebude
omezen přístup k nemovitosti jiného vlastníka.
Jedná se o prodej pozemků - p.č. 29 o výměře 1163 m2
- p.č. 30 o výměře 1437 m2
- p.č. 32 – část o výměře dle GP (cca 350 m2) v k.ú. Chrochvice.
Cena pozemku dle „Zásad“: II. pásmo – 1000,00 Kč/m2
koef. 0,8 – podnikání – tj. 800,00 Kč/m2 tj. za cca 2 950 m2 celkem cca 2.360.000,00 Kč
Nájemní smlouva: 1 x
Účel dle žádosti: přístup a scelení areálu, skladovací a odstavné plochy, zázemí, stavební dvůr, dopravní
obslužnost
Žadatel: LH DC s.r.o., Berounská 165/25, Děčín XXI
Závazky a pohledávky vůči městu: žadatel není veden v evidenci dlužníků města
Vyjádření:
OR

OSU

OSC

OKD

OZP

OMH

A

A

A

A

A

A

Vysvětlivky:

Příloha: 29_30_zad_an.pdf

Příloha:

29_30_32_zad_dopl_an.p
df

Komentář:

Komentář:

Příloha: 29_30_32_km.pdf

Komentář:

Příloha: 29_30a_foto.pdf

Komentář:

Příloha: 29_30b_foto.pdf

Komentář:

Příloha: 32a_foto.pdf

Komentář:

Příloha: 32b_foto.pdf

Komentář:

Příloha: 32c_foto.pdf

Komentář:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Martin Kříž

Předkladatel:

Ing. Bc. Tomáš Brčák

OMH

17.5.2021 06:45 podepsáno
18.5.2021 10:17 podepsáno

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM
Konané dne: 27. 5. 2021

ZM

21

05

05

04

Název:
Prodej pozemku p.č. 1289/4 k.ú. Březiny u Děčína - záměr
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Březiny u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 1289/4 o výměře 58 m2 v k.ú. Březiny u Děčína.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 11. 05. 2021 návrh na prodej pozemku v k.ú. Březiny u Děčína
a usnesením č. RM 21 09 37 06 doporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p.č.
1289/4 o výměře 58 m2 v k.ú. Březiny u Děčína.

Cena:

0,00

Návrh postupu:

Rada města doporučila zveřejnit záměr

Důvodová zpráva:
Vyjádření:
OR – neeviduje na tomto pozemku žádný záměr.
OSU – nemá námitek k prodeji pozemku p. č. 1289/4 v k.ú. Březiny u Děčína, pro zajištění přístupu k
nemovitosti žadatelů. Dle platné územně plánovací dokumentace města Děčín se pozemek parc. č. 1289/4 v
k.ú. Březiny u Děčína nachází v zastavěném území v zóně BV – smíšená zóna s RD venkovského typu.
Rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí výše uvedený pozemek do zastavěného území do plochy BI
– bydlení individuální v rodinných domech – městské.
OSC – jako příslušný silniční správní úřad nemá námitek k prodeji pozemku p.č. 1289/4 v k.ú. Březiny u
Děčína.
OKD – nemá námitek k prodeji pozemku p.č. 1289/4 v k.ú. Březiny u Děčína.
OZP – nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji pozemku p.č. 1289/4 v k.ú. Březiny u Děčína pro
zajištění přístupu k nemovitosti.
OMH eviduje žádost o prodej pozemku p.č. 1289/4 v k.ú. Březiny u Děčína pro zajištění přístupu k nemovitosti
žadatele. Pozemek je v katastru nemovitostí evidován jako „ostatní plocha-komunikace“, avšak není takto
využíván, jedná se o travnatou plochu navazující na nemovitosti ve vlastnictví žadatele. Prodejem pozemku
nebude omezen přístup k nemovitosti jiného vlastníka.
Jedná se o prodej pozemku p.č. 1289/4 k.ú. Březiny u Děčína o vým. 58 m2.
Cena pozemku dle „Zásad“: II. pásmo – 1000,00 Kč/m2
zřízení účelové komunikace – 300,00 Kč/m2 = celkem 17.400,00 Kč
Nájemní smlouva: 0
Účel dle žádosti: zajištění přístupu k nemovitosti
Žadatelé: ******
Závazky a pohledávky vůči městu: 0
Vyjádření:
OR

OSU

OSC

OKD

OZP

OMH

A

A

A

A

A

A

Vysvětlivky:

Příloha: 1289_zadost_an.pdf

Komentář:

Příloha: 1289_km.pdf

Komentář:

Příloha: 1289_foto.pdf

Komentář:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Martin Kříž

Předkladatel:

Ing. Bc. Tomáš Brčák

OMH

17.5.2021 06:48 podepsáno
18.5.2021 10:19 podepsáno

STATUTÁRNÍ MĚSTO llf.ť lN
MACilSTRÁT MĚSTA DĚČÍN

I •'

i

Vylvořeno: 26.03.2021 v 10:27:26
Čj.:
MDC/33288/2021

Jméno a adresa žadatele(ů), datum narozeni:
..........................

Příloh: 3
Listů: 2
Druh: písemné

3Tiy
0(1 hor

OMH
Zpiiíc.

MDC52673216

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

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 dne26..3...2021
Žádost o prodej nemovitostí (pozemků)
pare. číslo (v případě části pozemku uvést přibližnou výměru).pAxc.L.12&9JAyyýmĚrz. 58.m2
v katastrálním území. Js..á. Březiny, .u Děčína...............
Zdůvodnění k jakému účelu bude pozemek sloužit:

Naše nemovitost parc.č. 113 v k.ú. Březiny u Děčína je na hraně pozemní komunikace parc.č. 1289/1
a z ní je obslužnost nebezpečná. Pozemek parc.č. 1289/4 sousedící s parc.č. 113 bude sloužit k bezpečnému
přístupu k naší nemovitosti. Parcela č. 1289/4 historicky sloužila k bezpečnému přístupu k této nemovitosti
a byla i takto využívána a udržována.

Prohlašuji:
-

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 seznámií(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.

-

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 věcí
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(ú):

Přílohy:

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

Publikace dat ISKN - Os :93ms, 1 prvků.

http://sgi-nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/default.aspx?themeid=3&&MarQueryId=2EDA9E...

v
Katastrální mapa

Přehledka

>

Katastrální mapa * ortofoto

tňaffa poz, katastru

Mapa p^ katastru ♦ o

J

114/2
0

1 5/1

j

j

N

114/1

115/2

i

v

Q_
o

liz

m/2

o

o

107
o

1:250
0

2

4

6

8

m

Obsah katastrální mapy a mapy pozsmkového katastru se zobrazuje od měřítka 1:6000.
Podrobnější informace k používáni mapy, aktualizaci dat a jejího obsahu jsou uvedeny v nápovědě ( PDF formátl.
Veškeré zjištěné hodnoty souřadnic a délek nelze využívat pro vytyčování hranic pozemků v terénu.
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https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=TdsjVbcUpbbTkpnifiiXKxcMMh...

Informace o pozemku

-r

Parcelní číslo:

1289/40

Obec:

Děčín [56233510

Katastrální území:

Březiny u Děčína f6141Q01

Číslo LV:

10001

Výměra [m^]:

58

Typ parcely:

Parcela katastru nemovitostí

Mapový list:
Určení výměry:

Ze souřadnic v S-JTSK

Způsob využití:

ostatní komunikace

Druh pozemku:

ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění
Vlastnické právo

Podíl

Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín

Způsob ochrany nemovitosti
Název

chráněná krajinná oblast

Seznam BPEJ
Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva
Nejsou evidována žádná omezení.
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Jiné zápisy
Nejsou evidovány žádné Jiné zápisy.
Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Ústecký krai. Katastrální pracoviště Děčíne?
Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 08.02.2021 08:00.
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Název:
Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou „Labská stezka č. 2“ – záměr
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na bezúplatný převod pozemků pod stavbou „Labská stezka č. 2 –
etapa 2b“ a
zveřejňuje
záměr města bezúplatně převést – formou daru pozemky p.č. 169/10 o vým. 326 m2, p.č. 1404 o vým. 1483
m2 v k.ú. Děčín-Staré Město, p.č. 784 o vým. 1983 m2 v k.ú. Křešice u Děčína, p.č. 27 o vým. 522 m2 v k.ú.
Boletice nad Labem, p.č. 678, část dle GP č. 400-116/2019 nově ozn. jako p.č. 678/2 o vým. 16 m2, p.č. 763/2
o vým. 329 m2, p.č. 766/1, část dle GP č. 421-93/2020 nově ozn. jako p.č. 766/7 o vým. 280 m2, 818/4 o vým.
229 m2, p.č. 818/37 o vým. 8 m2, p.č. 818/38 o vým. 104 m2 vše v k.ú. Nebočady a p.č. 2408/6, část dle GP
č. 2627-118/2018 nově ozn. jako p.p.č. 2408/8 o vým. 65 m2, v k.ú. Děčín.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 11. 05. 2021 návrh na bezúplatný převod pozemků pod
stavbou „Labská stezka č. 2 – etapa 2b“ a usnesením č. RM 21 09 37 23 doporučila zastupitelstvu města
zveřejnit záměr města bezúplatně převést – formou daru pozemky p.č. 169/10 o vým. 326 m2, p.č. 1404 o
vým. 1483 m2 v k.ú. Děčín-Staré Město, p.č. 784 o vým. 1983 m2 v k.ú. Křešice u Děčína, p.č. 27 o vým. 522
m2 v k.ú. Boletice nad Labem, p.č. 678, část dle GP č. 400-116/2019 nově ozn. jako p.č. 678/2 o vým. 16 m2,
p.č. 763/2 o vým. 329 m2, p.č. 766/1, část dle GP č. 421-93/2020 nově ozn. jako p.č. 766/7 o vým. 280 m2,
818/4 o vým. 229 m2, p.č. 818/37 o vým. 8 m2, p.č. 818/38 o vým. 104 m2 vše v k.ú. Nebočady a p.č. 2408/6,
část dle GP č. 2627-118/2018 nově ozn. jako p.p.č. 2408/8 o vým. 65 m2, v k.ú. Děčín, tj. variantu č. 1.
Dále rada města projednala variantu č. 2, tj. doporučit zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat
pozemky pozemky p.č. 169/10 o vým. 326 m2, p.č. 1404 o vým. 1483 m2 v k.ú. Děčín-Staré Město, p.č. 784 o
vým. 1983 m2 v k.ú. Křešice u Děčína, p.č. 27 o vým. 522 m2 v k.ú. Boletice nad Labem, p.č. 678, část dle GP
č. 400-116/2019 nově ozn. jako p.č. 678/2 o vým. 16 m2, p.č. 763/2 o vým. 329 m2, p.č. 766/1, část dle GP č.
421-93/2020 nově ozn. jako p.č. 766/7 o vým. 280 m2, 818/4 o vým. 229 m2, p.č. 818/37 o vým. 8 m2, p.č.
818/38 o vým. 104 m2 vše v k.ú. Nebočady a p.č. 2408/6, část dle GP č. 2627-118/2018 nově ozn. jako p.p.č.
2408/8 o vým. 65 m2, v k.ú. Děčín.

Cena:

0,00

Návrh postupu:

Rada města doporučila zveřejnit záměr bezúplatného převodu pozemků

Důvodová zpráva:
OMH – eviduje žádost Ústeckého kraje o bezúplatný převod pozemků, případně jejich částí, v k.ú. Děčín,
Děčín-Staré Město, Křešice u Děčína, Boletice nad Labem a Nebočady pod stavbou „Labská stezka č. 2 –
etapa 2b“. Pozemky byly ÚK užívány na základě uzavřených smluv o výpůjčce pozemků, které byly stavbou
dočasně či trvale dotčeny. Stavba byla realizována se záměrem, že po jejím dokončení bude převedena z
majetku ÚK do majetku města. Smlouvy byly uzavřeny pro potřeby stavebního a dotačního řízení na dobu
určitou, a to na dobu 5 let od finančního ukončení projektu, tj. do doby povinné udržitelnosti projektu z důvodu
poskytnuté dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, tj. do 20. 11.
2019. Rada ÚK na svém zasedání dne 2. 10. 2017 usnesením č. 065/25R/2017 odsouhlasila ponechání
vybudovaných úseků stavby „Labská stezka č. 2“ v majetku Ústeckého kraje. Následně byla v r. 2021, z
důvodu narovnání majetkoprávního nesouladu – stavba na cizím pozemku, podána žádost o bezúplatný
převod dotčených pozemků do majetku ÚK.
Po prověření požadovaných pozemků a konzultaci s KÚÚK byly ze seznamu požadovaných pozemků vyjmuty
pozemky p.č. 788 k.ú. Křešice u Děčína, který nebyl stavbou trvale dotčen, pozemek p.č. 818/35 k.ú.
Nebočady, který je součástí místní komunikace ul. Družební a nebyl stavbou trvale dotčen a část pozemku
p.č. 495/1 k.ú. Dolní Žleb pod stavbou odpočívky, který bude řešen samostatně. Z tohoto důvodu nejsou tyto
pozemky uváděny v návrhu na usnesení.
Při majetkoprávním vypořádání pozemků pod stavbou cyklostezky „Ploučnice“ byly tyto pozemky do majetku
Ústeckého kraje převedeny bezúplatným převodem – formou daru (usn. č. ZM 19 06 05 12 ze dne 27. 6.
2019). Dle sdělení ÚK k převodu pozemků pod cyklostezkou „Ploučnice“ byly v minulosti všechny dotčené
obce osloveny s žádostí o bezúplatné převody pozemků pod ostatními úseky stavby „Cyklostezka Ploučnice“,
tedy stejným způsobem, jakým byla řešena i stavba „Labská stezka“, v rámci, které proběhly bezúplatné
převody např. od obcí Velké Březno, Malé Březno, Těchlovice, Polepy, statutární město Ústí nad Labem.
OMH dále sděluje, že pozemky pod úsekem cyklostezky „Labská 2“, který je v majetku města, tj. pozemky na
Smetanově nábřeží, jsou do majetku města převáděny z majetku Správy železnic, s.o. rovněž bezúplatným
převodem.
OMH doporučil RM zveřejnit návrh na usnesení dle varianty č. 1, a to i s ohledem na budoucí náklady
vynakládané ÚK na celkovou údržbu cyklostezky a s ní související stavbu odpočívky (část p.p.č. 2408/6 k.ú.
Děčín) a parkoviště pro nástup na cyklostezku, které je její nedílnou součástí a jehož investorem, byl rovněž
ÚK (p.p.č. 169/10 k.ú. Děčín-St. Město) pro jejich další využití, a to nejen pro potřeby obyvatel Děčína.
Jedná se o pozemky pod stavbou cyklostezky a souvisejících staveb - p.č. 169/10 o vým. 326 m2
- p.č. 1404 o vým. 1483 m2 v k.ú. Děčín-Staré Město
- p.č. 784 o vým. 1983 m2 v k.ú. Křešice u Děčína
- p.č. 27 o vým. 522 m2 v k.ú. Boletice nad Labem
- p.č. 678, část o vým. 16 m2
- p.č. 763/2 o vým. 329 m2
- p.č. 766/1 část o vým. 280 m2
- p.č. 818/4 o vým. 229 m2
- p.č. 818/37 o vým. 8 m2
- p.č. 818/38 o vým. 104 m2 v k.ú. Nebočady
- p.č. 2408/6 část o vým. 65 m2, v k.ú. Děčín – celkem 5 345 m2
Cena pozemku: v případě, že je pozemek pod komunikací odprodáván do majetku kraje, je možné stanovit
cenu pouze dle Cenového věstníku ministerstva financí ČR. Výměrem MF č. 01/2021 je cena pod silnicí II. a
III. třídy určena v max. výši 50,00 Kč/m2. V případě, že se jedná o cyklostezku, je tato zařazena do IV. třídy,
pro kterou není tato cena stanovena.
Účel dle žádosti: vypořádání majetkoprávního nesouladu – stavba na cizím pozemku
Žadatel: Ústecký kraj
Vyjádření:

Příloha: uk_labska_zad_an.pdf

Komentář:

Příloha: 169_stm_km.pdf

Komentář:

Příloha: 784_kres_km.pdf

Komentář:

Příloha: 27_bol_km.pdf

Komentář:

Příloha: 818_neb_km.pdf

Komentář:

Příloha: 678_neb_km.pdf

Komentář:

Příloha: 2408_dc_km.pdf

Komentář:

Příloha:

gp_labska_678_neb_an.p
df

Komentář:

Příloha:

gp_labska_766_neb_an.p
df

Komentář:

Příloha:

gp_labska_2408_dc_an.p
df

Komentář:

Příloha: dc_foto.pdf

Komentář:

Příloha: stm_foto.pdf

Komentář:

Příloha: kres_foto.pdf

Komentář:

Příloha: bol_foto.pdf

Komentář:

Příloha: neb_foto a.pdf

Komentář:

Příloha: neb_foto b.pdf

Komentář:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Martin Kříž

Předkladatel:

Ing. Bc. Tomáš Brčák

OMH

17.5.2021 07:33 podepsáno
18.5.2021 10:21 podepsáno
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Název:
Prodej pozemků p. č. 1484/2 a části p. č. 1484/1 vše k. ú. Podmokly - záměr
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 1484/2 o výměře 15 m2 a část pozemku p. č.1484/1 o výměře dle
geometrického plánu, který bude vyhotoven, vše k. ú. Podmokly.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 23.3.2021 návrh na prodej pozemků v k. ú. Podmokly a usn. č. RM 21 06 37 10
doporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 1484/2 o výměře 15 m2 a část
pozemku p. č.1484/1 o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, vše k. ú. Podmokly.

Cena:

0,00

Návrh postupu:

RM doporučila zveřejnit záměr.

Důvodová zpráva:
OR - k žádosti o prodej části pozemku p. č. 1484/1 a pozemku p. č. 1484/2 vše k. ú. Podmokly (cca 40 m2), za
účelem rozšíření stávající trafostanice ve vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce a.s. sdělujeme, že odbor
rozvoje neeviduje v uvedené lokalitě žádný záměr.
OSU - nemá námitek k prodeji části pozemku parc. č. 1484/1, 1484/2 v katastrálním území Podmokly, za
účelem rozšíření stávající trafostanice. Dle platné územně plánovací dokumentace města Děčín se pozemky
parc. č. 1484/1, 1484/2 v katastrálním území Podmokly nachází v zastavěném území v zóně BM – RD
městského typu. Rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí výše uvedené pozemky do zastavěného
území do plochy BI – bydlení individuální v rodinných domech – městské.
OZP - nemá z hlediska ŽP námitek k prodeji části pozemku p.č. 1484/1 a části p.p.č. 1484/2, oba v k.ú.
Podmokly, za účelem rozšíření stávající trafostanice ve vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce a.s.
OSC - jako příslušný silniční správní úřad nemá námitek k prodeji části p.p.č. 1484/2 k.ú. Podmokly za účelem
rozšíření stávající trafostanice.
OKD - nemá námitek k prodeji části pozemku p.č. 1484/1 a pozemku p.č. 1484/2 k.ú. Podmokly.
OMH - obdržel žádost společnosti ČEZ Distribuce a.s. o prodej pozemku p. č. 1484/2 k. ú. Podmokly o
výměře 15 m2 pod stávající trafostanicí. Z důvodu umístění nové stanice je současná výměra nedostačující, z
toho důvodu společnost žádá současně o část pozemku p. č. 1484/1 k. ú. Podmokly. S prodejem souhlasíme.
OMH eviduje na pozemku p. č. 1484/1 k. ú. Podmokly nájemní smlouvu za účelem zahrady, prodejem
požadované části pozemku, nedojde ke změně pronajaté výměry.
Doplnění:
Na základě úkolu vedení města bude následně po tomto prodeji a vyhotovení geometrického plánu řešen
prodej zbývající části pozemku.
Návrh ceny za prodej pozemku dle „Zásad“
II. pásmo – využití pro podnikání - 1000,00 Kč/m2 - koef. 0,8 - tj. 800,00/Kč/m2 + ostatní náklady.
Účel dle žádosti: podnikání - výstavba trafostanice
Žadatel: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín IV
Závazky a pohledávky vůči městu: 0
Vyjádření:
OR

OSU

OZP

OKD

OSC

OMH

A

A

A

A

A

A

Vysvětlivky:

Příloha:

KM 1484-1-1484-2-108
zakres.pdf

Příloha: Zadost CEZ Sofijska.pdf

Komentář:

Komentář:

Příloha:

Foto 1484-1-1484-2_108
a.pdf

Komentář:

Příloha:

Foto 1484-1-1484-2_108
b.pdf

Komentář:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Martin Kříž

Předkladatel:

Ing. Bc. Tomáš Brčák

OMH

18.5.2021 06:25 podepsáno
18.5.2021 10:25 podepsáno
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Název:
Prodej části pozemku p. č. 259/1 k. ú. Bělá u Děčína - záměr
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 259/1 k. ú. Bělá u Děčína o výměře dle geometrického plánu, který
bude vyhotoven.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 23.3.2021 návrh na prodej části pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a usnesením č.
RM 21 06 37 09 doporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 259/1 k. ú.
Bělá u Děčína o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven.

Cena:

0,00

Návrh postupu:

RM doporučila zveřejnit záměr

Důvodová zpráva:
OR - k žádosti o prodej části pozemku p. č. 259/1 k. ú. Bělá u Děčína o výměře cca 40 m2 za účelem výstavby
distribuční trafostanice sdělujeme, že odbor rozvoje neeviduje v uvedené lokalitě žádný záměr.
OSU - nemá námitek k prodeji části pozemku parc. č. 259/1 v katastrálním území Bělá u Děčína, za účelem
výstavby trafostanice. Dle platné územně plánovací dokumentace města Děčín se pozemek parc. č. 259/1 v
katastrálním území Bělá u Děčína nachází v zastavěném území v zóně BM – RD městského typu.
Rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí výše uvedený pozemek do zastavěného území do plochy
OS – plocha pro tělovýchovu a sport.
OZP - nemá z hlediska ŽP námitek k prodeji části pozemku p.č. 259/1 o výměře cca 40 m2 v k. ú. Bělá u
Děčína za účelem výstavby distribuční trafostanice.
OSC - jako příslušný silniční správní úřad nemá námitek k prodeji části p.p.č. 259/1 k.ú. Bělá u Děčína na
zřízení trafostanice.
OKD - na části pozemku se nachází místní komunikace ul. Saská. V případě prodeje žádáme o oddělení této
části. Odbor komunikací a dopravy nemá námitek k prodeji části pozemku p.č. 259/1 k.ú. Bělá u Děčína.
OMH - eviduje žádost společnosti ČEZ Distribuce a.s. o prodej části pozemku p. č. 259/1 k. ú. Bělá u Děčína
o výměře cca 40 m2. O část pozemku společnost žádá za účelem výstavby nové distribuční trafostanice pro
zkvalitnění el. energie pro místní část Bělá u Děčína. S prodejem části pozemku souhlasíme, v rámci
zpracování GP pro oddělení bude oddělena část místní komunikace ul. Saská.
OMH eviduje na pozemku p. č. 259/1 k. ú. Bělá u Děčína nájemní smlouvu za účelem užívání na zahradu,
prodejem požadované části pozemku nedojde ke změně pronajaté výměry.
Návrh ceny za prodej pozemku dle „Zásad“
II. pásmo – využití pro podnikání - 1000,00 Kč/m2 - koef.0,8 - tj. 800,00/Kč/m2 + ostatní náklady
Účel dle žádosti: podnikání - výstavba trafostanice
Žadatel: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín IV
Závazky a pohledávky vůči městu: 0
Vyjádření:
OR

OSU

OZP

OSC

OKD

OMH

A

A

A

A

A

A

Vysvětlivky:

Příloha: KM 259-1_102 zakres.pdf

Komentář:

Příloha: Zadost-CEZ-Saska.pdf

Komentář:

Příloha: Foto 259-1_102.pdf

Komentář:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Martin Kříž

Předkladatel:

Ing. Bc. Tomáš Brčák

OMH

18.5.2021 06:27 podepsáno
18.5.2021 10:28 podepsáno
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Název:
Prodej pozemku p. č. 445/2 k. ú. Prostřední Žleb
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
prodej pozemku p. č. 445/2 k. ú. Prostřední Žleb o výměře 140 m2 se všemi součástmi a příslušenstvím pro
******, za cenu 28.000,00 Kč + ostatní náklady.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 13.4.2021 návrh na prodej pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a usnesením č. RM
21 07 37 13 doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 445/2 k. ú. Prostřední Žleb o
výměře 140 m2 se všemi součástmi a příslušenstvím pro ******, za cenu 28.000,00 Kč + ostatní náklady.

Cena:

28 000,00

Návrh postupu:

RM doporučila schválit prodej

Důvodová zpráva:
RM záměr usn. č. RM 21 01 37 08 ze dne 12.1.2021
ZM záměr usn. č. ZM 21 01 04 19 ze dne 28.1.2021
OR - odbor rozvoje neeviduje v uvedené lokalitě žádný záměr.
OSU - sděluje, dle platné územně plánovací dokumentace města Děčín se výše zmíněný pozemek nachází v
zastavěném území v zóně 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 Upozorňujeme, že přes výše zmíněný pozemek jsou vymezeny regionální
biocentrum 1370- Údolí Labe a nadregionální biokoridor K8- Stříbrný roh (19)- státní hranice. Poznámka: Pro
informaci uvádíme, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí pozemek p.č. 445/2 k.ú. Prostřední
Žleb do zastavěného území do plochy SV- plocha smíšená obytná vesnická.
OZP - nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji pozemku p.č. 445/2 v k.ú. Prostřední Žleb o
výměře 140 m2 za účelem rozšíření zahrady a k prodeji části p.p.č. 414/16 v k.ú. Prostřední Žleb o výměře cca
40 m2 za účelem vybudování parkovacího místa.
OKD - nemá námitek k prodeji pozemku p.č. 445/2 k.ú. Prostřední Žleb, na části pozemku p.č. 414/16 k.ú.
Prostřední Žleb se nachází místní komunikace, zbývající část žádáme ponechat pro možné rozšíření
komunikace, která je dnes šířkově neodpovídající. Dále žádáme o provedení změny využití pozemku v
evidenci katastru nemovitostí Odbor komunikací a dopravy nedoporučuje prodej části pozemku p.č. 414/16
k.ú. Prostřední Žleb.
OSC - sjezd parkovacího stání bude podléhat vydání rozhodnutí o povolení připojení sjezdu na komunikaci dle
§ 10 zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem ke
skutečnosti, že navrhovaný sjezd by měl být realizován na místní komunikaci na p.p.č. 414/18 k.ú. Prostřední
Žleb, která neumožňuje výjezd vozidla bez couvání (slepá komunikace), doporučujeme nejprve zadat
dopravní studii, ze které bude patrno, jaká část pozemkové parcely č. 414/6 k.ú. Prostřední Žleb k odprodeji
pro zřízení parkovacích stání bude nutná.
OMH - obdržel žádost na prodej pozemku p. č. 445/2 k. ú. Prostřední Žleb, který je začleněn do pozemků ve
vlastnictví žadatelů a tvoří úplný celek (zahradu). Pro město je pozemek zcela bez přístupu, z tohoto důvodu
není pořízena fotografie z místa. S prodejem za účelem majetkoprávního nesouladu souhlasíme.
Pro informaci uvádíme, že stanoviska odborů se současně vyjadřovala k části pozemku p. č. 414/6 k. ú.
Prostřední Žleb, o kterou žadatelé žádali za účelem vytvoření parkovacího stání. Usnesením č. ZM 21 01 04
09 nebyl zveřejněn záměr prodat tuto část pozemku.
Za užívání pozemku bez právního nároku bude žadatelům účtován poplatek ve výši nájemného, a to za tři
roky zpětně.
Návrh ceny za prodej pozemků dle „Zásad“
III. pásmo - (zahrada) - 200,00 Kč/m2, tj. při výměře 140 m2- celkem 28.000,00 Kč
Účel dle žádosti: zahrada
Žadatelé: ******
Závazky a pohledávky vůči městu: 0

Vyjádření:
OR

OSU

OZP

OKD

OMH

A

A

A

A

A

Vysvětlivky:

Příloha: KM 445-2_109 zakres.pdf

Příloha:

ANO Zadost
445-2-109.pdf

Komentář:

Komentář:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Martin Kříž

Předkladatel:

Ing. Bc. Tomáš Brčák

OMH

18.5.2021 06:29 podepsáno
18.5.2021 10:31 podepsáno
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Název:
Prodej části pozemku p. č. 156/1 k. ú. Křešice u Děčína
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Křešice u Děčína a
schvaluje
prodej části pozemku p. č. 156/1 (nově dle GP č. 632-50/2020 ozn. jako p. č. 156/4) k. ú. Křešice u Děčína o
výměře 221 m2 pro společnost SVS a. s. Přítkovská 1689, Teplice, za cenu dle znaleckého posudku č.
1662-51/2021, tj. 40.620,00 Kč + ostatní náklady spojené s prodejem.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 13.4.2021 návrh na prodej části pozemku v k. ú. Křešice u Děčína a usnesením č.
RM 21 07 37 15 doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 156/1 (nově dle GP č.
632-50/2020 ozn. jako p. č. 156/4) k. ú. Křešice u Děčína o výměře 221 m2 pro společnost SVS a. s.
Přítkovská 1689, Teplice, za cenu dle znaleckého posudku č. 1662-51/2021, tj. 40.620,00 Kč + ostatní náklady
spojené s prodejem.

Cena:

40 620,00

Návrh postupu:

RM doporučila schválit prodej

Důvodová zpráva:
RM záměr usn. č. RM 20 17 37 23 ze dne 22.9.2020
ZM záměr usn. č. ZM 20 08 05 27 ze dne 26.11.2020
Stanoviska:
OR - nemá v uvedené lokalitě žádný záměr.
OSU - zahrada - oddělení územního rozhodování a památkové péče nemá námitek k prodeji pozemku parc. č.
156/1 v katastrálním území Křešice u Děčína na zahradu. OSU - oddělení územního plánování Magistrátu
města Děčín, příslušný dle ust. § 6 odst.1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v
platném znění sděluje, že dle Územního plánu města Děčín v platném znění se pozemek p.č. 156/1 k.ú.
Křešice u Děčína nachází v zastavěném území jako stabilizovaná plocha bydlení v zóně BV - SMÍŠENÁ
ZÓNA S RODINNÝMI DOMY VENKOVSKÉHO TYPU, ve které je přípustné - individuální trvalé bydlení v
příměstské zóně ve spojení s užitkovými zahradami a samozásobitelským hospodářstvím, ojediněle i v
bytových domech, individuální rekreace, lokální občanské vybavení (maloobchod, veřejné ubytování a
stravování, sportovní zařízení), nerušící podnikatelské aktivity, odpovídající komunikace (přístupové a
účelové), turistické trasy, odstavná parkoviště, garáže, MHD, všechny formy zeleně, nezbytná technická
infrastruktura, výjimečně přípustné - objekty zemědělské výroby (pásmo hygienické ochrany), rodinné farmy,
nerušící výrobní aktivity a služby, nepřípustné – ostatní rušící výrobní aktivity a služby, prostorové uspořádání
- počet podlaží: 1 – 2 + podkroví, intenzita zastavění pozemku v %: 15. Návrh nového Územního plánu Děčín
pozemek p.č. 156/1 k.ú. Křešice u Děčína vymezuje jako stabilizovanou plochu bydlení hromadného BH. S
prodejem na zahradu souhlasíme.
OSU - doplňující stan. k výstavbě RD - sděluje že v platném Územním plánu města Děčín je výše uvedený
pozemek ostatní plochou a nachází se v zastavěném území v zóně BV - SMÍŠENÁ ZÓNA S RODINNÝMI
DOMY VENKOVSKÉHO TYPU, ve které je přípustné - individuální trvalé bydlení v příměstské zóně ve spojení
s užitkovými zahradami a samozásobitelským hospodářstvím, ojediněle i v bytových domech, individuální
rekreace, lokální občanské vybavení (maloobchod, veřejné ubytování a stravování, sportovní zařízení),
nerušící podnikatelské aktivity, odpovídající komunikace (přístupové a účelové), turistické trasy, odstavná
parkoviště, garáže, MHD, všechny formy zeleně, nezbytná technická infrastruktura, výjimečně přípustné objekty zemědělské výroby (pásmo hygienické ochrany), rodinné farmy, nerušící výrobní aktivity a služby,
nepřípustné – ostatní rušící výrobní aktivity a služby, prostorové uspořádání - počet podlaží: 1 – 2 + podkroví,
intenzita zastavění pozemku v %: 15. Pozemek se nachází v ochranném pásmu železnice. Na základě výše
uvedeného lze s prodejem pozemku za účelem přípustné výstavby při dodržení prostorového uspořádání zóny
souhlasit. Pro informaci doplňujeme, že v rozpracovaném návrhu nového Územního plánu Děčín je pozemek
p.č. 156/1 k.ú. Křešice u Děčína vymezen jako stabilizovaná plocha bydlení hromadného BH.
OSU - ČOV - oddělení územního rozhodování a památkové péče nemá námitek k prodeji části pozemku parc.
č. 156/1 v katastrálním území Křešice u Děčína za účelem výstavby čerpací stanice odpadních vod. 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. 156/1 k.ú.
Křešice u Děčína se dle platné územně plánovací dokumentace města Děčín nachází zastavěném území v
zóně 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. 156/1
k.ú. Křešice u Děčína do zastavěného území do plochy BH- bydlení hromadné.
OZP - zahrada - nemá z hlediska ŽP námitek k prodej p.p.č. 156/1 o výměře 1919 m2 v k. ú. Křešice u Děčína
na zahradu.
OZP - ČOV - nemá z hlediska ŽP námitek k prodeji p.p.č. 156/1 v k.ú. Křešice u Děčína za účelem
vybudování čerpací stanice odpadních vod.

OSC - ČOV - nemá námitek k prodeji části p.p.č. 156/1 k.ú. Křešice u Děčína pro realizaci čerpací stanice
odpadních vod.
OKD - zahrada - nemá námitek k prodeji pozemku p. č. 156/1 k. ú. Křešice u Děčína.
OKD - ČOV - nemá námitek k prodeji části pozemku p. č. 156/1 k.ú. Křešice u Děčína.
OMH obdržel žádost společnosti SVS a.s. na prodej části pozemku p. č. 156/1 k. ú. Křešice u Děčína, který po
celou dobu byl využíván na zahrádky pro obyvatele přilehlých bytových domů. Rada města na svém jednání
dne 12.5.2020 projednala žádost společnosti SVS a.s. a odložila s tím, že OMH projedná s žadatelem možné
umístění čerpací stanice odpadních vod v jiné lokalitě. Společnost následně sdělila, že umístění ČS bylo
opětovně posouzeno a vzhledem k charakteru území a s ohledem na hydraulické poměry navrhovaného
systému přečerpávání splaškových vod a s ohledem na území se stávající zástavbou a na ochranné pásmo
železnice, nebyla nalezena jiná možnost výstavby ČS než na požadovaném pozemku p. č. 156/1 k.ú. Křešice
u Děčína - viz. příloha.
Po zveřejnění záměru města byl vypracován geometrický plán na oddělení požadované části. Cena pro prodej
pozemků společnosti SVS a.s. Teplice se stanovuje dle znaleckého posudku, a to v souvislosti s usnesením
zastupitelstva města č. ZM 19 07 05 29 ze dne 26.9.2019. ZP nechala vypracovat společnost SVS a.s. - viz
příloha. Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 26.11.2020 usn. č. ZM 20 08 05 27 současně zveřejnilo
záměr města prodat zbývající část pozemku o výměře cca 1698 m2 za účelem výstavby formou dohadovacího
řízení, toto bude řešeno následně.
Návrh ceny za prodej dle znaleckého posudku - 40.620,00 Kč
Žadatel: SVS a.s., Přítkovská 1689, Teplice
Nájemní smlouva: 0
Vyjádření:
OR

OSU

OZP

OSC

OKD

OMH

A

A

A

A

A

A

Vysvětlivky:

Příloha: KM 156-1_119 zakres.pdf

Komentář:

Příloha: ANO GP 632-50-2020.pdf

Komentář:

Příloha: ANO ZP 1662-51-2021.pdf

Komentář:

ANO Zadost scvk
156-1-119.pdf

Komentář:

Příloha:

Příloha: ANO SVS - vyjadreni.pdf

Komentář:

Příloha: Foto 156-1_119 A.pdf

Komentář:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Martin Kříž

Předkladatel:

Ing. Bc. Tomáš Brčák

OMH

18.5.2021 09:26 podepsáno
18.5.2021 10:35 podepsáno
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Název:
Prodej pozemků p.č. 195 a 216/5 k.ú. Bělá u Děčína - záměr
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Bělá u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 195 o výměře 761 m2 a část pozemku p.č. 216/5 o výměře dle
geometrického plánu, který bude vyhotoven, vše v k.ú. Bělá u Děčína.

Stanovisko RM:
RM usnesením č. RM 21 08 37 05 ze dne 27.04.2021 doporučila ZM zveřejnit záměr města prodat pozemek
p.č. 195 o výměře 761 m2 a část pozemku p.č. 216/5 o výměře dle geometrického plánu, který bude
vyhotoven, vše v k.ú. Bělá u Děčína.

Cena:
Návrh postupu:

RM doporučila zveřejnit záměr

Důvodová zpráva:
- žadatelé vlastní dům na p.č. 922 k.ú. Bělá u Děčína
- pozemky p.č. 216/5 a 195 k.ú. Bělá u Děčína mají pronajaté za účelem zahrady a k dočasnému skladování
materiálu (v kontejnerech)
- OMH nemá námitek k prodeji pozemků
- pro úplnost OMH uvádí, že v rámci šetření byl zjištěn drobný nepořádek u kontejnerů, po upozornění byl
nájemcem neprodleně uklizen
- žádost o souhlas s umístěním kontejnerů byla projednána v RM dne 12.02.2019, na základě usnesení č. RM
19 03 37 15 bylo vydáno souhlasné stanovisko vč. uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě a navýšení
nájemného
Nájemní smlouva: 1x na oba pozemky - žadatelé o prodej - nájemné 2.945,00 Kč/rok, na dobu neurčitou
Výměra pozemků - k.ú. Bělá u Děčína:
p.č. 216/5 - 394 m2
p.č. 195 - 761 m2
Návrh ceny za prodej:
II. pásmo – 1000,00 Kč/m2 x koef. 0,3 (zahrada) = 300,00 Kč/m2 x celkem výměra 1.155 m2 = 346.500,00 Kč
Žadatel není v evidenci dlužníků města – Aleš a Marie Fabiánovi, Saská 31/87, Děčín X

Vyjádření:
OSC

OKD

OŽP

OR

OMH

OSU

A-pozn.

A-pozn.

A

A

A-pozn.

A

Vysvětlivky:
OSU: nemá námitek k prodeji pozemků na zahradu. Dle platné ÚPD města Děčín se pozemky nachází v
zastavěném území v zóně BV - smíšená zóna s RD venkovského typu.
Rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí výše uvedené pozemky do zastavěného území do plochy
SV - plocha smíšená obytná vesnická.
OSC: nemá námitek k prodeji p.p.č. 195 k.ú. Bělá u Děčína.
K prodeji p.p.č. 216/5 k.ú. Bělá u Děčína doporučuje prověřit, zda část pozemkové parcely nezasahuje do MK
ul. Saská, Děčín X. V případě, že část pozemkové parcely 216/5 k.ú. Bělá u Děčína zasahuje do silničního
pomocného pozemku MK Saská, doporučuje tuto část oddělit geometrickým plánem a ponechat ve vlastnictví
statutárního města Děčín.
OKD: pozemek p.č. 216/5 k.ú. Bělá u Děčína hraničí s místní komunikací ležící na pozemku p.č. 1137/1 k.ú.
Bělá u Děčína., ul. Saská. V případě prodeje žádá prověřit hranice a ponechat 1,5 m od hrany asfaltu v
majetku města. Odbor komunikací a dopravy nemá námitek k prodeji pozemku p.č. 195 a p.č. 216/5 k.ú. Bělá
u Děčína.
OŽP: nemá námitek k prodeji pozemků za účelem zřízení zahrady a zázemí k RD. Předmětné pozemky má
žadatel v současné době již pronajaté.
OR: neeviduje žádný záměr na těchto pozemcích.
OMH: nemá námitek k prodeji pozemků. V případě zveřejnění záměru města pozemky prodat, zajistí
vyhotovení vytyčovacího náčrtu, a to v souladu se stanoviskem OSC. Následně zadá vypracování
geometrického plánu, kterým oddělí a ponechá 1,5 m od hrany asfaltu v majetku města

Příloha:

AN_prilohy-bela-saska.pd
f

Komentář:

Příloha:

foto-bela_2021041214423
2.pdf

Komentář:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Martin Kříž

Předkladatel:

Ing. Bc. Tomáš Brčák

OMH

17.5.2021 08:20 podepsáno
18.5.2021 10:47 podepsáno

Konané dne: 27. 5. 2021

ZM

21

05

05

11

Název:
Pozemek p. č. 38/9 k. ú. Březiny u Děčína - souhlasné prohlášení
Mimořádný materiál:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo informaci o uzavření Souhlasného prohlášení o vydržení části pozemku v k.
ú. Březiny u Děčína a
bere na vědomí
že bude podle § 134 zákona č. 40/1964 Sb. uzavřeno Souhlasné prohlášení ve smyslu vydržení části
pozemku p. č. 38/9 k. ú. Březiny u Děčína o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, s ******.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 13.4.2021 informaci o uzavření Souhlasného prohlášení o
vydržení pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a tuto vzala na vědomí a doporučila zastupitelstvu města vzít tuto
informaci na vědomí s tím, že bude podle § 134 zákona č. 40/1964 Sb. uzavřeno Souhlasné prohlášení ve
smyslu vydržení části pozemku p. č. 38/9 k. ú. Březiny u Děčína o výměře dle geometrického plánu, který
bude vyhotoven, s ******.
Cena:

0,00

Návrh postupu:

RM doporučila vzít informaci o uzavření Souhlasného prohlášení na vědomí.

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- OMH eviduje žádost o vydržení části pozemku za účelem narovnání majetkoprávního nesouladu, který byl
zjištěn v rámci revize katastrálního území Březiny u Děčína;
- předmětná část pozemku je od roku 1984 rodinou žadatele užívána a udržována v dobré víře, že je v jejich
vlastnictví, na základě Dohody o zřízení práva osobního užívání pozemku, podle které se stali vlastníky
uživatelé;
- jedná se o část pozemku, která se nachází pod stavbou garáže a současně mezi nemovitostí žadatele a
tvoří zázemí k RD;
- rada města projednala na svém zasedání dne 13.4.2021 informaci o uzavření Souhlasného prohlášení o
vydržení pozemku v k. ú. Březiny u Děčína, kterou vzala na vědomí a současně zadala úkol OMH, který
vyžádá od právních zástupců města vyjádření k problematice vydržení výše uvedené části pozemku;
- vyjádření právních zástupců je přílohou tohoto materiálu.
Stanoviska:
OR - neeviduje žádný záměr.
OSU - nemá námitek k narovnání majetkoprávního nesouladu části pozemku parc. č. 38/9 v katastrálním
území Březiny u Děčína, pod stavbou garáže a přístup ke garáži. Dle platné územně plánovací dokumentace
města Děčín se pozemek parc. č. 38/9 v katastrálním území Březiny u Děčína nachází v zastavěném území v
zóně BV – smíšená zóna s RD venkovského typu. Rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí výše
uvedený pozemek do zastavěného území do plochy BI – bydlení individuální v rodinných domech – městské.
OZP - nemá z hlediska ŽP námitek k prodeji či vydržení částí pozemku p.č. 38/9 v k.ú. Březiny u Děčína za
účelem narovnání majetkoprávního nesouladu. Jedná se o části pozemku, které se nachází pod stavbou
garáže a přístupem do garáže.
OSC - jako příslušný silniční správní úřad doporučuje vyhovět žádosti o vydržení části p.p.č. 38/9 k.ú. Březiny
u Děčína pod stavbou garáže.
OKD - nemá námitek k narovnání majetkoprávního nesouladu na pozemku p.č. 38/9 k.ú. Březiny u Děčína.
OMH - po provedené revizi katastru nemovitostí, obdržel žadatel výzvu katastrálního úřadu o narovnání
majetkoprávního nesouladu, který byl zjištěn. Předmětná část pozemku je od roku 1984 rodinou žadatele
užívána a udržována v dobré víře, že je v jejich vlastnictví, na základě Dohody o zřízení práva osobního
užívání pozemku, podle které se stali vlastníky uživatelé. Jedná se o část pozemku, která se nachází pod
stavbou garáže a současně mezi nemovitostí žadatele a tvoří zázemí k RD. S narovnáním majetkoprávního
nesouladu souhlasíme.
S ohledem na dobu, po kterou byl pozemek rodinou žadatele užíván a udržován došlo dle § 134 zákona č.
40/1964 Sb. k jeho vydržení. Náklady spojené s převodem bude hradit žadatel (vypracování GP, vklad na KÚ).
Na části pozemku p. č. 38/10 k. ú. Březiny u Děčína je s žadatelem o vydržení uzavřena nájemní smlouva,
uvedená část je užívána jako zahrada. S žadatelem bude řešen i vztah k pozemku p. č. 38/9 k. ú. Březiny u
Děčína.
Účel dle žádosti: vydržení pozemku
Žadatel: ******
Závazky a pohledávky vůči městu: 0

Vyjádření:
OR

OSU

OZP

OKD

OSC

OMH
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A

Vysvětlivky:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Martin Kříž

Předkladatel:

Ing. Bc. Tomáš Brčák
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Název:
Prodej pozemků v k. ú. Podmokly
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Podmokly a
schvaluje
prodej pozemku p. č. 3453/116 o výměře 46 m2 a část pozemku p. č. 3453/57 (nově dle GP č. 4344-189/2020
ozn. jako 3453/125 o výměře 95 m2) vše k. ú. Podmokly, se všemi součástmi a příslušenstvím pro společnost
Souinterzz s.r.o., Weberova 1537/7, Děčín VI, za cenu 112.800,00 Kč + ostatní náklady.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 8.12.2020 návrh na prodej pozemků v k. ú. Podmokly a usn. č. RM 20 22 37 05
doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 3453/116 o výměře 46 m2 a část pozemku p. č.
3453/57 (nově dle GP č. 4344-189/2020 ozn. jako 3453/125 o výměře 95 m2) vše k. ú. Podmokly, se všemi
součástmi a příslušenstvím pro společnost Souinterzz s.r.o., Weberova 1537/7, Děčín VI, za cenu 112.800,00
Kč + ostatní náklady.
Rada města projednala dne 13.4.2021 problematiku týkající se prodeje pozemků v k. ú. Podmokly a
usnesením č. RM 21 07 37 14V potvrdila usn. č. RM 20 22 37 05 doporučila zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku p. č. 3453/116 o výměře 46 m2 a část pozemku p. č. 3453/57 (nově dle GP č. 4344-189/2020
ozn. jako 3453/125 o výměře 95 m2) vše k. ú. Podmokly, se všemi součástmi a příslušenstvím pro společnost
Souinterzz s.r.o., Weberova 1537/7, Děčín VI, za cenu 112.800,00 Kč + ostatní náklady.
Dále rada města projednala dne 13.4.2021 variantu č. 2, tj. schválit revokaci usn. č. RM 20 22 37 05 ze dne
8.12.2020, týkající se prodeje pozemků p. č. 3453/116 o výměře 46 m2 a část pozemku p. č. 3453/57 (nově
dle GP č. 4344-189/2020 ozn. jako 3453/125 o výměře 95 m2) vše k. ú. Podmokly, se všemi součástmi a
příslušenstvím pro společnost Souinterzz s.r.o., Weberova 1537/7, Děčín VI, za cenu 112.800,00 Kč + ostatní
náklady, z důvodu rozhodnutí vedení města a nedoporučit p. č. 3453/116 o výměře 46 m2 a část pozemku p. č.
3453/57 (nově dle GP č. 4344-189/2020 ozn. jako 3453/125 o výměře 95 m2) vše k. ú. Podmokly, se všemi
součástmi a příslušenstvím pro společnost Souinterzz s.r.o., Weberova 1537/7, Děčín VI, za cenu 112.800,00
Kč + ostatní náklady.

Cena:

112 800,00

Návrh postupu:

RM doporučila schválit prodej

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- OMH eviduje žádost vlastníka zdravotního zařízení o prodej pozemků pro potřeby stavebních úprav při
celkové rekonstrukci tohoto zařízení + vybudování nových parkovacích míst pro pacienty a lékaře;
- po zveřejnění záměru města OMH zajistil vyhotovení GP a žadatel doplnil návrh situace budoucího
parkování; - rada města usn. č. RM 20 22 37 05 ze dne 8.12.2020 doporučila zastupitelstvu města schválit
prodej pozemků společnosti Souinterzz s.r.o., Weberova 1537/7, Děčín VI;
- materiál byl předložen do jednání ZM dne 28.1.2021 pod č. ZM 21 01 04 11, tento materiál byl z projednání
stažen. Nové skutečnosti: - OMH obdržel sdělení zastupitele Mgr. Chmelíka neprodávat část pozemku p. č.
3453/57 za účelem vytvoření soukr. parkovacích míst pro potřeby zdrav. střediska;
- žadatel byl písemně vyrozuměn o stažení materiálu a k této záležitosti sdělil, že nově vytvořená parkovací
místa pro účely zdravotního střediska může mimo ordinační hodiny nabídnout obyvatelům sídliště, žadatel
doplnil svou žádost o dopravní studii o napojení + situační zákres - viz přílohy;
- v případě vzniku nových parkovacích míst nebudou v pracovní době blokována 4 místa v ul. Weberova a
okolí;
- s ohledem na tyto skutečnosti a nutnost řešit uvedenou lokalitu je předkládán tento materiál.
RM záměr usn. č. RM 20 09 37 05 ze dne 12.5.2020
ZM záměr usn. č. ZM 20 04 08 24 ze dne 25.6.2020
Stanoviska
OR - nemá v uvedené lokalitě žádný záměr.
OSU - oddělení územního rozhodnutí a památkové péče nemá námitek k prodeji částí pozemků parc. č.
3453/53, 3453/116 v katastrálním území Podmokly pro rekonstrukci zdravotnického střediska. 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 pozemky p.č. 3453/116 a 3453/57 k.ú.
Podmokly se dle platné územně plánovací dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území v zóně
OV- objekty a areály občanského vybavení v rámci celého území města. Upozorňujeme, že územní plán
vymezuje přes pozemek p.č. 3453/57 k.ú. Podmokly veřejně prospěšnou stavbu K20 (viz příloha)- splašková
kanalizace v celé lokalitě Krásný Studenec, zahrnutí vybudování splaškové kanalizace v ulicích Na Skluzu a
Hraniční a svedení do stoky v ulici Krásnostudenecké. Napojení je podmíněno rekonstrukcí stávající stoky
Krásnostudenecká a Novoměstská na potřebný profil. S prodejem souhlasíme za předpokladu dodržení
intenzity zastavění pozemku. Funkční využití zóny OV dle čl. 8 odst. 1 písm. e vyhlášky č. 3/2002 o závazné
části územního plánu města Děčín ve znění 8. změny Územního plánu města Děčín. Přípustné: plochy a
objekty školství, kultury a osvěty, veřejné stravování a ubytování, zdravotnictví a sociální péče, správa a
administrativa, podnikatelská činnost zaměřená na služby související s funkcí objektu, přístup na komunikační
síť s přímou vazbou na dopravní systém města a síť MHD, odstavné a parkovací plochy, veřejné WC, zeleň
liniová a plošná, garáže, nezbytná technická infrastruktura, trvalé bydlení v polyfunkčních domech se
zachováním dominantní funkce občanské vybavenosti. Výjimečně přípustné: velkoplošné obchodní jednotky.
Nepřípustné: průmyslová výrobní a skladovací činnost, výrobní služby. Prostorové uspořádání: počet podlaží:
2- 4 intenzita zastavění v %: 50- 70.
OZP - nemá z hlediska ŽP námitek k prodeji p.p.č. 3453/116 o výměře 46 m2 a části p.p.č. 3453/57 o výměře
cca 90 m2, vše v k.ú. Podmokly. Důvodem žádosti je plánovaná rekonstrukce zdravotnického střediska v ul.
Weberova, Děčín VI.
OSC - nemá námitek k prodeji části p. č. 3453/116 a 3453/57 k. ú. Podmokly na vybudování parkovacích stání
ke zdravotnickému zařízení.
OKD - nemá námitek k prodeji pozemku p.č. 3453/116 k.ú. Podmokly. K výstavbě parkovacích stání na

pozemku p.č. 3453/57 k.ú. Podmokly žádáme doplnit dopravní studii. OKD - souhlasí s předloženým GP na
oddělení části pozemku p. č. 3453/116, p.č. 3453/57 k. ú. Podmokly.
OMH - obdržel žádost společnosti Souinterzz s.r.o., která je vlastníkem zdravotnického zařízení v ul.
Weberova, Děčín - Želenice. Společnost plánuje celkovou rekonstrukci tohoto zařízení, o uvedené pozemky
žádá za účelem výstavby venkovního výtahu a parkování. Po zveřejnění záměru OMH zajistil vyhotovení GP a
současně žadatel doplnil návrh situace budoucího parkování - viz. příloha, které zaslal na OKD k vyjádření viz stanovisko OKD. S prodejem pozemků souhlasíme
Návrh ceny za prodej pozemku dle „Zásad“
II. pásmo – 1.000,00 Kč/m2 x koef. 0,8 podnikání - tj. 800,00 Kč/m2, tj. při vým. 141 m2 celkem 112.800,00 Kč
Účel dle žádosti: stavební úpravy, vybudování parkovacích míst
Žadatel: Souinterzz s.r.o., Weberova 1537/7, Děčín VI
Závazky a pohledávky vůči městu: 0
Vyjádření:
OR

OSU

OZP

OSC

OKD

OMH

A

A

A

A

A

A

Vysvětlivky:
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Weberova 1537/7 Děčín 6 – přístavba výtahu, stavební úpravy
Napojení odstavného stání pro 4 OA na místní komunikaci

únor’21

z.č.15-21

Identifikace
Akce:
Weberova 1537/7 Děčín 6 – přístavba výtahu, stavební úpravy
Napojení odstavného stání pro 4 OA na místní komunikaci
Obec :

Děčín Želenice

Pozemek:

p.p.č. 3453/16 a 3453/57 k.ú. Podmokly

Komunikace: p.p.č. 3453/57 k.ú. Podmokly ul. Weberova
Investor:

SOUINTERZZ s.r.o.
Weberova 1537/7
Děčín 6 405 02

Vypracoval: Ing.Ouzký Miroslav
Huntířov 191
405 02
Technický popis
Úvod

Na základě požadavku investora je předmětem zpracování dokumentace návrh
opatření pro napojení nového otevřeného odstavného stání pro na nové zpevněné ploše při
stávajícím objektu zdravotního střediska na místní komunikaci p.p.č. 3453/7 k.ú. Podmokly
ul. Weberova. Dotčené pozemky a místo napojení se nachází v intravilánu města Děčín část
Želenice. Pro vypracování byla použita kopie katastrální mapy a situace v měřítku 1:250. Dále
bylo provedeno místní šetření.
Předmětem změny je realizace výtahu, úpravy přístupu a nové zpevněné plochy, která
bude sloužit pro parkování vozidel. Realizací vzniknou celkem 4 nová odstavná stání, kdy
jedno z nich bude vyhrazeno pro vozidla přepravující osoby ZTP a ZTPP.
Stávající stav
Pozemky s plánovaným odstavným stáním pro OA jsou ve vlastnictví Statutárního města
Děčín a přímo sousedí s objektem zdravotního střediska s lékárnou na st.p.č. 3453/55. Jedná
se o stávající objekt občanské vybavenosti jehož zaměření zůstane zachováno beze změny.
Objekt se nachází v jihovýchodním rohu městské části Želenice uvnitř zástavby panelových
bytových domů v sousedství objektu mateřské školy. Napojovaný pozemek přímo sousedí se
stávající vozovkou a jedná se o rozšíření vjezdu k vratům v suterénu objektu.
Nová plocha bude napojena na slepé rameno ul. Weberova, které je příjezdovou
komunikací k objetu zdravotního střediska a mateřské školy. Vjezd do slepého ramena
komunikace je omezen stávajícím dopravním značením pouze pro dopravní obsluhu. Jedná se
tady o jednopruhovou slepou obousměrnou komunikaci se šířkou vozovky v místě napojení
4,2 m. Je vedena v přímé a v klesání ke svému slepému konci. Komunikace je vybavena
asfaltobetonovým povrchem, jednostranným chodníkem a odvodnění je do uličních vpustí
kanalizace.

Návrh dopravního řešení
Vlastní řešení je navrženo v souladu se zněním z.č. 13/1997 Sb. Vyhl. Č.104/1997
Sb. a ČSN 736110. Bude se jednat o napojení odstavného stání pro 4 OA na místní
komunikaci.
Otevřené odstavné zastřešené stání je navrženo na nové zpevněné ploše na jižní straně
objektu zdravotního střediska. Sjezd je veden z parkovací plochy přímo na komunikaci. Jeho
prostorové uspořádání umožňuje plynulé připojení a odbočení. Sjezd bude určen pro vozidla
skupiny O1 a O2. Jedná se o přímé napojení odstavné plochy. Parametry napojení budou plnit
podmínky § 12 odst. 1,2,3 vyhl. č.104/1997 Sb.
Nebudou užita vjezdová vrata, oplocení či jiné vjezdové opatření. Odvodnění stání
bude společné s odvodněním komunikace.
Plocha stání pro odstavování vozidla bude zpevněna pro předpokládaný druh zatížení a
opatřena snadno čistitelným povrchem z asfaltobetonu, tak aby nedocházelo k vyvážení
nečistot na místní komunikaci.
Napojení na infrastrukturu - Rozhledové poměry
Pro posouzení rozhledových poměrů k připojení na komunikaci je stávající sjezd na ul
Čelakovského s požadovanou délkou rozhledu pro zastavení vozidla před pevnou překážkou
pro směrodatnou rychlost na komunikaci z místa řidiče vzdáleného 2,0 m od hrany
komunikace. Pro komunikace v obci je návrhovou a tedy i směrodatnou rychlostí nejvyšší
povolená rychlost v obci 50 km/ hod. Pro tuto rychlost je délka rozhledu stanovena normou
ČSN 736110 v hodnotě 35 m. Tato hodnota je splněna pro oba směry.
Vzhledem k šířkovému uspořádání, směrovému a výškovému vedení, dopravnímu
významu a zatížení obslužné komunikace je s odkazem na znění tab. 2 ČSN 736110 návrhová
rychlost pro danou kategorii komunikace maximálně 30 km/h. Pro tuto rychlost je dána
požadovaná délka rozhledu v hodnotě 20 m.
Požadovaná hodnota rozhledu je splněna ze všech stání pro oba směry s rezervou bez
omezení.
Dopravně inženýrská opatření
V souladu se zněním z.č. 13 /1997 Sb. O pozemních komunikacích v platném znění bude
v případě, že při úpravě a realizaci sjezdu dojde k zásahu do komunikace zažádáno o zvláštní
užívání komunikace u příslušného dopravního správního úřadu.
Závěr
Navržené řešení je vyhovující a v souladu se zněním § 12 odst. 6 vyhl. č. 104/1997 stavebník
zajistí údržbu připojení včetně ploch rozhledových trojúhelníků.
Změnou způsobu napojení došlo k výraznému zlepšení parametrů sjezdu.
POZOR – V místě provádění zemních prací nebylo zjišťováno uložení podzemních sítí.
Investor požádá správce sítí o vyjádření k umístění sítí a provedení případných opatření.
Zhotovitel před započetím prací nechá vytyčit případné uložení sítí.
Huntířov srpen’20

vypracoval: Ing. Ouzký Miroslav

Pohled na místo napojení a nové zpevněné plochy
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Název:
Prodej části pozemku p. č. 1213/3 k. ú. Děčín - záměr N
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 1213/3 k. ú. Děčín.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 27.4.2021 návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a usn. č. RM 21 08 37 10
schválila revokaci usnesení rady města č. RM 21 01 37 07 ze dne 12.1.2021, týkající se prodeje části
pozemku p. č. 1213/3 k. ú. Děčín o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven a nedoporučila
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 1213/3 k. ú. Děčín.
Dále rada města projednala variantu č. 1, tj. potvrdit usn. č. RM 21 01 37 07 ze dne 12.1.2021, týkající se
prodeje části pozemku p. č. 1213/3 k. ú. Děčín o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven.

Cena:

0,00

Návrh postupu:

RM nedoporučila zveřejnit záměr.

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- OMH eviduje žádost vlastníků domu č. p. 627/111 na Kamenické ul. o prodej části pozemku za účelem
zázemí k RD;
- rada města usn. č. RM 21 01 37 07 ze dne 12.1.2021 doporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města
prodat část pozemku p. č. 1213/3 k. ú. Děčín o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven;
- materiál byl předložen do jednání zastupitelstva města dne 28.1.2021 pod č. ZM 21 01 04 10, tento materiál
byl z projednání stažen.
Nové skutečnosti:
OMH obdržel sdělení zastupitele Mgr. Chmelíka neprodávat část pozemku p. č. 1213/3 k. ú. Děčín, s tím že
se jedná o veřejnou zeleň a není důvod k prodeji tohoto pozemku. Prodejem by došlo ke zmenšení veřejného
prostoru, který slouží obyvatelům okolních domů v oblasti sídliště na Kamenické ulici, logické negativní
stanovisko OSC A OZP. Současně doporučil předložit do jednání rady města materiál k opětovnému
projednání a zvážení případné revokace.
S ohledem na tyto skutečnosti je předkládán tento materiál.
Stanoviska:
OR - rozvoje nemá v uvedené lokalitě žádný záměr.
OSU - nemá námitek k prodeji části pozemku parc. č. 1213/3 v katastrálním území Děčín na zázemí k domu
ve vlastnictví žadatelů. Dle platné územně plánovací dokumentace města Děčín se pozemek parc. č. 1213/3 v
katastrálním území Děčín nachází v zastavěném území v zóně SM – smíšená městská zóna. Rozpracovaný
návrh Územního plánu Děčín řadí výše uvedený pozemek do zastavěného území do plochy SM – plocha
smíšená obytná městská.
OZP - nesouhlasí z hlediska ŽP s prodejem části p.p.č. 1213/3 v k.ú. Děčín o výměře cca 63 m2 za účelem
zázemí k domu. Předmětný pozemek slouží jako veřejná městská zeleň, v místě se nachází 6 vzrostlých
stromů, rovněž lampy veřejného osvětlení, odpadkové koše a v neposlední řadě se jedná o jediný možný
prostor pro případnou možnost rozšíření místní komunikace.
OKD - pozemek p.č. 1213/3 k.ú. Děčín hraničí s místní komunikací. Žádáme prověřit hranici tak, aby nedošlo
k prodeji pozemku pod komunikací a silničního pomocného pozemku, k ověření hranice žádáme přizvat
pracovníka odboru komunikací a dopravy. Odbor komunikací a dopravy nemá námitek k prodeji části pozemku
p. č. 1213/3 k. ú. Děčín.
OSC - nedoporučuje prodej části p.p.č. 1213/3 k. ú. Děčín. Jedná se o součást veřejného prostranství.
OMH - v případě schválení záměru města prodat část pozemku zajistí OMH vytyčení komunikace tak, aby
prodejem nedošlo ke změně vlastníka pozemku pod komunikací. V této lokalitě by oddělená část pozemku
navazovala na komunikaci, pokud se jedná o veřejné osvětlení, bylo by řešeno zřízením věcného břemene,
odpadkový koš lze přemístit na pozemek sousedící s propojovacím chodníkem ke Kamenické ulici.
Oddělením požadované části pozemku by došlo ke zlepšení bytových podmínek v tomto domě. Následně je
možné oslovit vlastníky domu na p. č. 1211 k. ú. Děčín s návrhem na odprodej případné zbývající části
pozemku navazující na p. č. 1211 tak, aby došlo k narovnání pozemku po hranici komunikace. S ohledem na
stanovisko OKD a OSU souhlasí OMH s prodejem části pozemku.
V případě zveřejnění záměru, zajistí OMH před konkrétním prodejem přemístění odpadkového koše,
vyznačení VB pro osvětlení. Vytyčení hranice komunikace bude provedeno současně s dělením pozemku.
Návrh ceny za prodej pozemku dle „Zásad“

II. pásmo - 1000,00 Kč/m2 x koef. 0,3 (zahrada, zázemí k RD) tj. 300,00 Kč/m2
Účel dle žádosti: zázemí k RD
Žadatelé: ****** - vlastníci bytového domu
Závazky a pohledávky vůči městu: 0
Vyjádření:
OR

OSU

OZP

OKD

OSC

OMH

A

A

N

A

N

A
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