
MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 22. 2. 2018 ZM 18 02 05 01

Název:
Zápis z 31. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 11.01.2018

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města
bere na vědomí

zápis z 31. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 11.01.2018

Stanovisko RM:

Cena: 0,00
Návrh postupu: KV ZM doporučuje vzít na vědomí

Důvodová zpráva:
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Děčín doporučuje vzít na vědomí zápis z 31. zasedání kontrolního 
výboru zastupitelstva města ze dne 11.01.2018

Vyjádření:

Příloha: Zapis_KV_ZM_31_180111.
pdf Komentář:          

Příloha: Zapis_KV_ZM_31_180111
_anonym.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Petr Hodboď OPO 12.2.2018 16:57 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jaromír Zajíček MPA TAJ 12.2.2018 17:10 podepsáno











MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 22. 2. 2018 ZM 18 02 05 02

Název:
Zápis č. 1/2018 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 17.1.2018

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo Zápis č. 1/2018 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 17.1.2018 a tento 
bere na vědomí

.

Stanovisko RM:

Cena: 0,00
Návrh postupu: FV doporučuje ZM vzít na vědomí

Důvodová zpráva:
Viz. příloha - Zápis č. 1/2018 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 17.1.2018

Vyjádření:

Příloha: zapis_FVZM_1_2018.pdf Komentář:          

Příloha: zapis_FVZM_1_2018_ano
nym.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Hana Hlaváčková OE 7.2.2018 16:25 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 8.2.2018 12:50 podepsáno









MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 22. 2. 2018 ZM 18 02 05 03

Název:
Zápis z jednání Osadního výboru Dolní Žleb

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města
bere na vědomí

zápis č. 1 z jednání Osadního výboru Dolní Žleb ze dne 25.01.2018.

Stanovisko RM:

Cena: 0,00
Návrh postupu: doporučuje se vzít na vědomí

Důvodová zpráva:
Viz příloha - zápis č. 1 z jednání Osadního výboru Dolní Žleb ze dne 25.01.2018.

Vyjádření:

Příloha:
Zapis c. 1 z jednani 
Osadniho vyboru Dolni 
Zleb ze dne 
25.01.2018.pdf

Komentář:          

Příloha:
Zapis c. 1 z jednani 
Osadniho vyboru Dolni 
Zleb ze dne 
25.01.2018_anonymni.pdf

Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Petr Hodboď OPO 8.2.2018 10:44 podepsáno

Předkladatel: Mgr. Marie Blažková PRIM 8.2.2018 11:13 podepsáno









MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 22. 2. 2018 ZM 18 02 05 04

Název:
Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo projekt „Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce“ a
schvaluje

uzavření partnerské smlouvy s organizací Charitní sdružení Děčín, z.s.

Stanovisko RM:
Rada města dne 6.2.2018 projednala projekt „Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce“ a svým 
usnesením č. RM 18 03 36 02 doporučila zastupitelstvu města uzavřít partnerskou smlouvu s Charitním 
sdružením Děčín, z.s. pro projekt „Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce“.

Cena: 0,00
Návrh postupu: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh na usnesení.

Důvodová zpráva:
Statutární město Děčín se rozhodlo realizovat projekt zaměřený na zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce 
osobám ohroženým sociálním vyloučením v rámci podpůrných aktivit (za využití pracovního, sociálního a 
psychologického poradenství). Cílem projektu je podpořit každoročně 40 osob, které budou mít pracovní 
poměr dotovaný ÚP ČR v rámci poskytnutých finančních prostředků na VPP (veřejně prospěšné práce), které 
budou poskytnuty Středisku městských služeb, jež je realizátorem projektu. Prioritou projektu není využívat 
VPP jako zdroje levné pracovní síly, ale pomoci znevýhodněným osobám znovu objevit pracovních návyky a 
zmírnit bariéry bránící vstupu na trh práce. Není v kapacitních možnostech Střediska městských služeb výše 
uvedenou podporu poskytovat v potřebném rozsahu a kvalitně bez realizace projektu. Projekt bude realizován 
ve spolupráci s Charitním sdružením v Děčíně (CHSD), které bude v rámci projektu partnerem s finančním 
příspěvkem. Mimo aktivity projektu, které bude CHSD zajišťovat v rámci projektu, poskytne účastníkům 
návaznou podporu v rámci činností, které provozuje.

Smlouva se týká projektu „Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce“, který podporuje osoby ze 
sociálně vyloučených lokalit (SVL). Přijetí dotace schválilo zastupitelstvo města dne 14.12.2017 usnesením č. 
ZM 17 10 04 12. Projekt je realizovaný v období 2/2018 - 1/2021.

Vyjádření:



Příloha:
Smlouva mezi příjemcem 
podpory a jeho partnery s 
finančním příspěvkem 
včetně přílohy final.pdf

Komentář:          

Příloha:
Smlouva mezi příjemcem 
podpory a jeho partnery s 
finančním příspěvkem 
včetně přílohy final.pdf

Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Mgr. Bc. Petr Kužel OR 13.2.2018 14:16 podepsáno

Předkladatel: Mgr. Marie Blažková PRIM 14.2.2018 09:18 podepsáno
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Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem pro projekty OPZ se 
skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady1 

Smlouva o partnerství  

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů 

 
 
Část I – Smluvní strany 
 
Statutární město Děčín 
se sídlem / místo podnikání: Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV 
zastoupená: Mgr. Marií Blažkovou 
IČ:00261238 
bankovní spojení:94-8129431/0710 
(dále jen „příjemce“) 

 
a 
 
Charitní sdružení Děčín, z.s. 
se sídlem / místo podnikán: Zbrojnická 779/7, 405 02, Děčín IV 
zastoupená: Bc. Jitkou Repešovou 
zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl L, vložka 43572 

IČ: 26590719 
bankovní spojení: 78-5213160297/0100 
(dále jen „partner“) 
  
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o partnerství a vzájemné 
spolupráci (dále jen „smlouva“): 

Část II – Předmět a účel smlouvy 
 
1. Předmětem této smlouvy je úprava postavení příjemce a jeho partnerů, jejich úlohy 

a odpovědnosti, jakož i úprava jejich vzájemných práv a povinností při naplňování účelu 
této smlouvy. 

2. Účelem této smlouvy je zajištění realizace projektu „Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL 
na trhu práce“ podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu2 v rámci 
Operačního programu Zaměstnanost (dále jen „projekt“).  

Datum zahájení realizace projektu: 1.2.2018 

Datum ukončení realizace projektu: 31.1.2021 

Příjemcem prostředků na realizaci projektu je statutární město Děčín (dále jen 
„příjemce“). 

3. Vztahy mezi příjemcem a jeho partnery se řídí principy partnerství, které jsou vymezeny 
v kapitole 13 Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ, která je 
k dispozici na www.esfcr.cz. 

                                                 
1 S výjimkou projektů, kde je příjemci/partnerovi poskytována veřejná podpora na služby obecného 
hospodářského zájmu dle Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU. 
2 Odstraňte, pokud státní rozpočet ČR projekt nespolufinancuje. 

http://www.esfcr.cz/
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Část III – Práva a povinnosti smluvních stran 
 
1. Smluvní strany se dohodly, že se budou spolupodílet na realizaci projektu uvedeného 

v čl. II odst. 2 této smlouvy tak, že: 

a) Příjemce bude provádět tyto činnosti: 

 řízení projektu, 

 vedení realizačního týmu a koordinace spolupráce mezi jednotlivými členy 
týmu, 

 zpracování návrhu projektu a jeho změn a doplnění, 

 průběžné informování partnera, 

 průběžné vyhodnocování projektových činností, 

 vyhodnocení připomínek a hodnocení výstupů z projektu, 

 provádět publicitu projektu, 

 projednání veškerých změn a povinností s partnerem, 

 zpracování zpráv o realizaci projektu a předkládání žádostí o platby, 

 schvalování a proplácení způsobilých výdajů partnera, 

 plánování v projektu za účelem dodržení harmonogramu, 

 plánování a koordinace čerpání finančních zdrojů projektu, 

 odpovídá za dodržování rozpočtu a jeho správné čerpání v čase, 

 schvalování a proplácení výdajů partnera, 

 dohled nad aktivitami projektu. 

 

b) Partner bude provádět tyto činnosti:  

 spolupráce s příjemcem v průběhu celého projektu, 

 spolupráce na návrhu změn a doplnění projektu (především změn a doplnění 
týkající se KA 02), 

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

 měsíční vyúčtování vynaložených prostředků,  

 zpracování zpráv o své činnosti v dohodnutých termínech, 

 zajistí prezenční listiny a fotodokumentaci ke KA 2 „workshopy“, 

 bude provádět povinné výkaznictví ke KA 2, 

 provede sběr statistických dat ke KA 2, 

 zajistí plnění povinné publicity u KA 2,  

 bude dohlížet nad plněním cílů ke KA 2 a řídit KA 2, 

 k poslednímu bloku v roce vytvoří účastnické listy pro CS, 

 v průběhu projektu vytvoří obsah a zrealizuje 36 bloků (12 bloků ročně) 
vzdělávacích a nácvikových workshopů právní a finanční gramotnosti pro CS 
s plánovaným počtem účastníků min. 120 (40 ročně), 

 provede výběr lektorů k jednotlivým workshopům, 

 vytiskne materiály k jednotlivým blokům a provede nákup spotřebního 
materiálu. 
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2. Příjemce a partner se zavazuje nést plnou odpovědnost za realizaci činností, které mají 
vykonávat dle této smlouvy tak, aby byl splněn účel smlouvy nejpozději do data ukončení 
realizace projektu.   

3. Příjemce a partner jsou povinni jednat způsobem, který neohrožuje realizaci projektu a 
zájmy ostatních smluvních stran. 

4. Partner má právo na veškeré informace týkající se projektu, zejména jeho finančního 
řízení, dosažených výsledků projektu a související dokumentace. 

5. Příjemce se zavazuje pravidelně v průběhu realizace komunikovat se svým partnerem 
a informovat ho o postupu projektu. Za tímto účelem se ustavuje projektový tým složený 
z jednoho zástupce za každého účastníka smlouvy:  

Zástupce za příjemce dotace: Ing. Veronika Takacsová 

Zástupce za partnera: Bc. Jitka Repešová 

6. Při plnění předmětu smlouvy se partner zavazuje: 

a) dodržovat podmínky stanovené právními předpisy EU a ČR, těmito Podmínkami 
a  Pravidly OPZ, kterými jsou:  

 Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ a 

 Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se 
skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady. 

b) použít dotaci pouze na výdaje, které souvisejí s realizací projektu, jsou uvedeny 
ve schváleném rozpočtu projektu, příp. v rozpočtu, který příjemce upravil v souladu 
s Pravidly OPZ, a je možné je dle Pravidel OPZ považovat za způsobilé; 

c) v případech, kdy projekt podle platných pravidel o veřejné podpoře ve smyslu článku 
107 Smlouvy o fungování EU podléhá povinnosti zachování investice, je partner 
povinen zajistit, aby ve stanoveném období od ukončení realizace projektu nedošlo 
k zastavení nebo přemístění výrobní činnosti mimo programovou oblast (článek 71 
odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 
17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální 
rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském 
fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných 
ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, 
Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení 
Rady (ES) č. 1083/2006); 
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d) řádně účtovat o veškerých příjmech a výdajích, resp. výnosech a nákladech. Vést 
účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, a vést příjmy a výdaje s jednoznačnou vazbou na projekt s výjimkou výdajů, 
které jsou financovány jakožto paušální výdaje dle § 14 odst. 7 rozpočtových pravidel, 
nebo je povinen vést pro projekt tzv. daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné 
doklady vztahující se k projektu splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 
zákona č. 563/1991 Sb., (s výjimkou písm. f) zákona) a aby předmětné doklady byly 
správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a 
způsobem zaručujícím jejich trvanlivost a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly 
s výjimkou výdajů, které jsou financovány jakožto paušální výdaje dle § 14 
odst. 7 rozpočtových pravidel, vedeny s jednoznačnou vazbou na projekt; 

e) předat poskytovateli prostřednictvím příjemce ve lhůtě jím stanovené na jeho 
vyžádání účetní záznamy a další doklady vztahující se k projektu převedené 
do digitální podoby; 

f) postupovat při zadávání zakázek v souladu s pravidly pro zadávání zakázek, jež jsou 
stanoveny v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ; 

g) zavázat dodavatele předkládat k proplacení pouze faktury, které obsahují název 
a číslo projektu. V odůvodněných případech je partnerovi umožněno, aby doklady 
označil názvem a číslem projektu sám před jejich předložením příjemci; 

h) dodržovat plnění politik Evropské unie, zejména pravidel hospodářské soutěže 
a veřejné podpory, principů udržitelného rozvoje a prosazování rovných příležitostí; 

i) na žádost příjemce písemně poskytnout jakékoliv doplňující informace související 
s realizací projektu v části, kterou realizuje (zejména má v této souvislosti povinnost 
poskytnout veškeré informace o výsledcích kontrol a auditů, včetně kontrolních 
protokolů z kontrol provedených v souvislosti s projektem), a to ve lhůtě stanovené 
příjemcem; 

j) vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout 
oprávněným osobám veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit 
průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách 
o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout 
součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými 
osobami jsou MPSV (Řídicí orgán), územní orgány finanční správy, Ministerstvo 
financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně 
další orgány oprávněné k výkonu kontroly; 

k) při realizaci činností dle této smlouvy provádět informační a komunikační opatření 
projektu v souladu s Pravidly OPZ; 

l) zajistit nápravu nedostatků týkajících se provádění informačních a komunikačních 
opatření projektu ve lhůtě a způsobem specifikovaným ve výzvě k provedení této 
nápravy, kterou obdrží od příjemce; 

m) nefinancovat žádnou z aktivit, kterou provádí dle této smlouvy, z jiných finančních 
nástrojů Evropské unie či z jiných veřejných prostředků. Pokud byl určitý výdaj 
uhrazen z dotace pouze z části, týká se zákaz podle předchozí věty pouze této části 
výdaje; 
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n) řádně uchovávat veškeré dokumenty související s realizací projektu v souladu 
s platnými právními předpisy ČR, zejména v souladu s § 44a odst. 11 rozpočtových 
pravidel3 a Pravidly OPZ; 

o) zacházet po dobu realizace projektu s majetkem spolufinancovaným z dotace s péčí 
řádného hospodáře, zejména jej zabezpečit proti poškození, ztrátě nebo odcizení 
a nezatěžovat takový majetek žádnými věcnými právy třetích osob, včetně zástavního 
práva. Povinnost podle předchozí věty se netýká spotřebního materiálu; 

p) poskytnout prostřednictvím příjemce poskytovateli neomezenou bezplatnou licenci 
k užití práv duševního vlastnictví včetně možnosti zcela nebo zčásti poskytnout třetí 
osobě oprávnění tvořící součást licence, jestliže byly při vzniku práv duševního 
vlastnictví použity prostředky z dotace, a to bez zbytečného odkladu po vzniku 
takových práv. Pokud je držitelem takových práv duševního vlastnictví vzniklých 
na základě zakázky jiná osoba než partner, musí ve smlouvě uzavřené 
s dodavatelem zajistit pro poskytovatele neomezenou bezplatnou licenci k užití těchto 
práv včetně možnosti zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě oprávnění tvořící 
součást licence. 

q) předkládat příjemci v pravidelných šestiměsíčních4 intervalech podklady pro 
zpracování zprávy o realizaci projektu a žádostí o platbu nebo vždy, kdy o to příjemce 
požádá, a dále se podílet na vypracování zpráv o realizaci projektu či žádosti 
o platbu; 

7. Při nakládání s dotací, která má charakter veřejné podpory resp. podpory de minimis, je 
partner povinen dodržovat veškerá pravidla stanovená příslušnými nařízeními EU a 
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ, která je k dispozici na 
www.esfcr.cz.5  

8. Nepodstatné změny projektu je partner povinen nahlásit příjemci a to v takové lhůtě, aby 
příjemce mohl dodržet lhůtu pro oznámení poskytovateli stanovenou v Pravidlech OPZ.  

9. Podstatné změny projektu jsou účastníci smlouvy oprávněni uskutečnit jen se souhlasem 
ostatních účastníků. Příjemce je oprávněn podat poskytovateli žádost o změnu, která dle 
Pravidel OPZ patří mezi podstatné změny projektu, jen se souhlasem partnera. 

10. Partner je povinen se podílet na nápravě nedostatků žádostí o změnu projektu, zpráv o 
realizaci projektu (včetně spolu s nimi předložených žádostí o platbu) a případně další 
související dokumentace vyžádané poskytovatelem, a to v termínech stanovených 
příjemcem. 

11. Příjemce se zavazuje s partnerem uzavřít smlouvu podle § 14 zákona o ochraně 
osobních údajů, pokud má v souvislosti s realizací projektu zpracovávat osobní údaje 
podpořených osob. Stejnou povinnost má partner vůči svému dodavateli. Smlouvy 
uzavírané podle § 14 zákona o ochraně osobních údajů s partnerem, resp. 
s dodavatelem, musí upravovat podmínky zpracování osobních údajů obdobně jako 
podmínky stanovené v pověření příjemce v rozhodnutí o poskytnutí dotace.  

                                                 
3 § 44a odstavec 11 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, stanovuje, že odvod a penále lze vyměřit 
do 10 let od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž došlo k porušení rozpočtové kázně. Po tuto dobu by 
měly být dokumenty archivovány. Pokud příjemce neprokáže, jak byly prostředky použity, je to považováno 
za neoprávněné použití peněžních prostředků dle § 3 písm. e) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech. 
4 Upravit příp. dle nastavení v právním aktu o poskytnutí podpory z OPZ na projekt.  
5 Tento bod se použije jen, pokud má podpora poskytovaná partnerovi charakter veřejné podpory, resp. podpory 
de minimis. 

http://www.esfcr.cz/
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12. Veškeré změny v projektu budou sděleny projektovému týmu neprodleně a nejpozději 10 
pracovních dní před realizací změny. 

 
Část IV – Financování projektu   

 
1. Projekt dle článku II. odst. 2 smlouvy je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu, 

tyto prostředky byly poskytnuty na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 
1 714 631,25 Kč. 

2. Náklady na činnosti, jimiž se příjemce a partneři podílejí na projektu, jsou podrobně 
rozepsány v rozpočtu projektu, který je součástí přílohy č. 1 této smlouvy. Celkový 
finanční podíl příjemce a partnera na projektu činí:  

3. Celkové náklady: 1 804 875 Kč 

a) Celkové náklady příjemce: 891 275  Kč  

b) Celkové náklady partnera : 913 600 Kč 

 

4. Partner je povinen zajistit úhradu výdajů projektu vztahujících se k činnostem, které 
realizuje v rámci projektu a které nejsou kryty výše uvedenou dotací (zejména 
nezpůsobilé výdaje), aby byl dodržen účel poskytnutí dotace na daný projekt. 

5. Partner není oprávněn po příjemci požadovat úhradu výdajů, které byly poskytovatelem 
shledány jako nezpůsobilé.  

6. Náklady vynaložené při realizaci projektu budou hrazeny partnerovi takto: 

a) v případě, že příjemce poskytne partnerovi zálohu, bude partner povinen využívat 
k úhradě svých nákladů včetně plateb dodavatelům této zálohy. Další zálohu však 
příjemce není oprávněn poskytnout do doby, než bude tato záloha vyúčtována. 
Zálohu je příjemce povinen poskytnout partnerovi nejpozději do 20 pracovních 
dnů od připsání části dotace na účet příjemce6,  

b) v případě, že partnerovi není poskytnuta záloha, je partner povinen uhradit své 
náklady včetně plateb dodavatelům nejprve ze svých finančních prostředků, a 
teprve poté požádat příjemce o proplacení výdajů z prostředků dotace.  

7. Partnerovi jsou hrazeny způsobilé výdaje, povaha právních vztahů mezi příjemcem a 
partnerem však není založena na poskytování služeb, tedy na dodavatelském vztahu. 
Označení plateb mezi příjemcem a partnerem podle účetních předpisů není rozhodující. 
V platbách však nesmí být zakalkulován žádný zisk ani DPH.    

 
 
Část V – Odpovědnost za škodu 

 
1. Právní a finanční odpovědnost za správné a zákonné použití dotace partnerem vůči 

poskytovateli nese příjemce. 

2. Partner je povinen příjemci uhradit škodu, za niž příjemce odpovídá dle článku V. odst. 1 
smlouvy a která příjemci vznikla v důsledku toho, že partner porušil povinnost vyplývající 
z této smlouvy.  

                                                 
6 Toto ustanovení slouží pouze jako příklad, je možné ho upravit dle povahy projektu.  



Strana: 7 z 8 

 

 

 

 
Část VI – Další práva a povinnosti smluvních stran 
 
1. Smluvní strany jsou povinny zdržet se jakékoliv činnosti, jež by mohla znemožnit nebo 

ztížit dosažení účelu této smlouvy. 

2. Smluvní strany jsou povinny vzájemně se informovat o skutečnostech rozhodných pro 
plnění této smlouvy. 

3. Smluvní strany jsou povinny jednat při realizaci projektu eticky, korektně, transparentně 
a v souladu s dobrými mravy. 

4. Partner je povinen příjemci oznámit do 10 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy 
kontaktní údaje pracovníka pověřeného koordinací svých prací na projektu dle článku II. 
smlouvy. 

5. Pokud tato smlouva používá pojem partner, míní se jím všichni zapojení partneři do 
realizace projektu, není-li stanoveno jinak.  

  

 

Část VII – Trvání smlouvy 
 

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do doby dosažení účelu dle článku II. smlouvy, 
nejméně však do doby ukončení realizace projektu a jeho závěrečného vyúčtování.  

Pokud partner závažným způsobem nebo opětovně poruší některou z povinností 
vyplývající pro něj z této smlouvy nebo z platných právních předpisů, je příjemce 
oprávněn po získání souhlasu poskytovatele písemně odstoupit od této smlouvy a 
vyloučit tak partnera z další účasti na realizaci projektu.  

 

Partner může ukončit spolupráci s příjemcem na základě písemné dohody. Takovým 
ukončením spolupráce však nesmí být ohroženo plnění účelu smlouvy a nesmí tím 
vzniknout újma příjemci. 

2. Partner může ukončit spolupráci s příjemcem také jednostranným vypovězením smlouvy 
ze závažných důvodů, spočívajících v závažném nebo opětovném porušení některé 
z povinností vyplývající pro příjemce z této smlouvy, z rozhodnutí o poskytnutí dotace 
nebo z platných právních předpisů.  

 

Část VIII – Ostatní ustanovení 
 
1. Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze na základě dohody smluvních stran 

formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran. 
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3. Vztahy smluvních stran blíže neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským 
zákoníkem, a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky. 

4. Pojmy uvedené v této smlouvě jsou používány ve smyslu, jak jsou definovány 
v Pravidlech OPZ. 

5. Tato smlouva je vyhotovena v 2 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
po jednom vyhotovení. 

6. Partner je povinen řídit se při realizaci projektu podmínkami upravenými v Pravidlech 
OPZ, nestanoví-li tato smlouva jinak. Partner je povinen řídit se při realizaci projektu 
ustanoveními příloh uvedených v části VIII bodu 8 této smlouvy a dále dokumenty, které 
jsou zmíněny v části III bodě 6 této smlouvy. 

7. Pravidla OPZ jsou pro partnera závazná ve verzi platné v den učinění příslušného úkonu 
souvisejícího s realizací projektu, nebo v den porušení příslušného ustanovení 
plynoucího z právních předpisů, rozhodnutí o poskytnutí dotace či Pravidel OPZ. Při 
zadávání zakázek je pro partnera závazná verze Pravidel OPZ platná v den zahájení 
zadávání zakázky. O vydání nové revize Pravidel vyrozumí příjemce bez zbytečného 
odkladu partnera. 

8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 – Právní akt - Informace o projektu (obsahuje klíčové aktivity, cílovou 
skupinu, rozpočet projektu, partnery, cílové hodnoty indikátorů výstupů a výsledků, 
finanční plán) 

 

 

9. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé 
a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. 

 

 

 
 
 

V [__], dne ___________ 

 
 
 

V [__], dne ____________ 

 
 
 
 

 
 
 

příjemce 

 
 
 

partner 
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Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí  

Odbor  87 - odbor realizace programů ESF – sociální začleňování 

Na Poříčním právu 1 

128 01 Praha 2  

jako věcně a místně příslušný správní orgán tímto vydává  
        

 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/2.1/052/0007798 

(dále jen „Rozhodnutí“) 

dle § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) 

Odůvodnění: 

Žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost (dále jen „OPZ“) ze dne  
15. 1. 2018 na realizaci projektu Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce, 

registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007798, prioritní osa OPZ: 2.1 (dále jen 
„projekt“) Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „poskytovatel“) vyhovuje zcela. 

 

Část I - Obecné vymezení dotace 

1. Specifikace účastníka řízení, tj. příjemce dotace (dále jen „příjemce“) 
Statutární město Děčín 
Mírové nám. 1175/5, 405 02 Děčín 
Statutární orgán: Mgr. Marie Blažková 
IČ: 00261238 
Bankovní účet příjemce: 000094-0008129431/0710 
Bankovní účet kraje, prostřednictvím kterého budou prostředky příjemci poukazovány: 
000094-0008423411/0710 

2. Výše dotace a režim financování 
2.1 Dotace je poskytována do maximální výše uvedené v řádku „Dotace“ v následující 

tabulce: 

Finanční rámec projektu Částka 
(v Kč) 

Podíl na celkovém 
rozpočtu očištěném 
o příjmy (v %) 

Celkové způsobilé náklady 1 804 875,00  - 
Příjmy projektu připadající na způsobilé výdaje 0,00 - 
Celkové způsobilé náklady očištěné o příjmy 
připadající na způsobilé výdaje 1 804 875,00 100  

Vlastní financování způsobilých výdajů očištěných 
o příjmy projektu připadající na způsobilé výdaje 90 243,75 5 

Dotace 1 714 631,25 95 
 z toho z Evropského sociálního fondu, tj.   
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Finanční rámec projektu Částka 
(v Kč) 

Podíl na celkovém 
rozpočtu očištěném 
o příjmy (v %) 

z prostředků poskytnutých ze státního 
rozpočtu na předfinancování výdajů, 
které mají být kryty prostředky 
z Národního fondu (§ 44 odst. 2 písm. f) 
rozpočtových pravidel);   

 
1 534 143,75 
 
 
 

 
85 
 
 
 
 
 
 

 z toho státní rozpočet, tj. prostředky ze 
státního rozpočtu na část národního 
spolufinancování (§ 44 odst. 2 písm. j) 
rozpočtových pravidel).    

180 487,50 10 

Rozdělení investičních a neinvestičních 
prostředků v rámci maximální částky dotace 1 714 631,25 95 

 neinvestiční prostředky 1 714 631,25 - 
 investiční prostředky 0,00 - 

 
Rozpady celkových způsobilých výdajů projektu očištěných o příjmy na ESF a SR a příp. 
vlastní financování příjemce zajišťuje MS2014+ s využitím dvou výše uvedených sad poměrů 
financování, příjemce ovšem není povinen provádět rozpad touto vícefázovou cestou.  
2.2 Příjemce je povinen respektovat stanovený podíl (v %) zapojení vlastních zdrojů do 

financování způsobilých výdajů projektu dle výše uvedené tabulky. Vyjádření závazku 
vlastního financování částkou v Kč je pouze orientační. 

2.3 Dotace je poskytována na způsobilé výdaje projektu, které nejsou či nebudou kryty 
z příjmů projektu připadajících na způsobilé výdaje, ani z jiných zdrojů příjemce.  

2.4 Pro zapojení zdrojů financování dle výše uvedené tabulky jsou rozhodující hodnoty 
podílů vyjádřené v procentech. Vyjádření v Kč je jako závazné a maximálně možné 
stanoveno pouze pro zdroj „Evropský sociální fond“, pro další zdroj se jedná o vyjádření 
pouze orientační. 

2.5 Skutečná výše dotace, která bude příjemci poskytnuta, bude určena na základě 
skutečně vzniklých, odůvodněných a řádně prokázaných způsobilých výdajů. Výše 
dotace bude v souladu s Pravidly OPZ a právními předpisy ČR a EU snížena o ty příjmy, 
které projekt vytvoří v průběhu své realizace, které převýší částku příjmů projektu 
uvedenou v bodě 2.1 této části Rozhodnutí a které přesáhnou objem vlastního 
financování způsobilých výdajů uvedený v bodě 2.1 této části Rozhodnutí. Příjmy, které 
nepřesáhnou částku, kterou do financování projektu vkládá příjemce podpory, nesnižují 
dotaci.  

2.6 Dojde-li v průběhu realizace projektu ke snížení způsobilých výdajů prokázaných 
příjemcem, musí být vždy zachovány procentní podíly pro zapojení vlastního financování 
způsobilých výdajů a dotace uvedené v bodě 2.1 této části Rozhodnutí. 

2.7 Režim financování projektu: ex-ante.  

3. Účel dotace 
V rámci realizace projektu identifikovaného názvem a registračním číslem v úvodní části 
tohoto Rozhodnutí je účelem dotace: podpora osob ze sociálně vyloučených lokalit města 
Děčín v přístupu k zaměstnání prostřednictvím aktivit, které aktivizují k řešení problémů CS, 
podporují stabilitu nepříznivé životní situace a napomáhají k získání kompetencí potřebných 
k dlouhodobé uplatnitelnosti na volném trhu práce. 
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4. Lhůta, v níž má být dosaženo účelu 
Účelu dotace musí být dosaženo ve lhůtě:  

 datum zahájení realizace projektu: 1. 2. 2018 
 datum ukončení realizace projektu nejpozději do: 31. 1. 2021 

 

5. Vzájemná komunikace poskytovatele a příjemce 
Příjemce a poskytovatel budou v případě doručování písemností, které musí být opatřeny 
podpisem osoby oprávněné jednat za daný subjekt, přednostně používat informační systém 
MS2014+. Příjemce je povinen zajistit, aby se seznámil se všemi zprávami, které mu budou 
od poskytovatele doručeny prostřednictvím MS2014+.  

 

Část II – Obecné povinnosti příjemce 

1. Užití dotace  
1.1. Při použití dotace je příjemce povinen dodržovat podmínky stanovené právními 

předpisy EU a ČR, tímto rozhodnutím a Pravidly OPZ, kterými jsou:  
 Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ a 
 Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se 

skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady 
1.2. Pravidla OPZ jsou uveřejněna na webovém portálu poskytovatele www.esfcr.cz.  
1.3. Příjemce je povinen řídit se při realizaci projektu podmínkami upravenými 

v Pravidlech OPZ, nestanoví-li toto Rozhodnutí jinak. 
1.4. Pravidla OPZ jsou pro příjemce závazná ve verzi platné v den učinění příslušného 

úkonu souvisejícího s realizací projektu, nebo v den porušení příslušného ustanovení 
plynoucího z právních předpisů, Rozhodnutí či Pravidel OPZ. Při zadávání zakázek je 
pro příjemce závazná verze Pravidel OPZ platná v den zahájení zadávání zakázky. 
O vydání nové revize Pravidel OPZ uvědomí poskytovatel příjemce bez zbytečného 
odkladu elektronickou formou prostřednictvím informačního systému MS2014+. 

2. Splnění účelu a realizace projektu 
2.1. Příjemce je povinen splnit účel dotace uvedený v části I bodě 3. tohoto Rozhodnutí.  
2.2. Příjemce je povinen realizovat projekt v souladu s  Informací o projektu, která je 

přílohou č. 1 tohoto Rozhodnutí, a to ve znění jejích případných změn, k jejichž 
provedení je příjemce oprávněn dle Pravidel OPZ, anebo ve znění změn, které 
poskytovatel dle Pravidel OPZ schválil. 

3. Způsobilé výdaje 
3.1. Příjemce je oprávněn použít dotaci pouze na výdaje, které souvisejí s realizací 

projektu, jsou uvedeny ve schváleném rozpočtu projektu, příp. v rozpočtu, který 
příjemce upravil v souladu s Pravidly OPZ, a je možné je dle Pravidel OPZ považovat 
za způsobilé. 

3.2. Příjemce je povinen zajistit úhradu veškerých výdajů projektu, které nejsou kryty výše 
uvedenou dotací (např. nezpůsobilé výdaje), aby byl dodržen účel poskytnutí dotace 
na daný projekt. 
 

http://www.esfcr.cz/
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4. Udržitelnost projektu  
V případech, kdy projekt podle platných pravidel o veřejné podpoře ve smyslu článku 107 
Smlouvy o fungování EU podléhá povinnosti zachování investice, je příjemce povinen zajistit, 
aby ve stanoveném období od ukončení realizace projektu nedošlo k zastavení nebo 
přemístění výrobní činnosti mimo programovou oblast (článek 71 odst. 3 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných 
ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu 
soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním 
a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, 
Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu 
a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006). 

5. Vedení účetnictví  
5.1. Příjemce je povinen řádně účtovat o veškerých příjmech a výdajích, resp. výnosech 

a nákladech. Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vést příjmy a výdaje 
s jednoznačnou vazbou na projekt s výjimkou výdajů, které jsou financovány jakožto 
paušální výdaje dle § 14 odst. 7 rozpočtových pravidel, nebo je povinen vést pro 
projekt tzv. daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve 
znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se 
k projektu splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona č. 563/1991 
Sb. (s výjimkou písm. f) zákona) a aby předmětné doklady byly správné, úplné, 
průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem 
zaručujícím jejich trvanlivost a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly s výjimkou 
výdajů, které jsou financovány jakožto paušální výdaje dle § 14 odst. 7 rozpočtových 
pravidel, vedeny s jednoznačnou vazbou na projekt. 

5.2. Příjemce je povinen předat ve lhůtě stanovené poskytovatelem poskytovateli na jeho 
vyžádání účetní záznamy a další doklady vztahující se k projektu převedené do 
digitální podoby. 
 

6. Zakázky  
6.1. Při zadávání zakázek v rámci realizace projektu je příjemce povinen postupovat 

v souladu s pravidly pro zadávání zakázek, jež jsou stanovena v Obecné části 
pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ. 

6.2. Příjemce je povinen zavázat dodavatele předkládat k proplacení pouze faktury, které 
obsahují název a číslo projektu. V odůvodněných případech je příjemci umožněno, 
aby doklady označil názvem a číslem projektu sám před jejich uplatněním v žádosti 
o platbu.  

7. Plnění politik Evropské unie 
Při realizaci projektu je příjemce povinen dodržovat politiky Evropské unie, zejména pravidla 
hospodářské soutěže a veřejné podpory, principy udržitelného rozvoje a prosazování 
rovných příležitostí.  

8. Kontrola  
Příjemce je povinen za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z tohoto Rozhodnutí 
vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout 
oprávněným osobám veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné 
ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci projektu se 
skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám 
oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou poskytovatel (Řídicí 
orgán), orgány finanční správy, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská 
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komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly. 

9. Informační a komunikační opatření 
9.1. Příjemce je povinen provádět informační a komunikační opatření projektu v souladu 

s Pravidly OPZ. 
9.2. Příjemce je povinen zajistit nápravu nedostatků týkajících se provádění informačních 

a komunikačních opatření projektu ve lhůtě a způsobem specifikovaným ve výzvě 
k provedení této nápravy, kterou příjemci adresuje poskytovatel.  

10. Poskytování údajů o realizaci projektu  
Příjemce je povinen na základě žádosti poskytovatele nebo Ministerstva financí poskytnout 
těmto písemně jakékoliv doplňující informace související s realizací projektu (zejména má 
v této souvislosti povinnost poskytnout veškeré informace o výsledcích kontrol a auditů, 
včetně kontrolních protokolů z kontrol provedených v souvislosti s projektem), a to ve lhůtě 
stanovené poskytovatelem, resp. Ministerstvem financí. 

11. Oznamovací povinnost 
11.1. Příjemce je povinen poskytovatele informovat o zahájeném insolvenčním řízení, a to 

do 5 dnů od uveřejnění vyhlášky o insolvenčním návrhu na portálu 
https://isir.justice.cz. Příjemce je dále povinen informovat poskytovatele o vstupu 
příjemce do likvidace, a to do 5 dnů od uveřejnění výzvy likvidátora k přihlášení 
pohledávek uveřejněné na portálu http://ov.gov.cz. 

11.2. Příjemce je povinen dodržet Pravidla OPZ upravující oznamování změn týkajících 
se projektu. 

12. Zákaz čerpání jiných podpor 
Příjemce nesmí na výdaje projektu uhrazené z prostředků této dotace čerpat prostředky 
z jiných finančních nástrojů Evropské unie či z jiných veřejných prostředků. Pokud byl určitý 
výdaj uhrazen z dotace pouze z části, týká se zákaz podle předchozí věty pouze této části 
výdaje. 

13. Vypořádání projektu 
Příjemce, jehož projekt je financován zálohově (v tzv. režimu ex ante), je povinen dotaci 
finančně vypořádat v souladu s rozpočtovými pravidly a aktuálně platnou vyhláškou 
upravující zásady a lhůty finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem. 

14. Uchovávání dokumentů 
Příjemce je povinen uchovat veškeré dokumenty související s realizací projektu v souladu 
s platnými právními předpisy ČR, zejména v souladu s § 44a odst. 11 rozpočtových pravidel 
a Pravidly OPZ. 

15. Péče o majetek  
Příjemce je povinen po dobu realizace projektu zacházet s majetkem spolufinancovaným 
z dotace s péčí řádného hospodáře, zejména jej zabezpečit proti poškození, ztrátě nebo 
odcizení a nezatěžovat takový majetek žádnými věcnými právy třetích osob, včetně 
zástavního práva. Povinnost podle předchozí věty se netýká spotřebního materiálu. 

16. Práva duševního vlastnictví 
Příjemce je povinen poskytovateli poskytnout neomezenou bezplatnou licenci k užití práv 
duševního vlastnictví včetně možnosti zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě oprávnění 
tvořící součást licence, jestliže byly při vzniku práv duševního vlastnictví použity prostředky 

https://isir.justice.cz/
http://ov.gov.cz/
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této dotace, a to bez zbytečného odkladu po vzniku takových práv. Pokud je držitelem 
takových práv duševního vlastnictví vzniklých na základě zakázky jiná osoba než příjemce, 
je příjemce povinen ve smlouvě uzavřené s dodavatelem zajistit pro poskytovatele 
neomezenou bezplatnou licenci k užití těchto práv včetně možnosti zcela nebo zčásti 
poskytnout třetí osobě oprávnění tvořící součást licence. 

17. Partnerství 

17.1. Příjemce je povinen zajistit, aby vztahy mezi příjemcem a jeho partnery, jejichž 
seznam je součástí Informace o projektu v příloze č. 1 tohoto Rozhodnutí, po celou 
dobu realizace projektu odpovídaly podmínkám partnerství uvedeným v Pravidlech 
OPZ. 

17.2. Příjemce je povinen uzavřít s partnery s finančním příspěvkem smlouvu, která 
vymezuje vzájemné vztahy a role jednotlivých partnerů s finančním příspěvkem 
v projektu. Smlouva podle předchozí věty může být nahrazena jednostranným 
písemným prohlášením partnera se stejným obsahem. 

17.3. Ve smlouvě s partnery s finančním příspěvkem je příjemce povinen zavázat partnery 
povinnostmi podle části II Rozhodnutí. To se netýká bodů 3.2, 11.1, 13 a 17. Pokud 
smlouvu nahrazuje jednostranné písemné prohlášení partnera, musí být součástí 
prohlášení závazek partnera dodržovat v tomto bodě uvedené povinnosti části II 
Rozhodnutí (netýká se bodů 3.2, 11.1, 13 a 17). 

17.4. Příjemce odpovídá za splnění všech povinností partnerů s finančním příspěvkem 
podle části II uvedených v bodě 17.3. Pokud některý z partnerů poruší některou 
z těchto povinností, odpovídá příjemce podle části V tohoto Rozhodnutí, jako by tuto 
povinnost porušil sám. 

Příjemce není oprávněn se svými partnery uzavírat v rámci tohoto projektu smluvní vztahy, 
jejichž předmětem je poskytování služeb, zboží nebo stavebních prací za úplatu. 

Část III – Specifické povinnosti příjemce týkající se realizace projektu  

1. Vazba na výzvu k předkládání žádostí o podporu 
Příjemce je povinen během realizace projektu dodržovat tyto podmínky, jež vycházejí 
z výzvy k předkládání žádostí o podporu, na základě které byl projekt vybrán k poskytnutí 
dotace: 

a) Cílovými skupinami projektu mohou být pouze: 
Kategorizace 
cílové skupiny Definice  

Národnostní 
menšiny 

Národnostní menšina je společenství občanů ČR žijících na území současné ČR, 
kteří se odlišují od ostatních občanů zpravidla společným etnickým původem, 
jazykem, kulturou a tradicemi, tvoří početní menšinu obyvatelstva a zároveň 
projevují vůli být považováni za národnostní menšinu. Příslušníkem národnostní 
menšiny je občan ČR, který se hlásí k jiné než české národnosti a projevuje přání 
být považován za příslušníka národnostní menšiny spolu s dalšími, kteří se hlásí ke 
stejné národnosti. 
Pro účely této výzvy se uvedenou cílovou skupinou rozumí především romská 
menšina. 

Osoby žijící v 
sociálně 
vyloučených 
lokalitách 

Osoby žijící v územích obcí (viz část 5.1 výzvy), kde byly identifikovány sociálně 
vyloučené lokality (včetně ubytoven, apod.). Pro potřeby OPZ bude primárním 
zdrojem informací o těchto lokalitách aktualizovaná Gabalova zpráva 
(http://www.esfcr.cz/mapa-svl-2015/?page=1) nicméně je možné podporovat  
i sociálně vyloučené lokality identifikované v jiných studiích.  
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b) Aktivity projektu musí spadat do vymezení: dle bodu 4.1 6) Podpora osob v přístupu 

k zaměstnání a jeho udržení. 
c) Územní vymezení: celá ČR a EU dle aktuálního strategického plánu pro sociální 

začleňování lokality. 
 

2. Podmínky monitorování projektu  
2.1. Příjemce je povinen naplnit celkové cílové hodnoty indikátorů uvedených v Informaci 

o projektu v příloze č. 1 tohoto Rozhodnutí; definice indikátorů je obsažena 
v Pravidlech OPZ. 
Celkovou cílovou hodnotu indikátorů výstupů, resp. výsledků příjemce naplní, pokud 
celková míra naplnění indikátorů výstupů, resp. výsledků dosáhne 100 %. 
Pro zjištění celkové míry naplnění indikátorů výstupů se sečtou procenta naplnění 
cílových hodnot uvedených v Informaci o projektu v příloze č. 1 tohoto Rozhodnutí  
u jednotlivých indikátorů výstupů a vydělí se počtem těchto indikátorů. Pokud nebyla 
vyčerpána celková maximální výše dotace, snižují se cílové hodnoty v Informaci 
o projektu v příloze č. 1 tohoto Rozhodnutí tak, že se vynásobí podílem skutečně 
vyčerpané částky dotace k celkové maximální výši dotace. Překročení cílové hodnoty 
jednotlivých indikátorů výstupů bude zohledněno maximálně v míře 120 %. Při zjištění 
celkové míry naplnění indikátorů výsledků se postupuje obdobně. 

2.2. Příjemce je povinen předávat poskytovateli údaje nezbytné k průběžnému sledování 
přínosů projektu (monitorování projektu) a to prostřednictvím zpráv o realizaci projektu. 
Průběžnou zprávu o realizaci projektu je příjemce povinen předložit do konce prvního 
měsíce následujícího po ukončení monitorovacího období, závěrečnou zprávu 
o realizaci projektu do konce druhého měsíce následujícího po ukončení 
monitorovacího období. V případě, že monitorovací období skončí v jiný než poslední 
den kalendářního měsíce, pak platí lhůta 30 dní, resp. 60 dní v případě závěrečné 
zprávy o realizaci ode dne ukončení daného monitorovacího období. 
Vymezení monitorovacích období projektu, za které je příjemce povinen předložit 
zprávu o realizaci projektu: 

Pořadí Začátek monitorovacího 
období 

Konec monitorovacího 
období 

Termín odevzdání 

1. 1. 2. 2018 31. 7. 2018 31. 8. 2018 
2. 1. 8. 2018 31. 1. 2019 28. 2. 2019 
3. 1. 2. 2019 31. 7. 2019 31. 8. 2019 
4. 1. 8. 2019 31. 1. 2020 29. 2. 2020 
5. 1. 2. 2020 31. 7. 2020 31. 8. 2020 
6. 1. 8. 2020 31. 1. 2021 31. 3. 2021 

 
2.3. Příjemce je povinen předkládat zprávy o realizaci projektu ve formátu, který 

poskytovatel pro projekt nastaví v informačním systému MS2014+.  
2.4. Nápravy nedostatků žádostí o změnu projektu, zpráv o realizaci projektu (včetně spolu 

s nimi předložených žádostí o platbu) a případně další související dokumentace 
vyžádané poskytovatelem je příjemce povinen předkládat v termínech stanovených 
poskytovatelem. 
 

3. Veřejná podpora a podpora de minimis 
Dotace poskytnutá na realizaci projektu nezakládá veřejnou podporu.  
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Část IV - Platební podmínky  

1. Žádost o platbu  
1.1. Příjemce je povinen pro účely poskytnutí prostředků dotace předkládat poskytovateli 

spolu s každou zprávou o realizaci projektu řádně vyplněnou žádost o platbu 
podloženou příslušnými doklady dle pravidel OPZ.  

1.2. Příjemce je povinen předkládat žádosti o platbu ve formátu, který poskytovatel pro 
projekt nastaví v informačním systému MS2014+.  

2. Převod prostředků dotace  
Poskytovatel bude dotaci specifikovanou v části I tohoto Rozhodnutí příjemci poskytovat ve 
splátkách v závislosti na postupu realizace projektu. Dotace bude poskytována 
bezhotovostními bankovními převody na bankovní účet uvedený v části specifikace příjemce. 
Dnem poskytnutí se rozumí den odepsání částky z účtu poskytovatele (Specifikace 
pro veřejné rozpočty: účelový znak OPZ: 13013). 
 
3. Proplácení částí dotace 
3.1. První část dotace bude příjemci proplacena ve výši 514 389,37 Kč, z toho prostředky 

ve výši 514 389,37 Kč jsou poskytovány na neinvestiční výdaje projektu a prostředky 
ve výši 0,- Kč na investiční výdaje projektu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 

3.2. Další části dotace budou propláceny až do maximální výše dotace snížené o část 
dotace neproplacenou podle § 14e rozpočtových pravidel, vrácenou podle § 14f odst. 3 
rozpočtových pravidel a o provedený odvod za porušení rozpočtové kázně podle § 44a 
rozpočtových pravidel, a to na základě schválených žádostí o platbu. Další části dotace 
jsou určeny pouze na neinvestiční výdaje projektu.  

 

4. Nepřímé náklady 
Nepřímé náklady projektu jsou považovány za uskutečněné ve výši, která je výsledkem 
násobku procenta nepřímých nákladů platného pro projekt a částky odpovídající prokázaným 
způsobilým přímým nákladům projektu. 
Procento nepřímých nákladů platné pro projekt: 25 % 
Procento nepřímých nákladů bude odpovídajícím způsobem sníženo, pokud na základě 
vyúčtování celkových uskutečněných přímých způsobilých výdajů projektu bude projekt patřit 
do kategorie projektů s nižším procentem nepřímých nákladů, než bylo stanoveno na 
základě plánovaného rozpočtu projektu. 

5. Přeplatek dotace (pro ex ante režim) 
V případě, že celková dotace poukázaná ve prospěch účtu uvedeného v úvodu tohoto 
Rozhodnutí převyšuje částku, která by dle celkových způsobilých výdajů projektu 
stanovených na základě závěrečné žádosti o platbu měla být z dotace poskytnuta, musí být 
rozdíl vrácen poskytovateli. Příjemce se zavazuje navrátit tyto prostředky v termínu 
a způsobem stanovenými ve výzvě zpracované poskytovatelem. 

 

Část V - Sankce  

1. Pozastavení proplácení prostředků dotace 
Pokud poskytovatel nebo jiná osoba oprávněná ke kontrole dodržování podmínek dle tohoto 
Rozhodnutí zjistí, že příjemce nesplnil nebo neplní některou z podmínek uvedených v tomto 
Rozhodnutí, je poskytovatel oprávněn pozastavit proplácení prostředků dotace a zahájit 
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potřebné kroky vedoucí k identifikaci, zda nevzniklo podezření na porušení rozpočtové kázně 
podle rozpočtových pravidel. 

2. Neproplácení dotace na základě § 14e rozpočtových pravidel  
Poskytovatel nemusí vyplatit část dotace, domnívá-li se, že došlo k porušení pravidel 
stanovených tímto Rozhodnutím. Pokud poskytovatel odhalí porušení podmínek, je oprávněn 
neproplatit dotaci dle § 14e rozpočtových pravidel, a to maximálně do výše, která je 
stanovena v rozhodnutí o poskytnutí dotace, resp. ve výši stanovené za porušení dané 
povinnosti v tabulce sankcí pro oblast zadávání obsažené v Obecné části pravidel 
pro žadatele a příjemce v rámci OPZ jako nejvyšší možná výše odvodu za předmětné 
porušení podmínek. Při stanovení výše sankce přihlédne k závažnosti porušení a jeho vlivu 
na dodržení cíle dotace. 

3. Diferenciace odvodu za porušení rozpočtové kázně dle závažnosti porušení 
podmínek 

3.1. V případě porušení podmínek týkajících se účelu a udržitelnosti (uvedených v části II 
bodě 2.1 a 4) bude vyměřen odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši celkové 
dosud vyplacené částky dotace podle § 44a odst. 4 písm. b) rozpočtových pravidel. 

3.2. V případě porušení podmínek neuvedených v části V bodech 3.1., 3.3. až 3.7., anebo 
4, u kterých lze vyčíslit výši porušení rozpočtové kázně (tj. porušení má jednoznačnou 
vazbu na způsobilé výdaje), bude vyměřen odvod podle § 44a odst. 4 písm. b) 
rozpočtových pravidel ve výši nezpůsobilých výdajů uhrazených z dotace.  
Porušení povinností neuvedených v části V bodech 3.1, 3.3 až 3.7, anebo 4, u nichž 
není možné vyčíslit částku, v jaké byla porušena rozpočtová kázeň, povede podle 
§ 44a odst. 4 písm. b) rozpočtových pravidel k odvodu za porušení rozpočtové kázně 
ve výši celkové dosud vyplacené částky dotace. 

3.3. V případě, že  
 dojde k porušení povinnosti předložit poskytovateli zprávu o realizaci projektu 

(včetně žádosti o platbu) nebo povinnosti předložit poskytovateli vyžádanou 
informaci (uvedených v části II bodě 5.2 a bodě 10, v části III v bodech 2.2 až 2.4)  
a prodlení bude trvat 7 kalendářních dní a více, přičemž určující pro počátek běhu 
prodlení je termín vyplývající z tohoto Rozhodnutí (včetně Pravidel OPZ, na které 
toto Rozhodnutí odkazuje) ve znění případného vyjádření poskytovatele o změně 
termínu, které je příjemci k dispozici v MS2014+ (netýká se situací, kdy příjemce 
nemohl z důvodu technických překážek na straně MS2014+ zprávu o realizaci 
projektu nebo žádost o platbu předložit; viz vymezení případů, které nezakládají 
porušení rozpočtové kázně v části V bodu 4 tohoto Rozhodnutí); 

 dojde k porušení povinnosti předložit poskytovateli plán aktivit projektu vyžádaný 
podle Pravidel OPZ (netýká se situací, kdy příjemce nemohl z důvodu technických 
překážek na straně MS2014+ plán aktivit projektu předložit; viz vymezení případů, 
které nezakládají porušení rozpočtové kázně v části V bodu 4 tohoto Rozhodnutí); 

 dojde k porušení povinností týkajících se vytvoření podmínek pro provedení kontroly 
(uvedených v části II bodě 8); 

 dojde k porušení povinností týkajících se oznamovací povinnosti (uvedených v části 
II bodě 11) a v Pravidlech OPZ není stanoveno, že příslušné pochybení nezakládá 
porušení rozpočtové kázně;  

 dojde k porušení povinnosti týkající se práv duševního vlastnictví (uvedené v části II 
bodě 16); 

 dojde k porušení povinností týkajících se partnerství (uvedených v části II bodech 
17.1 až 17.3); 

 dojde k porušení povinnosti uchovávat dokumenty (uvedené v části II bodě 14) 
a není možné stanovit výši dotace, ke které se dokument váže;  
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bude odvod za porušení rozpočtové kázně vyměřen dle § 44a odst. 4 písm. a) 
rozpočtových pravidel ve výši 0,5 % z celkové částky dotace. Odvod za porušení 
rozpočtové kázně přitom nemůže být vyšší než celková částka dotace, která byla 
vyplacena. 

3.4. V případě, že dojde k porušení povinností týkajících se zadávání zakázek (uvedených 
v části II bodě 6.1), jež je dle Pravidel OPZ považováno za porušení rozpočtové kázně, 
bude odvod za porušení rozpočtové kázně vyměřen dle § 44a odst. 4 písm. a) 
rozpočtových pravidel ve výši stanovené za porušení dané povinnosti v tabulce sankcí 
pro oblast zadávání obsažené v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci 
OPZ. 

3.5. V případě, že dojde k porušení povinností týkajících se provádění informačních 
a komunikačních opatření (uvedených v části II bodě 9), jež je dle Pravidel OPZ 
považováno za porušení rozpočtové kázně, bude odvod za porušení rozpočtové kázně 
vyměřen dle § 44a odst. 4 písm. a) rozpočtových pravidel ve výši stanovené za 
porušení dané povinnosti v tabulce sankcí pro oblast publicity obsažené v Obecné 
části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ. 

3.6. V případě, že do data ukončení realizace projektu nebude dosažena celková cílová 
hodnota indikátorů výstupů uvedená v části III bodě 2.1., bude dle § 44a odst. 4 písm. 
a) rozpočtových pravidel vyměřen následující odvod z  částky, ve které byla porušena 
rozpočtová kázeň (tj. z vyčerpané částky dotace), přičemž odvod za porušení 
rozpočtové kázně nemůže být vyšší než celková částka dotace, která byla vyplacena. 

Celková míra naplnění indikátorů výstupů 
uvedených v Informaci o projektu v příloze č. 1 

Procento odvodu z částky, ve které byla 
porušena rozpočtová kázeň 

Méně než 85 % až 70 % 15 % 
Méně než 70 % až 55 % 20 % 
Méně než 55 % až 40 % 30 % 
Méně než 40 % 50 % 

V případě, že k okamžiku schválení závěrečné zprávy o realizaci platná Pravidla OPZ 
stanoví pro příjemce příznivěji jednotlivá rozmezí celkové míry naplnění indikátorů 
výstupů či s tímto spojené procento odvodu mírněji než toto Rozhodnutí, uplatní se při 
vyměření odvodu tato úprava v Pravidlech OPZ.  
 

3.7. V případě, že do data ukončení realizace projektu nebude splněna celková cílová 
hodnota indikátorů výsledků uvedená v části III bodě 2.1, bude dle § 44a odst. 4 písm. 
a) rozpočtových pravidel vyměřen následující odvod z částky, ve které byla porušena 
rozpočtová kázeň (tj. z vyčerpané částky dotace), přičemž odvod za porušení 
rozpočtové kázně nemůže být vyšší než celková částka dotace, která byla vyplacena. 

Celková míra naplnění indikátorů výsledků 
uvedených v Informaci o projektu v příloze č. 1 

Procento odvodu z částky, ve které byla 
porušena rozpočtová kázeň 

Méně než 75 % až  50% 10 % 
Méně než 50 %  20 % 

V případě, že k okamžiku schválení závěrečné zprávy o realizaci platná Pravidla OPZ 
stanoví pro příjemce příznivěji jednotlivá rozmezí celkové míry naplnění indikátorů 
výsledků či s tímto spojené procento odvodu mírněji než toto Rozhodnutí, uplatní se při 
vyměření odvodu tato úprava v Pravidlech OPZ.  

3.8. V případě, že dojde k porušení povinnosti provádět příslušnou aktivitu projektu 
v souladu s předloženým plánem aktivit projektu, jež je dle Pravidel OPZ považováno 
za porušení rozpočtové kázně, bude odvod za porušení rozpočtové kázně vyměřen dle 
§ 44a odst. 4 písm. a) rozpočtových pravidel ve výši stanovené za porušení této 
povinnosti v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ. 

4. Porušení povinností, jež není porušením rozpočtové kázně 
V případě, že  
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 dojde k porušení povinnosti předložit poskytovateli zprávu o realizaci projektu (včetně 
žádosti o platbu) nebo povinnosti předložit poskytovateli vyžádanou informaci 
(uvedených v části II bodě 5.2 a bodě 10, v části III v bodech 2.2 až 2.4) a prodlení 
bude trvat méně než 7 kalendářních dní, přičemž určující pro počátek běhu prodlení 
je termín vyplývající z tohoto Rozhodnutí ve znění případného vyjádření 
poskytovatele o změně termínu, které je příjemci k dispozici v MS2014+, 

 dojde k porušení povinností předložit poskytovateli zprávu o realizaci projektu včetně 
žádosti o platbu (uvedených v části III v bodech 2.2 až 2.4) nebo povinnosti předložit 
poskytovateli plán aktivit projektu vyžádaný podle Pravidel OPZ a prodlení je 
způsobeno tím, že příjemce nemohl z důvodu technických překážek na straně 
MS2014+ zprávu o realizaci projektu, žádost o platbu nebo plán aktivit projektu 
předložit, 

 dojde k porušení povinností týkajících se zadávání zakázek (uvedených v části II 
bodě 6.1), jež dle Pravidel OPZ není považováno za porušení rozpočtové kázně, 
nebo dojde k porušení povinností uvedených v části II bodě 6.2, 

 dojde k porušení povinností týkajících se provádění informačních a komunikačních 
opatření (uvedených v části II bodě 9), jež dle Pravidel OPZ není považováno 
za porušení rozpočtové kázně, 

 dojde k porušení povinnosti týkající se oznamování (uvedené v části II bodě 11), 
včetně oznamování nepodstatných změn a v Pravidlech OPZ je pro dané pochybení 
stanoveno, že nezakládá porušení rozpočtové kázně,  

 dojde k porušení povinnosti předložit podklady pro finanční vypořádání dotace podle 
aktuálně platné vyhlášky upravující zásady a lhůty finančního vypořádání vztahů se 
státním rozpočtem (uvedené v části II bodě 13); 

 bude splněna cílová hodnota indikátorů výstupů uvedených v Informaci o projektu 
v příloze č. 1 tohoto Rozhodnutí z 85 % nebo více,  

 bude splněna cílová hodnota indikátorů výsledků uvedených v Informaci o projektu 
v příloze č. 1 tohoto Rozhodnutí ze 75 % nebo více,  

 dojde k nedodržení finančního plánu projektu obsaženého v příloze č. 1 tohoto 
Rozhodnutí, příp. upraveného v režimu nepodstatných změn projektu, 

 dojde k porušení povinností dle části VI tohoto Rozhodnutí, 
nejedná se o porušení rozpočtové kázně ve smyslu rozpočtových pravidel. 
 

Část VI – Pověření ke zpracování osobních údajů  

1. Pověření a účel zpracování osobních údajů  

1.1. Poskytovatel pověřuje příjemce, jakožto zpracovatele, ke zpracování osobních údajů, 
včetně citlivých údajů (dále jen „osobní údaje“), osob podpořených v projektu za 
účelem prokázání řádného a efektivního nakládání s prostředky Evropského 
sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z OPZ tímto 
Rozhodnutím, a to v rozsahu uvedeném v bodě 2 části VI tohoto Rozhodnutí. 

1.2. Poskytovatel je jakožto správce podle § 4 písm. f) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, oprávněn zpracovávat osobní údaje 
podpořených osob na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1304/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském sociálním fondu a o zrušení 
nařízení Rady (ES) č. 1081/2006, zejména jeho přílohy I. 

 

2. Rozsah zpracování osobních údajů na základě pověření a jejich ochrana 

2.1. Příjemce je oprávněn zpracovávat osobní údaje podpořené osoby v rozsahu 
vymezeném v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ. 
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2.2. Osobní údaje je příjemce oprávněn zpracovávat výhradně v souvislosti s realizací 
projektu, zejména pak při přípravě zpráv o realizaci projektu. 

 

3. Technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů 
Příjemce je povinen zpracovávat a chránit osobní údaje v souladu se zákonem o ochraně 
osobních údajů a to zejména takto: 
a) osobní údaje ve fyzické podobě, tj. listinné údaje či na nosičích dat, budou 

uchovávány v uzamykatelných schránkách, a to po dobu uvedenou v bodě 4 této 
části rozhodnutí o poskytnutí dotace;  

b) osobní údaje v elektronické podobě budou zpracovávány v IS ESF 2014+, jehož 
správcem je Ministerstvo práce a sociálních věcí; poskytovatel příjemci za účelem 
vložení osobních údajů zajistí přístupová hesla do IS ESF 2014+; 

c) přístup ke zpracovávaným osobním údajům umožní příjemce pouze poskytovateli, 
svým zaměstnancům a orgánům oprávněným provádět kontrolu podle části II bodu 8 
tohoto Rozhodnutí, ledaže je dále upraveno jinak; 

d) zaměstnanci příjemce, kterým bude umožněn přístup ke zpracovávaným osobním 
údajům, budou příjemcem doložitelně poučeni o povinnosti zachovávat mlčenlivost 
podle § 15 zákona o ochraně osobních údajů. 
 
 
 

4. Doba zpracování 
Příjemce je oprávněn zpracovávat osobní údaje pod dobu deseti let od ukončení realizace 
projektu. Bez zbytečného odkladu po uplynutí této doby je příjemce povinen provést likvidaci 
těchto osobních údajů. 

 

5. Zpracování jiných osobních údajů podpořených osob 
Pokud podpořená osoba v souvislosti se svojí účastí v projektu poskytla příjemci jiné, pro 
realizaci projektu nezbytné osobní údaje, než ty které uvádí Obecná část pravidel pro 
žadatele a příjemce v rámci OPZ, vztahují se na jejich zpracování podmínky části VI tohoto 
Rozhodnutí obdobně.  

 

6. Zpracování ostatními osobami 
6.1. Příjemce je povinen uzavřít smlouvu podle § 14 zákona o ochraně osobních údajů 

s partnerem nebo s dodavatelem, pokud taková osoba má v souvislosti s realizací 
projektu zpracovávat osobní údaje podpořených osob. Stejnou povinnost má partner 
vůči svému dodavateli. 

6.2. Smlouvy uzavírané podle § 14 zákona o ochraně osobních údajů s partnerem, resp. 
s dodavatelem, musí upravovat podmínky zpracování osobních údajů obdobně jako 
podmínky stanovené v pověření příjemce v této části tohoto Rozhodnutí.  
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Část VII – Závěrečná ustanovení 

1. Pojmy uvedené v tomto Rozhodnutí jsou používány ve smyslu, jak jsou definovány 
v Pravidlech OPZ. 

2. Rozhodnutí nabývá účinnosti dnem podpisu poskytovatelem. 
3. Rozhodnutí se vyhotovuje v elektronické verzi v prostředí infomačního systému 

MS2014+, poskytovatel i příjemce mají k vydanému Rozhodnutí přístup a mohou 
pořizovat výtisky tohoto dokumentu dle svých potřeb. 

4. Příjemce je povinen řídit se při realizaci projektu ustanoveními příloh uvedených v bodě 5 
této části Rozhodnutí a dále dokumenty, které jsou zmíněny v části II bodě 1 tohoto 
Rozhodnutí. 

5. Součástí Rozhodnutí jsou tyto přílohy: 
 Příloha č. 1 – Informace o projektu (obsahuje klíčové aktivity, cílovou skupinu, 

rozpočet projektu, partnery, cílové hodnoty indikátorů výstupů a výsledků, finanční 
plán) 

6. Veškeré změny Rozhodnutí je možné provádět pouze na základě žádosti příjemce. 
Změny projektu lze provádět v režimu nepodstatné změny nebo podstatné změny. 
Podstatná změna ve vymezených případech dle Pravidel OPZ vyžaduje vydání 
rozhodnutí o změně tohoto Rozhodnutí, v ostatních vymezených případech dle Pravidel 
OPZ je podstatná změna schválena rozhodnutím poskytovatele, které je k dispozici 
v MS2014+. Nepodstatné změny lze provádět bez souhlasu poskytovatele. Podrobnosti 
stanoví Pravidla OPZ.  

 

Část VIII - Poučení  

1. Proti tomuto rozhodnutí není na základě § 14q odst. 2 rozpočtových pravidel přípustný 
opravný prostředek. 

2. Za podmínek stanovených v § 15 rozpočtových pravidel může být zahájeno řízení 
o odnětí dotace. Na řízení o odnětí dotace se vztahují obecné předpisy o správním 
řízení. 

 
Ing. Helena Petroková 

ředitelka odboru realizace programů ESF – sociální začleňování 
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Příloha č. 1 Informace o projektu 
 

1. Identifikace projektu 

Registrační číslo:  CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007798 

Název projektu: Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce 

 

2. Partner projektu: 
Název subjektu: Charitní sdružení Děčín, z. s. 
IČ: 26590719 

Sídlo: Zbrojnická 779/7, 405 02 Děčín 

Právní forma: Spolek 

Typ partnera: s finančním příspěvkem  

Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu: Partner bude realizovat KA 02 
"Workshopy právní a finanční gramotnosti". 

V průběhu projektu bude realizováno 36 bloků (12 bloků ročně) workshopů právní a finanční 
gramotnosti pro CS: (1x za tři týdny mimo prázdnin), plánovaný počet účastníků 120 (bude 
doloženo prezenční listinou).  Workshopy budou realizovány jako vzdělávací a nácvikové. 
Realizaci workshopů budou provádět dva lektoři.  

Časová dotace jednoho bloku workshopu je 3 h pro 20 účastníků - dopoledne, 3 h odpoledne 
pro dalších 20 účastníků. Obměna účastníků v dalším roce dle poskytovatele. Příprava 
(lektoři si rozdělí přípravu dle své odbornosti) jednoho bloku workshopu je 40 hod. (celkem 
tedy 40 * 12 = 480 hodin). Celková časová dotace pro aktivitu na přípravu, realizaci  
a vyhodnocení workshopu je 516 hod./1 lektor. 

Proměnné náplně bloků workshop: 9 oblastí, 12 témat za 1 rok  - každé z témat bude 
vztažené ke snížení rizika sociálního vyloučení z důvodů předluženosti, zvýšení 
informovanosti o svých právech a povinnostech včetně posilování schopností hájení 
vlastních práv a obrany proti manipulaci se závazky (Po každém workshopu bude 
účastníkům poskytováno individuální poradenství v časové dotaci 1 hod, dle zájmu bude 
navýšeno dle potřeby): 

Oblast č. 1 - Sociální dávky 

Vím, na co mám nárok? Jaké jsou Vaše povinnosti. Společně posuzované osoby. Rozvedení 
rodiče a střídavá péče. Jak vznést nárok vůči otci dítěte. Co si lze představit pod pojmem 
mimořádná okamžitá pomoc. 

Oblast č. 2 - Pracovně-právní vztahy a zaměstnanost 

Srážky ze mzdy. Proč mě zaměstnavatel nechce s dluhy? Kdy mě může dát zaměstnavatel 
okamžitou výpověď? 

Oblast č. 3 - Bydlení 

Kdy a za jakých podmínek mám nárok na vrácení kauce? Jak správně převzít a předat byt? 
Může mě pronajímatel vyhodit z bytu? Pronajímatel mi nechce dát vyúčtování, co s tím? 

Oblast č. 4 - Rodina a mezilidské vztahy 

Snížení/zvýšení výživné - za jakých podmínek? Vypořádání SJM. Příprava na rozvod. 
Občanskoprávní vztahy - co to je promlčení? Zástavní a zadržovací právo, odpovědnost  
za škodu a náhrada škody. 



 

  Strana: 15 z 20 
 

3. Popis projektu 

Cílové skupiny: 

 Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách 
 
 

Klíčové aktivity 
Název klíčové aktivity: 01 Výběr cílové skupiny 
Popis klíčové aktivity: 

Osloveno bude min. 200 osob na ÚP ČR, dále proběhne 6 besed v lokalitách a CS v SVL 
bude oslovována plošně (terénní pracovníci, neziskové organizace, OSV,…), 
předpokládáme oslovit minimálně 300 osob ročně, CS je dostatečně velká (viz dále). 

KA 01 je nezbytnou aktivitou pro úspěšnou realizaci celého projektu. Bude probíhat již  
v měsíci listopadu 2017. S ÚP ČR je naplánovaná úvodní schůzka na září 2017, kde dojde 
 k předání informací o cílech projektu a bude domluven bližší plán pro výběr CS. Na tuto 
schůzku budou přizváni i další dotčené subjekty, které se budou podílet na vyhledávání 
vhodných účastníků projektu. Zúčastněnými subjekty budou zejména Úřad práce ČR 
(kontaktní pracoviště v Děčíně), Centrum sociálních služeb v Děčíně (CSS) a Charitní 
sdružení v Děčíně (CHSD). Nábory také budou probíhat plošně v lokalitách,  v rámci besed  
v lokalitách (viz. popsáno v příloze Pokračování dotační žádosti) - 5 až 10 lidí * 6 besed  
v lokalitách. ÚP ČR osloví každoročně min. 200 osob ze sociálně vyloučených lokalit. 
Hodnoty stanoveny na základě průzkumu při tvorbě projektu s CS (terénní pracovníci, 
neziskové organizace, informace z ÚP ČR, informace od samotných osob ze SVL). Další 
osoby (CS) osloví terénní pracovníci v lokalitách. Ročně odhadujeme celkový počet 
oslovených na 400 osob. Na základě analýzy viz Doplnění dotační žádosti - velký zájem  
o projekt a na základě velikosti CS bude projekt bez problému naplněn účastníky. 

S kontaktním pracovištěm Děčín je navázána dlouholetá a úzká spolupráce při předvýběru 
klientů do zaměstnání ke statutárnímu městu Děčín. Pokud je uzavřená dohoda s ÚP  
od 1.1.201x do 31.12.xx na xy zaměstnanců a některý z nich ukončí (z jakéhokoliv důvodu) 
pracovní poměr, je místo znovu obsazeno v co možná nejrychlejším termínu. Pracovní 
smlouva nesmí být sjednána na dobu delší než je sjednána výše uvedená v "Dohoda" s ÚP 
ČR. 

Účastníci budou vybíráni tak, aby nedocházelo k dublování podpory. 

 
Název klíčové aktivity: 02 Workshopy právní a finanční gramotnosti 
Popis klíčové aktivity: 

V průběhu projektu bude realizováno 36 bloků (12 bloků ročně) workshopů právní a finanční 
gramotnosti pro CS: (1x za tři týdny mimo prázdnin), plánovaný počet účastníků 120 (bude 
doloženo prezenční listinou).  Workshopy budou realizovány jako vzdělávací a nácvikové. 
Realizaci workshopů budou provádět dva lektoři.  

Časová dotace jednoho bloku workshopu je 3 h pro 20 účastníků - dopoledne, 3 h odpoledne 
pro dalších 20 účastníků. Obměna účastníků v dalším roce dle poskytovatele. Příprava 
(lektoři si rozdělí přípravu dle své odbornosti) jednoho bloku workshopu je 40 hod. (celkem 
tedy 40 * 12 = 480 hodin). Celková časová dotace pro aktivitu na přípravu, realizaci  
a vyhodnocení workshopu je 516 hod./1 lektor. 

Proměnné náplně bloků workshop: 9 oblastí, 12 témat za 1 rok  - každé z témat bude 
vztažené ke snížení rizika sociálního vyloučení z důvodů předluženosti, zvýšení 
informovanosti o svých právech a povinnostech včetně posilování schopností hájení 
vlastních práv a obrany proti manipulaci se závazky (Po každém workshopu bude 
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účastníkům poskytováno individuální poradenství v časové dotaci 1 hod, dle zájmu bude 
navýšeno dle potřeby): 

Oblast č. 1 - Sociální dávky 

Vím, na co mám nárok? Jaké jsou Vaše povinnosti. Společně posuzované osoby. Rozvedení 
rodiče a střídavá péče. Jak vznést nárok vůči otci dítěte. Co si lze představit pod pojmem 
mimořádná okamžitá pomoc. 

Oblast č. 2 - Pracovně-právní vztahy a zaměstnanost 

Srážky ze mzdy. Proč mě zaměstnavatel nechce s dluhy? Kdy mě může dát zaměstnavatel 
okamžitou výpověď? 

Oblast č. 3 - Bydlení 

Kdy a za jakých podmínek mám nárok na vrácení kauce? Jak správně převzít a předat byt? 
Může mě pronajímatel vyhodit z bytu? Pronajímatel mi nechce dát vyúčtování, co s tím? 

Oblast č. 4 - Rodina a mezilidské vztahy 

Snížení/zvýšení výživné - za jakých podmínek? Vypořádání SJM. Příprava na rozvod. 
Občanskoprávní vztahy - co to je promlčení? Zástavní a zadržovací právo, odpovědnost  
za škodu a náhrada škody. 

 

Název klíčové aktivity: 03 Podpora účastníkům prostřednictvím psychologa 
Popis klíčové aktivity: 

Individuální konzultace nad tématy osobního a pracovního rozvoje klientů. Práce zaměřená 
na sociální vztahy a získávání dat o osobní dispozici klientů pro uplatnění se na trhu práce 
standardními psychologickými metodami. Účastníkům bude sestaven pracovní plán, dojde 
ke sběru dat, vyhodnocení a interpretaci psychologických testů coby datové podpory  
pro konzultaci s účastníky projektu. Cílem je podpora a rozvoj účastníků.  

V rámci administrativy aktivity bude provedena: materiálová podpora, tvorba prezentací, 
zpracování získaných dat, vypracování jednotlivých učebních technik zaměřených  
na zadanou cílovou skupinu, podpůrnou a potřebnou konzultaci v profesním okolí lektora, 
eventuálně možnou či nutnou a obsahově a profesně dostačující náhradu lektora v případě 
jeho nemožnosti dostát daným termínům. 

Obsah aktivity: 

Skupinová setkání: 

1. Seznámení klientů s obsahem modulu, nastavení pravidel, práv a povinností 

Nastavení pravidel setkávání a docházky klientů daného modulu, chování, jednání  
a spolupráce s lektorem. Prezentace obsahu modulu, chování, jednání a spolupráce  
s lektorem. Prezentace obsahu modulu  - informace, co klienta čeká, jaké jsou očekávané 
požadavky ze strany lektora, jaká jsou očekávání ze strany klientů a vymezení pravidel 
vzájemné spolupráce. Vše vzhledem ke specifičnosti cílové skupiny a zamýšlených výsledků 
- pomoci s uplatněním na trhu práce a odstraněním bariér tomuto vstupu na trh práce 
bránících.  

2. Zaměření na osobnostní diagnostiku potenciálu klientů coby podkladu pro další osobní  
a pracovní rehabilitaci. Skupinové aktivity jsou rozděleny na tři fáze: 

- 1. Úvodní setkání se základními informacemi o průběhu a pravidlech modulu (2 skupiny, 
vždy leden, září daného roku). 

- 2. Kolektivní vyplnění psychologických testů jako informativní podpory pro komunikaci 
a rozvoj klientů (2 skupiny, vždy únor, říjen daného roku). 
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Název klíčové aktivity: 04 Exkurze do podniků 
Popis klíčové aktivity: 

Aktivita má osvětový charakter. Cílem je představit potenciálního zaměstnavatele uchazeči, 
který je v současné chvíli na VPP, které mu ale výhledově končí.  Představením různých 
provozů a zaměstnání dojde k rozšíření obzoru o pracovních možnostech cílové skupiny. 
Dojde také ke zmírnění obav z budoucna, kdy uchazeč zjistí informace o možnostech 
vhodného pracovního uplatnění ve svém okolí (uchazeč bude posílán na exkurze až v druhé 
polovině VPP, právě na základě jeho schopností, předpokladů a zájmu o tu konkrétní 
pracovní činnost). Možnost zúčastnit se exkurzí u zaměstnavatelů umožňuje uchazečům 
zjistit, co která pracovní pozice představuje a jak se jejich představa shoduje se skutečností. 
Zaměstnavatele, kteří umožní exkurzi ve svém podniku, mají možnost oslovit/získat 
pracovníka, který má tím, že prošel projektem a má vyřešenou svoji situaci, která bránila 
volnému vstupu na trh práce, velký pracovní potenciál. Toto je v době akutního nedostatku 
pracovních sil pro zaměstnavatele velké plus. SMS nabízí na základě dlouhodobé 
spolupráce zaměstnance, kteří zvládají pravidelnou docházku, nepracují pod vlivem 
návykových látek, řeší svojí dluhovou situaci s odborníky, prošli rekvalifikací a mají 
standardní fyzickou kondici. Tito zaměstnanci mohou být podpořeni při přechodu z SMS  
k zaměstnavateli finančním příspěvkem od ÚP ČR prostřednictvím nástupu na Společensky 
účelné pracovní místo a příspěvkem zaměstnanci na dojíždění do zaměstnání. Zaměstnanec 
má zase možnost vyzkoušet si minimálně dvě různé exkurze, do kterých bude zařazen  
dle zhodnocení pracovního konzultanta, který s ním v organizační složce pracuje. Může tak 
porovnat pracovní podmínky, vybavení pracoviště, pracovní dobu a podmínky v rámci 
minimálně dvou provozů. 

  

4. Indikátory 

Indikátory, pro které jsou stanoveny cílové hodnoty jako závazek příjemce: 

Kód 
indikátoru 

Název Měrná 
jednotka 

Typ indikátoru Cílová hodnota 
 

60000 Celkový počet účastníků Účastníci Výstup 120 

67001  Kapacita podpořených 
služeb 

Místa Výstup 20 

67010 Využívání podpořených 
služeb 

Osoby Výsledek 0 

 
 
Indikátory, které musí příjemce vykazovat, ale cílová hodnota nepředstavuje závazek: 

Kód 
indikátoru 

Název Měrná 
jednotka 

Typ indikátoru 

6 25 00 Účastníci v procesu vzdělávání / 
odborné přípravy po ukončení své 
účasti  

Účastníci Výsledek 

6 73 10 Bývalí účastníci projektů, u nichž 
intervence formou sociální práce 
naplnila svůj účel 

Účastníci Výsledek 

6 73 15 Bývalí účastníci projektů v oblasti 
sociálních služeb, u nichž služba 
naplnila svůj účel 

Účastníci Výsledek  
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6 26 00 Účastníci, kteří získali kvalifikaci po 
ukončení své účasti  

Účastníci Výsledek 

6 28 00 Znevýhodnění účastníci, kteří po 
ukončení své účasti hledají 
zaměstnání, jsou v procesu 
vzdělávání /odborné přípravy, 
rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou 
zaměstnaní, a to i OSVČ  

Účastníci 
 

Výsledek 

8 05 00 Počet napsaných a zveřejněných 
analytických a 
strategických dokumentů (vč. 
evaluačních) 

Dokumenty Výstup 

 

5. Rozpočet 

Kód 
Název 

Cena 
jednotky 

Počet 
jednotek 

Částka 
celkem Procento 

1 
Celkové 
způsobilé výdaje 0,00 0,00 1 804 875,00 125 

1.1 Přímé náklady 0,00 0,00 1 443 900,00 100 
1.1.1 Osobní náklady 0,00 0,00 1 031 400,00 71,43 

1.1.1.1 
Pracovní 
smlouvy 0,00 0,00 387 000,00 26,8 

1.1.1.1.1 

Pracovní 
konzultant pro 
CS 8 000,00 36,00 288 000,00 19,95 

1.1.1.1.2 

Koordinátor 
aktivity 
"Workshopy 
právní a finanční 
gramotnosti" 2 750,00 36,00 99 000,00 6,86 

1.1.1.2 
Dohody o 
pracovní činnosti 0,00 0,00 644 400,00 44,63 

1.1.1.2.1 
Lektor č. 1 - 
CHSD 550,00 516,00 283 800,00 19,66 

1.1.1.2.2 
Lektor č. 2 - 
CHSD 550,00 516,00 283 800,00 19,66 

1.1.1.2.3 
Organizátor 
exkurzí 400,00 192,00 76 800,00 5,32 

1.1.1.3 
Dohody o 
provedení práce 0,00 0,00 0,00 0 

1.1.2 Cestovné 0,00 0,00 0,00 0 

1.1.2.1 

Zahraniční cesty 
místního 
personálu 0,00 0,00 0,00 0 
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1.1.2.2 

Cesty 
zahraničních 
expertů 0,00 0,00 0,00 0 

1.1.3 

Zařízení a 
vybavení, včetně 
pronájmu a 
odpisů 0,00 0,00 117 000,00 8,1 

1.1.3.1 Investiční výdaje 0,00 0,00 0,00 0 

1.1.3.1.1 

Pořízení 
odpisovaného 
nehmotného 
majetku 0,00 0,00 0,00 0 

1.1.3.1.2 

Pořízení 
odpisovaného 
hmotného 
majetku 0,00 0,00 0,00 0 

1.1.3.2 
Neinvestiční 
výdaje 0,00 0,00 117 000,00 8,1 

1.1.3.2.1 

Neodpisovaný 
nehmotný 
majetek 0,00 0,00 0,00 0 

1.1.3.2.2 
Neodpisovaný 
hmotný majetek 0,00 0,00 77 000,00 5,33 

1.1.3.2.2.1 

Pracovní stůl do 
učebny pro 2 
osoby (pro KA 
1,KA 2 a KA 3) 4 200,00 11,00 46 200,00 3,2 

1.1.3.2.2.2 

Židle do učebny 
pro CS (pro KA 
1,KA 2,KA3) 1 400,00 22,00 30 800,00 2,13 

1.1.3.2.3 
Spotřební 
materiál 0,00 0,00 40 000,00 2,77 

1.1.3.2.3.1 

Spotřební 
materiál pro CS - 
CHSD 40 000,00 1,00 40 000,00 2,77 

1.1.3.2.4 

Nájem/operativní 
leasing 
odpisovaného 
majetku 0,00 0,00 0,00 0 

1.1.3.2.5 Odpisy majetku 0,00 0,00 0,00 0 
1.1.4 Nákup služeb 0,00 0,00 271 500,00 18,8 

1.1.4.1 

KA 03 - nákup 
služeb 
psychloga 500,00 399,00 199 500,00 13,82 

1.1.4.2 Nájem prostor 72 000,00 1,00 72 000,00 4,99 
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1.1.5 
Drobné stavební 
úpravy 0,00 0,00 0,00 0 

1.1.6 
Přímá podpora 
cílové skupiny 0,00 0,00 24 000,00 1,66 

1.1.6.1 
Mzdové 
příspěvky 0,00 0,00 0,00 0 

1.1.6.2 
Cestovné a 
ubytování 0,00 0,00 0,00 0 

1.1.6.3 

Příspěvek na 
péči o dítě a 
další závislé 
osoby 0,00 0,00 0,00 0 

1.1.6.4 
Příspěvek na 
zapracování 0,00 0,00 0,00 0 

1.1.6.5 Jiné 0,00 0,00 24 000,00 1,66 

1.1.6.5.1 

Doprovodné 
opatření - 
autobusová 
doprava na 
exkurze 100,00 240,00 24 000,00 1,66 

1.1.7 
Křížové 
financování 0,00 0,00 0,00 0 

1.2 Nepřímé náklady 0,00 0,00 360 975,00 25 

2 

Celkové 
nezpůsobilé 
výdaje 0,00 0,00 0,00 0 

 

6. Finanční plán 

Pořadí Záloha - plán Vyúčtování - plán 
1 541 462,50   

2 306 828,75 306 828,75 

3 306 828,75 306 828,75 

4 306 828,75 306 828,75 

5 306 828,75 306 828,75 

6 36 097,50 306 828,75 

7 0,00 270 731,25 

 

 



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 22. 2. 2018 ZM 18 02 05 05

Název:
Závěrečná zpráva - Bytový podnik Děčín v likvidaci

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo Závěrečnou zprávu o likvidaci státního podniku - Bytový podnik Děčín v 
likvidaci, se sídlem Teplická 31/45, Děčín IV - Podmokly, IČO: 00003891 a

schvaluje

1. Závěrečnou zprávu o likvidaci státního podniku - Bytový podnik Děčín v likvidaci vč. účetní závěrky v 
předloženém znění,
2. vyúčtování poskytnutých peněžních záloh Bytovému podniku Děčín v likvidaci v předloženém znění.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 6.2.2018 Závěrečnou zprávu o likvidaci státního podniku - Bytový podnik Děčín v 
likvidaci, se sídlem Teplická 31/45, Děčín IV - Podmokly, IČO: 00003891 a usnesením č. RM 18 03 37 13 
doporučila zastupitelstvu města schválit:
1. Závěrečnou zprávu o likvidaci státního podniku - Bytový podnik Děčín v likvidaci vč. účetní závěrky v 
předloženém znění,
2. vyúčtování poskytnutých peněžních záloh Bytovému podniku Děčín v likvidaci v předloženém znění
a 
uložila likvidátorovi bytového podniku Děčín v likvidaci panu Petru Kumstátovi povinnost zajistit bezpečné 
uložení spisového materiálu a účetních písemností po schválení účetní závěrky zakladatelem, a to 
protokolárním předáním do centrální spisovny statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín.

Cena:      
Návrh postupu: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit Závěrečnou zprávu a vyúčtování 

poskytnutých záloh 



Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- v roce 1989 vyhlášena likvidace Bytového podniku Děčín v likvidaci,
- rada města dne 14.9.2004 usnesením č. RM 04 19 60 06 projednala návrh na změnu likvidátora, 
Bytového podniku Děčín v likvidaci a odvolala Ing. Miroslava Weisera a jmenovala novým likvidátorem 
bytového podniku pana Petra Kumstáta,
- rada města dne 7.7.2015 projednala informaci o průběhu likvidace Bytového podniku Děčín v 
likvidaci a usnesením č. RM 15 13 60 01 souhlasila s poskytnutím zálohy pro výplatu odměny 
likvidátora státního podniku Bytový podnik Děčín v likvidaci, a to v likvidátorem požadované výši, tj. 
617 tis. kč,
- rada města dne 6.2.2018 projednala Závěrečnou zprávu o likvidaci státního podniku - Bytový podnik 
Děčín v likvidaci, se sídlem Teplická 31/45, Děčín IV - Podmokly, IČO: 00003891 a usnesením č. RM 18 
03 37 13 doporučila zastupitelstvu města schválit:
1. Závěrečnou zprávu o likvidaci státního podniku - Bytový podnik Děčín v likvidaci vč. účetní závěrky 
v předloženém znění,
2. vyúčtování poskytnutých peněžních záloh Bytovému podniku Děčín v likvidaci v předloženém znění
a uložila likvidátorovi bytového podniku Děčín v likvidaci panu Petru Kumstátovi povinnost zajistit 
bezpečné uložení spisového materiálu a účetních písemností po schválení účetní závěrky 
zakladatelem, a to protokolárním předáním do centrální spisovny statutárního města Děčín a 
Magistrátu města Děčín.

Likvidátor Bytového podniku Děčín v likvidaci pan Petr Kumstát předložil odboru místního hospodářství ke 
schválení účetní závěrku ke dni skončení likvidace spolu se Závěrečnou zprávou o celém průběhu likvidace. 
Tuto skutečnost mu ukládá zákon č. 109/1964 Sb., konkrétně § 27d. Předložená závěrečná zpráva o likvidaci 
státního podniku Bytový podnik Děčín vč. účetní závěrky ke dni skončení likvidace je přílohou tohoto materiálu 
- viz. příloha. Dále dle požadavku Ministerstva financí ČR je ke schválení předkládáno vyúčtování peněžních 
záloh poskytnutých podle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 500/1990 Sb. Bytovému podniku Děčín v likvidaci - 
viz. příloha.

Stanovisko OE:
likvidátor vyúčtoval obě zálohy v poskytnuté výši. Výpisy z účtu byly předloženy pouze u 2. zálohy, kde byly 
shledány rozdíly v položkách – poskytnutá odměna likvidátora a bankovní poplatky. V záloze nejsou 
vyúčtovány – výběr v hotovosti ve výši 4 883 Kč, flashdisk 399 Kč, bankovní poplatky 185 Kč a odměna 
likvidátora ve výši 1 335 Kč. Lze dovozovat, že tyto položky byly hrazeny z předchozího zůstatku na BÚ a z 
příjmů z exekucí. Zůstatek na účtu ve výši 4 286,65 Kč byl převeden na účet MF ČR. 

Vyjádření:

Příloha: závěrečná zpráva.pdf Komentář:          

Příloha: závěrečná zpráva 
anonym.pdf Komentář:          

Příloha: Příloha č. 1 účetní 
závěrka 31.3.2017.pdf Komentář:          

Příloha:
Příloha č. 1 účetní 
závěrka 31.3.2017 
anonym.pdf

Komentář:          



Příloha: Příloha č. 2 účetní 
závěrka 31.12.1998.pdf Komentář:          

Příloha:
Příloha č. 2 účetní 
závěrka 31.12.1998 
anonym.pdf

Komentář:          

Příloha: Příloha č. 3 zveřejnění 
vstupu do likvidace.pdf Komentář:          

Příloha:
Příloha č. 3 zveřejnění 
vstupu do likvidace 
anonym.pdf

Komentář:          

Příloha:
Příloha č. 4 souhlas s 
výmazem v Obchodním 
rejstříku.pdf

Komentář:          

Příloha:
Příloha č. 4 souhlas s 
výmazem v Obchodním 
rejstříku anonym.pdf

Komentář:          

Příloha:
Příloha č. 5 návrh na 
výmaz z Obchodního 
rejstříku.pdf

Komentář:          

Příloha:
Příloha č. 5 návrh na 
výmaz z Obchodního 
rejstříku anonym.pdf

Komentář:          

Příloha: vyúčtování poskytnutých 
záloh.pdf Komentář:          

Příloha: vyúčtování poskytnutých 
záloh anonym.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 8.2.2018 11:19 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 8.2.2018 12:59 podepsáno





























































































MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 22. 2. 2018 ZM 18 02 05 06

Název:
Zabezpečení lékařské pohotovostní služby v roce 2018 a návrh Smlouvy

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo Smlouvu o zajištění závazku veřejné služby pro město Děčín a spádové obce 
od 01.04.2018 do 31.12.2018 mezi statutárním městem Děčín a Krajskou zdravotní, a. s., IČO 25488627, 
zastoupenou Ing. Petrem Fialou, generálním ředitelem a

rozhodlo

o uzavření Smlouvy o zajištění závazku veřejné služby pro město Děčín a spádové obce od 01.04.2018 do 
31.12.2018 mezi statutárním městem Děčín a Krajskou zdravotní, a. s., IČO 25488627, zastoupenou Ing. 
Petrem Fialou, generálním ředitelem.

Stanovisko RM:
Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření Smlouvy o zajištění závazku veřejné 
služby pro město Děčín a spádové obce od 01.04.2018 do 31.12.2018 mezi statutárním městem Děčín a 
Krajskou zdravotní, a. s., IČO 25488627, zastoupenou Ing. Petrem Fialou, generálním ředitelem.

Cena: 1 828 350,00
Návrh postupu: RM doporučuje rozhodnout o uzavření Smlouvy.

Důvodová zpráva:
Při schvalování rozpočtu na rok 2018 nebyla statutárnímu městu Děčín zcela známa výše neinvestiční dotace 
na zabezpečení lékařské pohotovostní služby (dále jen LPS) od Krajského úřadu Ústeckého kraje. Z tohoto 
důvodu byla orgánům města Děčín předložena dne 14.12.2017 usn. č. ZM 17 10 04 01 Smlouva o zajištění 
závazku veřejné služby prozatím na období od 01.01.2018 do 31.03.2018 s tím, že v tomto období bude LPS 
hrazena z rozpočtu statutárního města Děčín. Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo poskytnutí neinvestiční 
dotace na zabezpečení LPS na území Ústeckého kraje pro město Děčín na rok 2018 ve výši 1 937 800,00 Kč. 
Hrazena bude tzv. vyrovnávací platba skládající se z prokazatelné ztráty vzniklé provozovateli v důsledku 
zabezpečení LPS a její součástí je přiměřený zisk provozovatele. Za přiměřený zisk lze považovat maximálně 
10% z nákladů vzniklých v daném účetním období a za jeho následné zdanění odpovídá provozovatel. 
Náklady na zabezpečení LPS na rok 2018 nesmí přesáhnout 2 437 800,00 Kč. Následná Smlouva o zajištění 
závazku veřejné služby mezi statutárním městem Děčín a Krajskou zdravotní, a. s. se uzavírá na období od 
01.04.2018 do 31.12.2018.

Vyjádření:



Příloha:
Smlouva_DC_KZ_LPS_2_
4_ 
ctvrtleti_2018_rozpocet.p
df

Komentář:          

Příloha:
Smlouva_DC_KZ_LPS_2_
4_ 
ctvrtleti_2018_rozpocet_a
nonym.pdf

Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Renáta Grešíková OSV 12.2.2018 08:02 podepsáno

Předkladatel: Mgr. Hana Cermonová PRIM 14.2.2018 08:01 podepsáno



Smlouva o zajištění  
závazku veřejné služby 

uzavřená podle ust. 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
 
Číslo objednatele :  
Číslo poskytovatele : 
 

S m l u v n í   s t r a n y 
 
Objednatel: 
Město    Statutární město Děčín 

se sídlem  :  Mírové náměstí 1175/5, Děčín 4 
zastoupený  :   Mgr. Marií Blažkovou, primátorkou 
IČO   :  00261238 
DIČ   :  CZ 00261238 
Bankovní spojení :  Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu  :  19-921402389/0800 
Zástupce pro  
věcná jednání:   Ing. Renáta Grešíková 
jméno/funkce  vedoucí odboru OSV 
telefon, fax  :   412 593 241 
e-mail  :  renata.gresikova@mmdecin.cz 

a 
 
Poskytovatel: 

          Krajská zdravotní, a.s. 
zastoupený  :  Ing. Petrem Fialou, generálním ředitelem 
IČO   :  25488627 
se sídlem  :  Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem 
Bankovní spojení :  
 
Číslo účtu   :  
Místo provozování:  U Nemocnice 605/1, 405 99, Děčín 2 
Zástupce pro  
věcná jednání:  
telefon, mobil. tel.: 
e-mail  :  
 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto  
 
 
 

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY  
na zabezpečení lékařské pohotovostní služby   
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Článek I. 
Účel a předmět smlouvy 

 
1. Účelem smlouvy je zajistit službu obecného hospodářského významu poskytnutím 

zdravotní pohotovostní péče jako veřejné služby spočívající v poskytování lékařské 
pohotovostní služby (dále jen LPS) včetně zabezpečení prohlídky těla zemřelého 
pro spádové území obce s rozšířenou působností Děčín, v období od 1. 4. 2018 
do 31. 12. 2018, v souladu s ustanovením, § 110 odst. 1 písm. a) a b) zákona 
č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon 
o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon).  

2. Předmětem smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran při zajištění 
závazku veřejné služby v podobě zabezpečení LPS.  

3. Objednatel na základě usnesení zastupitelstva statutárního města Děčín č. ZM …… ze dne 
…….. objednává u poskytovatele zajištění LPS a poskytovatel se zavazuje zabezpečit 
v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou organizaci a provoz (poskytování 
zdravotní péče) ordinace LPS v oboru všeobecný praktický lékař a praktický lékař pro děti 
a dorost, v rozsahu stanoveném v článku II. této smlouvy.  

 
 

Článek II. 
Povinnosti poskytovatele 

 
Poskytovatel je povinen: 
1) Zabezpečit provoz (poskytování zdravotní péče) ordinace LPS včetně zabezpečení 

prohlídky těla zemřelého v rozsahu: 

a) v pracovních dnech v délce 3 hodiny tak, aby provoz ordinace LPS pokryl časový úsek 
od 18:00 do 20:00 hod., 

b) ve dnech pracovního klidu v délce 9 hodin tak, aby provoz ordinace LPS pokryl časový 
úsek od 10:00 do 17:00 hod.. 

 
2) Zabezpečit po ukončení provozu ordinace LPS prohlídku těla zemřelého a vyplnění 

příslušné části Listu o prohlídce zemřelého lékařem takto: 
a) ve dnech pondělí až čtvrtek v časovém období, které začíná koncem provozní doby 

příslušné ordinace LPS a končí v 06:00 hod. následujícího dne, 
b) ve dnech pátek a sobota v časovém období, které začíná koncem provozní doby 

příslušné ordinace LPS a končí začátkem provozu ordinace LPS následujícího dne, 
c) v neděli v časovém období, které začíná koncem provozní doby příslušné ordinace 

LPS a končí v 06:00 hod. následujícího dne, 
d) ve dnech pondělí až čtvrtek, pokud jsou to dny pracovního klidu a po nich následuje 

pracovní den, v časovém období, které začíná koncem provozní doby příslušné 
ordinace LPS a končí v 06:00 hod. následujícího dne, 

e) ve dnech pondělí až čtvrtek, pokud po nich následuje den pracovního klidu, v časovém 
období, které začíná koncem provozní doby příslušné ordinace a končí  začátkem 
provozu ordinace LPS následujícího dne, 

včetně zajištění dopravy lékaře na místo výkonu ohledání zemřelé osoby a zpět.  
3) K zajištění prohlídky těla zemřelého dle § 83 a násl. Zákona slouží telefonní číslo 155 

(hlavní dispečink záchranné služby), které bude dostupné v době provozu ordinace LPS 
dle odst. 1 a v době po ukončení provozu ordinace LPS dle odst. 2. Toto číslo oznámí 
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objednatel na jednotné evropské číslo tísňového volání 112, kde se oznamuje úmrtí osoby 
v případě, kdy není znám poskytovatel nebo lékař uvedený v § 84 odst. 2 písm. a) Zákona.  

4) Zabezpečit, aby účetnictví týkající se zajišťování LPS, bylo v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy, zejména se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, a bylo vedeno odděleně. 

5) Uvádět viditelně na všech písemnostech a při všech akcích souvisejících s realizací 
závazku veřejné služby dle této smlouvy, že aktivita nebo služba byla objednána 
statutárním městem Děčín a financována Ústeckým krajem a statutárním městem Děčín. 

6) Umožnit pověřeným pracovníkům objednatele provádět kontrolu věcného plnění, tj. 
čerpání vyrovnávací platby a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do účetní evidence, 
kontrolu přítomnosti zdravotnického personálu v ordinační době, apod.. 

7) Informovat neprodleně, nejpozději však do 7 dnů od rozhodné skutečnosti, pracovníky 
objednatele o všech změnách, týkajících se identifikace poskytovatele nebo způsobu 
organizace a zabezpečení LPS. 

8) Předkládat pravidelný měsíční výkaz o zabezpečení provozu ordinace LPS - návštěvnost a 
výkaz o nákladech při zabezpečení provozu ordinace LPS, prostřednictvím formulářů, 
které jsou jako přílohy č. 2 a č. 3 nedílnou součástí této smlouvy. 

9) Informovat objednatele o přijetí peněžních prostředků nebo darů poskytnutých 
poskytovateli třetími osobami v souvislosti se zabezpečením LPS. Přijaté peněžní 
prostředky nebo dary zohlednit při výpočtu vyrovnávací platby a při zpracovávání 
pravidelného měsíčního vyúčtování ve výkazu o nákladech při zabezpečení a provozu 
ordinace LPS.  

10) Respektovat přijaté závěry z kontroly provedené odborem kontroly nebo kontrolním 
orgánem objednatele, které mohou vést i k vyloučení poskytnutí a vrácení jakékoli 
nadměrné vyrovnávací platby.  

 
 

Článek III. 
Povinnosti Objednatele 

 
Objednatel je povinen: 
1) Uhradit poskytovateli za zabezpečení provozu (poskytování zdravotní péče) ordinace LPS 

vyrovnávací platbu za celé smluvní období od 1. 4. 2018 do 31. 12. 2018. Plán nákladů 
a výnosů provozu ordinace LPS na uvedené období je jako příloha č. 1 nedílnou součástí 
této smlouvy.  

2) Poskytnout poskytovateli za provedení jednoho každého ohledání zemřelé osoby v době 
po ukončení provozu ordinace LPS a vyplnění ohledacího listu, dle odst. 2 článku II. této 
smlouvy, odměnu ve výši 1 000 Kč. 

3) Informovat neprodleně, nejpozději však do 7 dnů od rozhodné skutečnosti, poskytovatele 
o všech změnách, týkajících se identifikace objednatele nebo způsobu organizace a 
zabezpečení LPS. 

 
 

Článek IV. 
Platební podmínky 

 
1) Vyrovnávací platba se vypočítá podle vzorce: VP = HV + OP, kde VP znamená výši 

vyrovnávací platby, HV je hospodářský výsledek zjištěný jako rozdíl mezi náklady 
vynaloženými při poskytování služby LPS a příjmem ze služby LPS, OP je přiměřenou 
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odměnou Poskytovateli, kterou je max. 10 % z vynaložených nákladů. Vyrovnávací platba 
nesmí přesahovat meze toho, co je nezbytné k pokrytí všech nebo části nákladů k plnění 
závazku veřejné služby se zohledněním příslušných příjmů a přiměřeného zisku. 

2) Poskytovatel bere na vědomí, že vyrovnávací platbou podle předchozího bodu této 
smlouvy je myšlena vyrovnávací platba ve smyslu Rozhodnutí Komise ze dne 
20. 12. 2011 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 
číslo 2012/21/EU, uveřejněné v úředním věstníku L 7/3. (dále jen „Rozhodnutí EU“). 

3) Vyrovnávací platba dle odst. 1) článku III. a odměna dle odst. 2) článku III. této smlouvy 
bude uhrazena vždy měsíčně na základě faktur vystavených a doručených poskytovatelem 
objednateli. 

4) Faktura bude vystavena měsíčně v termínu do 20. dne následujícího měsíce po měsíci, 
ve kterém došlo k realizaci LPS. 

5) Přílohou faktury bude výkaz o zabezpečení provozu ordinace LPS a výkaz o nákladech 
na zabezpečení a provoz ordinace LPS, dle odst. 8) článku II. této smlouvy.  

6) Přílohy faktury zašle poskytovatel také v elektronické podobě na adresu: 
bohumila.havelkova@mmdecin.cz  

7) Faktury budou splatné do 15-ti dnů od doručení objednateli a budou mít náležitosti 
daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

8) V případě, že faktura nebude splňovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona 
č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je 
objednatel oprávněn ji vrátit poskytovateli na doplnění nebo přepracování, aniž by byl 
v prodlení s její úhradou. Po doručení opravené či doplněné faktury začíná běžet nová 
lhůta splatnosti. 

9) Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě 
peněžnímu ústavu objednatele, pokud bude dle tohoto příkazu proplacena. 

10) Na uhrazenou vyrovnávací platbu se vztahují příslušná ustanovení zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Dále pak ustanovení zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, kdy se za porušení rozpočtové kázně považuje každé neoprávněné použití 
peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu Ústeckého kraje v souvislosti s plněním 
závazků vyplývajících z této smlouvy, zejména v následujících případech:  
a) poskytovatel čerpal vyrovnávací platbu, přičemž nezajistil provoz ordinace LPS 

v rozsahu ordinačních hodin stanovených touto smlouvou,  
b) poskytovatel čerpal vyrovnávací platbu, přičemž nezajistil provoz ordinace LPS 

v odbornosti stanovené odst. 3 článku I.,  
c) při výpočtu vyrovnávací platby poskytovatel do příjmů nezahrnul veškeré platby 

získané od zdravotních pojišťoven za ošetřování pacientů v rámci LPS,  
d) při výpočtu vyrovnávací platby poskytovatel do příjmů nezahrnul jakékoliv ostatní 

finanční příjmy získané v souvislosti s provozem ordinace LPS,  
e) při výpočtu vyrovnávací platby poskytovatel zahrnul do nákladů položky, které 

nesouvisí s provozem ordinace LPS a jejich uplatnění do nákladů je v rozporu se 
zněním této smlouvy.  

11) V případě, že poskytovatel nezabezpečí provoz ordinace LPS v celém rozsahu dle odst. 1) 
článku II. této smlouvy, bude vyrovnávací platba uhrazena pouze za skutečnou dobu 
provozu LPS. Objednatel je dále oprávněn za každý den porušení povinností uvedených 
v odst. 1) článku II požadovat na poskytovateli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové 
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výše měsíční vyrovnávací platby za kalendářní měsíc, ve kterém poskytovatel 
nezabezpečil provoz ordinace LPS v celém rozsahu dle odst. 1) článku II. této smlouvy. 
Smluvní pokuta nebude požadována v případě porušení odst. 1) článku II. z důvodu 
spočívající ve vyšší moci. 

12) V případě dodatečného kontrolního zjištění objednatele v tom, že poskytovatel 
nezabezpečil provoz ordinace LPS v celém rozsahu dle odst. 1) článku II. této smlouvy a 
přitom mu byla za dané období objednatelem uhrazena řádná faktura s příslušnou 
vyrovnávací platbou, může objednatel snížit vyrovnávací platbu v dalším vyúčtování a to 
ve výši odpovídající neoprávněně vyúčtované částce. Objednatel je dále oprávněn za 
každý den porušení povinností uvedených v odst. 1) článku II požadovat na poskytovateli 
smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové výše měsíční vyrovnávací platby za kalendářní 
měsíc, ve kterém poskytovatel nezabezpečil provoz ordinace LPS v celém rozsahu dle 
odst. 1) článku II. této smlouvy. Obdobně bude postupováno v případě, že poskytovatel 
uvedl nepravdivé údaje pro výpočet čistých nákladů, uvedené v příloze č. 1. 

13) Zdravotní výkony provedené v rámci provozu ordinace LPS (vč. ohledání zemřelé osoby) 
vykáže poskytovatel LPS příslušným zdravotním pojišťovnám. Takto získané příjmy 
od zdravotních pojišťoven a příjmy získané jako regulační poplatky od pacientů 
ošetřených v ordinacích LPS zaznamená v účetních výkazech jako příjmovou položku 
provozu LPS.  

14) Za uznatelné provozní náklady jsou považovány finanční prostředky vynaložené 
především na odměny zdravotnického personálu, na energie, nájemné v místě obvyklé, 
nezbytné materiální vybavení a ostatní přímé náklady vzniklé v souvislosti se 
zabezpečením provozování ordinace LPS, případně pouze poměrná část těchto nákladů, 
pokud tyto náklady vznikly v důsledku společné realizace činností stanovených touto 
smlouvou a jiných činností, které poskytovatel také vykonává. Za neuznatelné náklady 
jsou považovány finanční prostředky vynaložené zejména na pořízení dlouhodobého 
hmotného a nehmotného majetku (nákup přístrojů, zařízení, software, hardware atd.). 

15) Poskytovatelem zpracovaný plán nákladů a výnosů provozu ordinace LPS na uvedené 
období, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy, lze měnit pouze formou 
písemného dodatku ke smlouvě a důvodem pro jeho přepracování mohou být především 
zásadní systémové změny ovlivňující organizaci a zabezpečení LPS (např. změna 
legislativních norem v předmětné oblasti, úprava plateb zdravotních pojišťoven za 
dotčený druh zdravotní péče aj.).   

16) Ostatní obecné podmínky provozování LPS, které nejsou specifikovány v této smlouvě, 
jsou upraveny ve Způsobu zajištění lékařské pohotovostní služby v Ústeckém kraji od  
1. 1. 2018, která je jako příloha č. 4 nedílnou součástí této smlouvy.  

 
 

Článek V. 
Zrušení smlouvy 

 
 
Smluvní strany mohou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů uvedených 
v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním 
vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde smluvní straně, která 
návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním nevysloví souhlas, 
smlouva nezaniká. 
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Článek VI. 
Závěrečná ustanovení 

 
1) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 4.2018 do 31. 12. 2018. Tuto smlouvu lze 

měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou písemných a číslovaných 
dodatků. 

2) Tato smlouva nabývá účinnosti dnem její publikace dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv. Publikaci provede objednatel. 

3) Smlouva zaniká se zánikem jedné ze smluvních stran.  
4) Poskytovatel souhlasí se zveřejněním svého jména, popř. obchodní firmy, identifikačního 

čísla, adresy a účelu poskytnutí vyrovnávací platby. 
5) Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní 

vyplývající příslušná ustanovení správního řádu, případně příslušná ustanovení 
občanského zákoníku s výjimkami uvedenými v § 170 správního řádu. 

6) Nedílnou součástí této smlouvy jsou:  
a) příloha č. 1 – „Plánované náklady a výnosy provozu ordinace LPS“  
b) příloha č. 2 – „Výkaz o zabezpečení a provozu ordinace LPS - návštěvnost“, 
c) příloha č. 3 – „Výkaz o nákladech při zabezpečení a provozu ordinace LPS“, 
d) příloha č. 4 – „Způsob organizace a zajištění lékařské pohotovostní služby v Ústeckém 

kraji od 1. 1. 2018“. 
7) Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel 

a poskytovatel obdrží po jednom vyhotovení. 
 
 Za objednatele: Za poskytovatele: 
Děčín,  dne …………………..       Ústí n. L. dne ………………. 
 
 
 
 …………………………………..… ………………………………………. 
          Mgr. Marie Blažková Ing. Petr Fiala 
             primátorka města generální ředitel 
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Příloha č. 1a):  
 

Plánované náklady a výnosy provozu ordinace LPS 

odbornost ordinace LPS Všeobecný praktický lékař  

poskytovatel zdravotních služeb 
(název, sídlo) 

Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Děčín, o. z. 
U Nemocnice 1, 405 02 Děčín II - Nové Město 

 

Nákladová/Výnosová položka 
Předpokládané čerpání vyrovnávací platby  

z rozpočtu objednatele na zajištění LPS  
v období od 1. 4. do 31. 12. 2018 (v Kč) 

1. Náklady celkem 1 401 788 
1.1. Mzdové náklady 1 285 530 
1.2. Provozní náklady  3 000 
1.3. Platby za služby  113 258 
2. Odměna poskytovateli  
(max. 10% z celkových nákladů) 140 179 
3. Výnosy 590 709 
3.1. Platby zdravotních pojišťoven 436 209 
3.2. Ostatní výnosy (vč. regulačních 
poplatků)  154 500 

Celková výše vyrovnávací platby 
z rozpočtu objednatele 951 258 

 
   

v  Ústí n. L.  
dne    

   
   
   

……………………………………………… 
razítko a podpis zástupce poskytovatele oprávněného k podpisu 
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Příloha č. 1b):  
 

Plánované náklady a výnosy provozu ordinace LPS 

odbornost ordinace LPS Praktický lékař pro děti a dorost  

poskytovatel zdravotních služeb 
(název, sídlo) 

Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Děčín, o. z. 
U Nemocnice 1, 405 02 Děčín II - Nové Město 

 

Nákladová/Výnosová položka 
Předpokládané čerpání vyrovnávací platby  

z rozpočtu objednatele na zajištění LPS  
v období od 1. 4. do 31. 12. 2018 (v Kč) 

1. Náklady celkem 1 361 220 
1.1. Mzdové náklady 1 263 030 
1.2. Provozní náklady  6 000 
1.3. Platby za služby  92 190 
2. Odměna poskytovateli  
(max. 10% z celkových nákladů) 136 122 
3. Výnosy 620 250 
3.1. Platby zdravotních pojišťoven 450 000 
3.2. Ostatní výnosy (vč. regulačních 
poplatků)  170 250 

Celková výše vyrovnávací platby 
z rozpočtu objednatele 

877 092 
 

 
   

v  Ústí n. L.  
dne    

   
   
   

……………………………………………… 
razítko a podpis zástupce poskytovatele oprávněného k podpisu 
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Příloha č. 2: 
  

Měsíční výkaz o zabezpečení a provozu ordinace LPS - návštěvnost  

Měsíc:   Poskytovatel 
LPS:   

Ordinace LPS:   Adresa LPS: 
  

Ordinační doba LPS 
Počet hodin - 

celkem 
Počet ošetřených 

pacientů 
Počet ohledání 

zemřelých  

- z toho počet 
prohlídek těl 
zemřelých 

mimo 
ordinační dobu 

Den od do 

1.            
2.            
3.            
4.            
5.            
6.            
7.            
8.            
9.            
10.            
11.            
12.            
13.            
14.            
15.            
16.            
17.            
18.            
19.            
20.            
21.            
22.            
23.            
24.            
25.            
26.            
27.            
28.            
29.            
30.            
31.            

CELKEM        
    

  
 

   Datum:  

    podpis  
Poznámky:     
Měsíc - vyplňujte pomocí číselného označení měsíců (např.: 1/20xx, 2/20xx, …)   
Poskytovatel LPS - vyplňujte název poskytovatele zdravotních služeb zajišťujícího provoz ordinací LPS  
Ordinace LPS - vyplňujte zkratky PED (děti a dorost), VPL (dospělá), SPOL (společná VPL+PED)  
Adresa - vyplňujtemísto, ve kterém je provozována ordinace LPS   
Ordinační doba LPS (od-do) - zahájení a ukončení ordinační doby LPS    
Počet ošetřených pacientů - vyplňujte sumárně počet pacientů ošetřených v rámci ordinační doby  
Počet ohledání - vyplňuje počet všech ohledání zemřelých provedených v rámci systému LPS (!)  
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Příloha č. 3: 
 

Měsíční výkaz o nákladech při zabezpečení a provozu ordinace LPS 
Poskytovatel LPS: Ordinace LPS: 
Adresa ordinace LPS: Období: 
Mzdové náklady:   
Odměna personálu (zařazení viz. Poznámky)   
Sociální + zdravotní poj.   
Odměna personálu - prohlídky těl zemřelých   
Ostatní    
Provozní náklady:   
Nájemné   
Plyn   
Elektřina   
Voda   
Topení   
Služby    
Mzdová a účetní agenda   
Poštovné a telefonní poplatky   
Svoz a likvidace odpadu   
Opravy a údržba   
Úklid a praní prádla   
Ostatní služby   
Administrativa (podklady pro zdravotní pojišťovny, fakturaci, ...)   
Léky + zdrav. materiál   
Kancelářské potřeby    
Kopírování a tiskopisy   
Čistící a hygienické prostředky   
Ostatní materiál (OOPP, …)   
NÁKLADY CELKEM (zařazení viz. Poznámky):   
ZISK POSKYTOVATELE (max. 10% z nákladů, nezdaněný)   
Výnosy ZP (za LPS)   
Výnosy ZP (za prohlídky těl zemřelých)   
Výnosy - regulační poplatky   
Výnosy - dotace měst (obcí)   
Výnosy - ostatní (dary, přímé platby apod.)   
VÝNOSY CELKEM:   
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:   
VYROVNÁVACÍ PLATBA:   

Datum:  
  

Zpracoval/a:  
Poznámky:   
Náklady - v nákladových položkách zaznamenat hodnoty vztahující se k provozu ordinace LPS za 
uvedené období v rozsahu smluvních podmínek!    
Výpočet Hospodářského výsledku  = Výnosy celkem – (Náklady celkem + Zisk provozovatele) 
Odměna personálu - službukonající personál tj. zaměstnanci, dohody o VPČ, o provedení práce atd. 
Poskytovatel - zdravotnické zařízení zajišťující provoz ordinací LPS  
Ordinace - PED (pro děti a dorost), VPL (pro dospělé), SPOL (společná ordinace VPL+PED)  
Období - měsíc a rok  
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Příloha č. 4: 

Krajský úřad Ústeckého kraje 
Způsob organizace a zajištění lékařské pohotovostní služby 
v Ústeckém kraji od 1. 1. 2018 
1. Ústecký kraj je podle ustanovení § 110 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 

podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), odpovědný za organizaci 
a zajištění lékařské pohotovostní služby, přičemž jde o výkon přenesené působnosti. Ve 
snaze zajistit tuto službu způsobem odpovídajícím místním potřebám Ústecký kraj a 
krajský úřad úzce spolupracují s dotčenými městy.  

2. Lékařskou pohotovostní službou se rozumí ambulantní péče poskytovaná pacientům 
v případech náhlé změny zdravotního stavu nebo zhoršení průběhu onemocnění. 
O pohotovostní služby nejde v případě poskytnutí ambulantní péče v rámci pravidelné 
ordinační doby poskytovatele (příslušného registrujícího lékaře).  

3. Lékařská pohotovostní služba neslouží k řešení dříve vzniklých onemocnění či zhoršení 
zdravotního stavu, při kterých občan nevyhledal včasnou lékařskou péči. 

4. Provozování ordinací lékařské pohotovostní služby bude zajištěno na základě uzavřeného 
smluvního vztahu o zajištění poskytování služby obecného hospodářského zájmu mezi 
krajem-krajským úřadem nebo městem a poskytovatelem zdravotních služeb, pověřeným 
provozováním ordinace lékařské pohotovostní služby.  

5. Na území Ústeckého kraje jsou určena tato spádová území ordinací lékařské pohotovostní 
služby:  
a. Děčín (pro spádovou oblast Děčínska; ordinace v oborech: všeobecný praktický lékař 

a praktický lékař pro děti a dorost),  
b. Rumburk (pro spádovou oblast Rumburska; ordinace v oboru všeobecný praktický 

lékař se zabezpečením péče pro děti a dorost),  
c. Varnsdorf (pro spádovou oblast Varnsdorfska; ordinace v oboru všeobecný praktický 

lékař se zabezpečením péče pro děti a dorost),  
d. Ústí nad Labem (pro spádovou oblast Ústecka; ordinace v oborech: všeobecný 

praktický lékař a praktický lékař pro děti a dorost),  
e. Litoměřice (pro spádovou oblast Litoměřicka a Lovosicka; ordinace v oborech: 

všeobecný praktický lékař a praktický lékař pro děti a dorost),  
f. Roudnice nad Labem (pro spádovou oblast Roudnicka; ordinace v oboru všeobecný 

praktický lékař se zabezpečením péče pro děti a dorost),  
g. Teplice (pro spádovou oblast Teplicka; ordinace v oborech: všeobecný praktický 

lékař a praktický lékař pro děti a dorost), 
h. Bílina (pro spádovou oblast Bílinska; ordinace v oboru všeobecný praktický lékař se 

zabezpečením péče pro děti a dorost),  
i. Most (pro spádovou oblast Mostecka; ordinace v oborech: všeobecný praktický lékař 

a praktický lékař pro děti a dorost),  
j. Litvínov (pro spádovou oblast Litvínovska; ordinace v oboru všeobecný praktický 

lékař se zabezpečením péče pro děti a dorost),  
k. Louny (pro spádovou oblast Lounska; ordinace v oborech: všeobecný praktický lékař 

a praktický lékař pro děti a dorost);  
l. Žatec (pro spádovou oblast Žatecka a Podbořanska; ordinace v oborech: všeobecný 

praktický lékař a praktický lékař pro děti a dorost),  
m. Chomutov (pro spádovou oblast Chomutovska; ordinace v oborech: všeobecný 

praktický lékař a praktický lékař pro děti a dorost),  
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n. Kadaň (pro spádovou oblast Kadaňska; ordinace v oboru všeobecný praktický lékař 
se zabezpečením péče pro děti a dorost).  

6. Každá ordinace lékařské pohotovostní služby v oboru všeobecného praktického lékaře 
a praktického lékaře pro děti a dorost, resp. v ní sloužící lékař, zajišťuje prohlídky těl 
zemřelých mimo zdravotnická zařízení a to i po skončení ordinační doby ordinace 
lékařské pohotovostní služby, vždy do 6:00 hod. následujícího dne ve všedních dnech, 
resp. do začátku ordinační doby ordinace lékařské pohotovostní služby následujícího dne 
ve dnech pracovního klidu (poskytovatel zdravotních služeb provozující ordinaci lékařské 
pohotovostní služby zajistí službukonajícímu lékaři dopravu na místo prohlídky a zpět). 

7. Financování provozování ordinace lékařské pohotovostní služby je zajištěno:  
a. Prostřednictvím zdravotního pojištění dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném 

zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů (veškeré zdravotní výkony 
provedené v rámci ordinace lékařské pohotovostní služby a při prohlídkách těl 
zemřelých mimo zdravotnická zařízení, vykáže poskytovatel zdravotních služeb 
provozující ordinaci lékařské pohotovostní služby příslušným zdravotním 
pojišťovnám (příjmová resp. výnosová položka), 

b. Prostřednictvím dotace Ústeckého kraje městu (obci) na zabezpečení lékařské 
pohotovostní služby v příslušné spádové oblasti,  

c. Prostřednictvím rozpočtu Ústeckého kraje ve formě úhrady vyrovnávací platby 
za zajištění závazku veřejné služby,  

d. Prostřednictvím smluvního vztahu uzavřeného mezi obcí a poskytovatelem 
zdravotních služeb, jehož předmětem bude závazek veřejné služby na zajištění 
činností spojených s organizací a poskytováním zdravotní péče v rámci lékařské 
pohotovostní služby v příslušné spádové oblasti, 

e. Prostřednictvím finančního příspěvku města, tam kde byla mezi krajem a městem 
uzavřena smlouva o zajištění financování lékařské pohotovostní služby,  

f. Prostřednictvím poskytování peněžních dotací, darů apod. provozovateli ordinace 
lékařské pohotovostní služby jakýmkoli dalším subjektem.  

8. Krajský úřad Ústeckého kraje na základě § 45 odst. 2 písm. l) zákona č. 372/2011 Sb., 
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), 
v platném znění, požádal poskytovatele zdravotních služeb (a jejich lékaře) příslušné 
odbornosti k účasti na zajištění lékařské pohotovostní služby v dané spádové oblasti. 

9. Přehled ordinací lékařské pohotovostní služby na území Ústeckého kraje a smluvně 
zajišťované ordinační doby (včetně kontaktních údajů) je uveden v příloze. 

 
V Ústí nad Labem dne 11. 12. 2017 

Zpracoval: 
Ing. Petr Severa v.r. 
vedoucí odboru zdravotnictví 

Schválil: 
Ing. Milan Zemaník v.r. 
ředitel krajského úřadu 

Kontaktní údaje: 
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor zdravotnictví  
Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem  
Kontaktní osoba: Adam Souček, tel.: 475 657 403, e mail: soucek.a@kr-ustecky.cz 
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Příloha: 
Přehled ordinací lékařské pohotovostní služby na území Ústeckého kraje včetně zajišťované 
ordinační doby a kontaktních údajů  

 stanoviště Děčín 
- provozovatel: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.,  
- adresa ordinací: U Nemocnice 605/1, 405 99 Děčín II, areál nemocnice  

- ordinace LPS pro dospělé (tel. 412 510 666) 

o Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod. 

- ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 412 510 555) 

o Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod. 
 

 stanoviště Rumburk 
- provozovatel: JOCORP s.r.o (MUDr. Josef Kořínek),  
- adresa ordinace: Lesní 1062/26, 408 01 Rumburk, areál Lužické nemocnice a polikliniky, a.s. 

(pavilon II – Podhájí) 

- ordinace LPS pro dospělé se zabezpečením péče pro děti a dorost (tel. 412 332 535)  

o Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.  

o So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod. 
 

 stanoviště Varnsdorf 
- provozovatel: Nemocnice Varnsdorf, p.o.  
- adresa ordinace: Karlova 2280, 407 47 Varnsdorf, areál nemocnice  

- ordinace LPS pro dospělé se zabezpečením péče pro děti a dorost (tel. 412 372 445) 

o Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod. 
 

 stanoviště Chomutov 
- provozovatel: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.  

- adresa ordinací: Kochova 1185, 430 12 Chomutov, areál nemocnice  

- ordinace LPS pro dospělé (tel. 474 447 313) 

o Po až Pá od 18:00 do 20:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 10:00 do 20:00 hod. 

- ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 474 447 267) 

o Po až Pá od 18:00 do 20:00 hod.  

o So, Ne, Sv. od 10:00 do 20:00 hod. 
 

 stanoviště Kadaň 
- provozovatel: Nemocnice Kadaň, s.r.o.  
- adresa ordinace: Golovinova 1559, 432 01 Kadaň, areál nemocnice  
- ordinace LPS pro dospělé se zabezpečením péče pro děti a dorost (tel. 474 944 341, 474 333 900) 

o Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 9:00 do 19:00 hod. 
 

 stanoviště Litoměřice 
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- provozovatel: Nemocnice Litoměřice, a.s.  
- adresa ordinací: Žitenická 18, 412 41 Litoměřice, areál nemocnice  

- ordinace LPS pro dospělé (tel. 416 723 748, 416 723 749) 

o Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod. 

- ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 416 723 125) 

o Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod. 
 

 stanoviště Roudnice nad Labem 
- provozovatel: Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice nad Labem, s.r.o.  
- adresa ordinace: Alej 17. Listopadu 1101, 413 01 Roudnice nad Labem, areál nemocnice 

- ordinace LPS pro dospělé se zabezpečením péče pro děti a dorost (tel. 416 858 111-2) 

o Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.  

o So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:30 hod. (polední přestávka od 12:00 do 12:30 hod.) 
 

 stanoviště Žatec 
- provozovatel: Nemocnice Žatec; o.p.s.  
- adresa ordinací: Husova 2796, 438 01 Žatec, areál polikliniky  

- ordinace LPS pro dospělé (tel. 414 110 164, 414 110 111) 

o Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod. 

- ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 414 110 740, 414 110 111)  

o Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod. 
 

 stanoviště Louny 
- provozovatel: 1. Lounská Lékařská s.r.o.  
- adresa ordinací: Pod Nemocnicí 2503, 440 37 Louny, areál Polikliniky Louny  

- ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 415 620 115), 

o Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod. 

- ordinace LPS pro dospělé (tel. 415 620 215) 

o Pá od 17:00 do 20:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod. 
 

 stanoviště Most 
- provozovatelé: Ing. Emilia Rokytová (odbornost všeobecný praktický lékař) a MUDr. Jiří Biolek 

(odbornost praktický lékař pro děti a dorost) 
- adresa ordinací: J. E. Purkyně 270/5, 434 64 Most, areál Nemocnice Most  
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Úvodní část 

Cíle Místního plánu inkluze 
Místní plán inkluze je zpracováván ve spolupráci statutárního města Děčín a Agentury 

pro sociální začleňování (dále jen „ASZ“).1 Jeho cílem je popsat vzdělávací instituce v Děčíně 
a stanovit strategii pro zvýšení inkluzivity a kvality celé vzdělávací soustavy (tzn. zejména 
předškolního a základního vzdělávání, dále středních škol a zájmového vzdělávání), se 
zvláštním zřetelem na žáky ze sociálně vyloučených lokalit a žáky se ztíženými životními 
podmínkami.  

Ideálem inkluzivního vzdělávání je, aby se všichni žáci mohli vzdělávat společně a 
v nejvyšší možné míře byl rozvíjen jejich potenciál, aby všichni žáci měli rovný přístup ke 
vzdělání a aby složení tříd v základních školách reprezentovalo složení společnosti. Vzhledem 
k existenci sociálně vyloučených lokalit v Děčíně, kde se koncentrují jevy s tímto fenoménem 
související, mají některé děčínské školy mnohem více žáků se ztíženými životními 
podmínkami, než školy jiné.  

Ačkoli za stávajících podmínek nelze plně zajistit rovnoměrné rozložení těchto žáků 
mezi školami, opatření plánu se soustředí na připravenost škol tyto žáky podpořit. Plán tedy 
zahrnuje opatření na podporu předškolního vzdělávání, opatření na podporu školních 
poradenských pracovišť na základních školách a opatření pro komunikaci s veřejností.  

 

Nositel plánu 
 Statutární město Děčín se nachází na severu Čech v Ústeckém kraji na soutoku Labe a 
Ploučnice. Zaujímá rozlohu 118,04 km² a v roce 2017 zde žilo 49 521 obyvatel.  

Město Děčín spolupracovalo s ASZ v letech 2011 – 2014. V roce 2015 obnovilo 
spolupráci v rámci Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám. V úvodní fázi 
byl ve spolupráci zástupců města, lokálního konzultanta ASZ a Lokálního partnerství (dále 
jen „LP“) zpracován Strategický plán sociálního začleňování (dále jen „SPSZ"). Na jeho 
základě pak vznikají projekty z různých oblastí sociálního začleňování (bydlení, vzdělávání, 
sociální služby aj.), na něž je možné čerpat prostředky ze tří operačních programů Evropských 
strukturálních a integračních fondů. Tento Místní plán inkluze (dále jen „MPI“) je přílohou 
SPSZ, zaměřenou specificky na oblast vzdělávání.  

 

                                                      
1 Odbor pro sociální začleňování (Agentura) Úřadu vlády ČR.  
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Tvorba plánu 
 Místní plán inkluze navazuje na dříve zpracovávané dokumenty, týkající se strategie 
rozvoje vzdělávání v Děčíně. Vzhledem k tomu, že se ASZ intenzivně podílela na tvorbě 
Plánu postupu k vyrovnání počtu žáků s potřebou podpůrných opatření Děčín 2017-2022, je 
tento dokument koncipován jako jeho rozpracování, zpřesnění, aktualizace a rozšíření o další 
aktivity, které byly v mezičase naplánovány.  

Místní plán inkluze vznikal ve spolupráci s odborem školství a kultury, odborem 
rozvoje, řediteli základních a mateřských škol a s jejich školními poradenskými pracovišti 
působícími na území města Děčín. Dále se zástupci Místního akčního plánu vzdělávání pro 
SO ORP Děčín a s dalšími subjekty vstupujícími do procesu vzdělávání dětí a žáků.  

Při tvorbě byla využita dostupná data, týkající se vzdělávání v Děčíně, diskuze a 
rozhovory s řediteli základních a mateřských škol, s inkluzivními týmy na základních školách, 
s neziskovými organizacemi a výsledky z pracovních skupin Vzdělávání. Dokument byl 
zpracováván participativně, aktivity byly konzultovány s jednotlivými aktéry a celý dokument 
byl všem aktérům (včetně MŠMT a interní oponentní skupiny ASZ) nabídnut 
k připomínkování. Relevantní připomínky byly zapracovány.  

 

Tabulka č. 1: Seznam členů PS Vzdělávání (jména jsou uvedena bez titulů a v abecedním 
pořadí) 

Členové PS Vzdělávání Organizace 

Mgr., Bc. Bajerová Iva Magistrát města Děčín, odbor školství a kultury 

Mgr. Brouček Jiří ZŠ Dr. Miroslava Tyrše2 

Mgr. Cermonová Hana Magistrát města Děčín, náměstkyně primátorky 

Červená Michaela Magistrát města Děčín, odbor školství a kultury 

Mgr. Čuříková Alena ZŠ a MŠ Březová 

Mgr. Filausová Lenka ZŠ Komenského nám.  

Mgr. Hanzaliusová Martina ZŠ a MŠ Březová 

PhDr. Havelková Šárka ZŠ Kamenická 

Mgr. Jaroslav Hauzírek ZŠ Míru 

                                                      
2 Z důvodu lepší čitelnosti a úspory místa budeme v dokumentu užívat názvy škol v zavedeném úzu, uvedením 
pouze typu školy a ulice, popř. zavedeného názvu školy (např. „ZŠ Dr. Miroslava Tyrše“). Přesné názvy 
příspěvkových organizací naleznete v Analytické části u popisu jednotlivých škol.  
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Hejmalíčková Jaroslava MŠ Májová 

Mgr. Karásková Iva ZŠ a MŠ Školní 

Mgr. Kratochvílová Kamila  ZŠ a MŠ Máchovo nám. 

Bc. Králíčková Helena MŠ Liliová 

Mgr. Křivohlavá Olga ZŠ Komenského nám.  

Mgr. Kunclová Zuzana ZŠ a MŠ Školní 

Mgr. Lajbl Jan ZŠ a MŠ Vojanova 

Mgr. Lolloková Vlčková Jana ZŠ Kamenická 

Mgr. Machačková Jiřina MŠ Klostermannova 

Milatová Lenka ZŠ a MŠ Březová 

Mgr. Mitáček Zdeněk ZŠ Míru 

Mgr. Morávek Svobodová Aneta ZŠ a MŠ Kosmonautů 

Oplová Jana ZŠ a MŠ Školní 

Pechová Alena ZŠ a MŠ Máchovo nám. 

Mgr. Průša Vít ZŠ Na Stráni 

Mgr. Průšová Blanka ZŠ Na Stráni 

Mgr. Ramešová Monika ZŠ Komenského 

Mgr. Skála Jaroslav ZŠ Kamenická 

Mgr. Skálová Karin ZŠ Dr. Miroslava Tyrše 

PaeDr. Ing. Slavík Michal, Ph.D. ZŠ a MŠ Na Pěšině 

Bc. Štěpánová Kateřina ZŠ a MŠ Vojanova 

Mgr. Ing. Bc. Tirpák Jan ZŠ a MŠ Na Pěšině 

Mgr. Bc. Tomášková Alena ZŠ a MŠ Máchovo nám. 

Mgr. Bc. Vlčková Hana ZŠ Míru 

Mgr. Zemanová Anna Magistrát města Děčín, odbor rozvoje 

Mgr. Bc. Zimmermannová Kateřina MŠ Riegrova 
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Vazba na ostatní strategické dokumenty 
Plán byl připravován v souladu s platnými národními, krajskými a místními 

strategickými dokumenty. Byly použity dokumenty Strategická analýza vybraných 
rozvojových oblastí města Děčín a komplexní socioekonomická analýza (2014), Analytická 
zpráva o situaci projektu Inkluze do škol (2015), Koncepce rozvoje školství statutárního města 
Děčín 2016-2020, Koncepce prorodinné politiky města Děčín pro období 2014-2018, Místní 
akční plán rozvoje vzdělávání pro správní obvod obce s rozšířenou působností Děčín 2017-
2023 a Plán postupu k vyrovnání počtu žáků s potřebou podpůrných opatření Děčín 2017-
2022.  

Dokument je v souladu s Akčním plánem inkluzivního vzdělávání 2016-2018, 
Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2015-2020, 
Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Ústeckého kraje 2016-2020 
a Krajským akčním plánem rozvoje vzdělávání 1 (2017).  

 

Stručná charakteristika území 
Děčín se rozprostírá v široké kotlině na obou březích Labe a je nejníže položeným 

městem České republiky (135 m. n. m.). Současná městská aglomerace vznikla postupnou 
integrací sedmačtyřiceti obcí a osad. Na jejím počátku stálo sloučení (1942) starého 
historického města Děčína na pravém břehu Labe s mladým průmyslovým městem Podmokly, 
které po roce 1850 vyrostlo na levém břehu. Město se dále dělí na 9 městských sektorů. Pro 
město tohoto typu je v České republice nezvyklé takové množství částí města. Okres Děčín 
stále ještě patří svým charakterem mezi průmyslové okresy České republiky, ačkoli posiluje 
sektor služeb.  

Sociálně vyloučené lokality města Děčín jsou poměrně různorodé a nacházejí se v 
různých částech města. Nalezneme zde lokality, které představuje panelové sídliště, jednotlivé 
domy začleněné do běžné zástavby, nebo relativně vyloučenou ulici nebo dům. Ve městě žije 
v těchto vyloučených lokalitách okolo 1400 obyvatel. Objekty v sociálně vyloučených 
lokalitách jsou téměř výlučně ve vlastnictví soukromníků. Asi největší SVL Děčína je 
část sídliště Boletice nad Labem, dále městská část Rozbělesy (ulice Ústecká a přilehlé ulice), 
ulice Teplická, ulice Krátká, ulice Zelená a bývalá škola v Chrochvicích. Poměrně velká část 
Romů žije i v centru města – Podmokly, ale toto osídlení nemá charakter sociálního 
vyloučení.  

Statutární město Děčín je aktivním partnerem v projektu Místní akční plán (dále jen 
„MAP“) rozvoje vzdělávání pro správní obvod obce s rozšířenou působností (dále jen „SO 
ORP“) Děčín, který má za cíl zkvalitnění vzdělávání dětí a žáků do 15 let v celém regionu, 
zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a 
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neformálního vzdělávání. Žadatelem a realizátorem projektu je Místní akční skupina (dále jen 
„MAS“) Labské skály, z. s. Spolu se statutárním městem Děčín je finančním partnerem 
projektu i MAS Český sever, z. s. 

Vzdělanostní struktura v Děčíně není uspokojivá, odpovídá však celkové situaci 
v Ústeckém kraji. V důsledku socioekonomického vývoje vykazuje Ústecký a Karlovarský 
kraj nejnižší vzdělanostní úroveň v České republice. Typické pro vzdělanostní strukturu 
v Děčíně je výraznější podíl osob v nižších vzdělanostních kategoriích, to znamená, že mají 
pouze základní vzdělání či neukončené základní vzdělání. Dalším rysem této struktury je 
výrazně menší počet vysokoškolsky vzdělaných lidí. 

Výše uvedená fakta ukazují, že zvýšená pozornost a podpora v oblasti vzdělávání musí 
být zaměřena na osoby, které nemají řádně ukončené základní vzdělání, a tak nemohou získat 
následně vyšší stupeň vzdělání. Dále na osoby, které byť určité vzdělání mají, ale jejich 
znalosti a dovednosti již plně neodpovídají potřebám současného trhu práce. Zároveň je nutné 
eliminovat předčasné odchody z procesu vzdělávání tak, aby se snížila míra žáků a studentů, 
kteří vstupují do života s handicapem nedokončeného stupně vzdělání. 

 

Tabulka č. 2: Okresy s nejnižší vzdělanostní strukturou – rok 2011 

 průměrný 
počet let 

školní 
docházky 

podíl obyvatel s 
vysokoškolským 

vzděláním 

Sokolov 11,3 6% 

Tachov 11,4 6% 

Děčín 11,5 7% 

Chomutov 11,5 7% 

Most 11,5 8% 

Zdroj: ČSÚ, SLBD 2011 
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Základní 
(neukončené a 
bez vzdělání) 

Střední 
(vyučení)/bez 

maturity 

Úplné střední s 
maturitou 

Vyšší odborné a 
nástavbové 

studium 
Vysokoškolské Nezjištěno 

ČR 17% 33% 27% 4% 12% 5% 

Děčín 22% 35% 25% 3% 7% 8% 

Graf č. 1: Vzdělanostní struktura – srovnání Děčína s celorepublikovým průměrem 

Zdroj: ČSÚ, SLBD 2011 

 

Komunikační a osvětové aktivity 
Ve statutárním městě Děčín již probíhá řada aktivit, jejichž účelem je upozorňovat 

veřejnost na problematiku vzdělávání obecně, zejména v souvislosti se studiem na středních 
školách a s podporou inkluzivního vzdělávání. Ve spolupráci s ASZ bude dále vytvořen 
komunikační plán, který se soustředí na strategii informování veřejnosti o opatřeních ve 
vzdělávání.  

V Děčíně každoročně probíhá Veletrh Škola Děčín, který je zaměřen na aktuální 
nabídku vzdělávacích programů středních škol v regionu a dalších škol mimo region, vždy 
pro následující školní rok. Cílem veletrhu je usnadnit žákům základních škol výběr dalšího 
studia.  

Magistrát města Děčín provozuje dva webové portály pro širokou veřejnost vztahující 
se ke vzdělávání. Jedním z nich je Děčín pro rodiny (http://rodina.mmdecin.cz/), kde je 
kompletní nabídka služeb pro rodiny, školstvím počínaje, přes zdravotnictví a sociální 
tématiku a nabídkou možností trávení volného času konče. Druhý portál vznikl v rámci 
projektu Inkluze do škol (http://inkluzedecin.cz/). Slouží nejen jako informativní kanál o 
inkluzivním vzdělávání pro širokou veřejnost, ale také jako součást metodické podpory pro 
inkluzivní týmy na školách v Děčíně.  

http://rodina.mmdecin.cz/
http://inkluzedecin.cz/
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Ve spolupráci s ASZ bude uspořádán alespoň jeden odborný workshop a nejméně 
jedno veřejné setkání k problematice vzdělávání. Akce budou zaměřeny na konkrétní téma dle 
aktuální potřeby.  
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Analytická část 
V této části plánu jsou popsány obecné informace o vzdělávací soustavě v Děčíně, 

přehled jednotlivých škol zřizovaných městem i jinými subjekty a údaje vztahující se ke 
společnému vzdělávání. Neuvádíme zde údaje o aktuálním počtu žáků s potřebou podpůrných 
opatření, protože vzhledem k průběžně probíhajícím diagnostikám mohou být zavádějící.  

Školy a školská zařízení na území statutárního města Děčín využívají nejen děti a žáci 
místní, ale také z přilehlých obcí v SO ORP Děčín. Děčínské ZŠ jsou spádové pro obce Dolní 
Habartice, Hřensko, Růžová (ZŠ Komenského náměstí) a Arnoltice, Bynovec, Janov, 
Jetřichovice, Kámen, Labská stráň, Ludvíkovice (ZŠ Kamenická) a Dobkovice, Malšovice 
(ZŠ a MŠ Máchovo nám.) a Malé Březno, Těchlovice (ZŠ Míru). 

V děčínských sociálně vyloučených lokalitách, které byly zařazeny do Analýzy 
sociálně vyloučených lokalit v ČR3 z roku 2015, tj. v Boleticích nad Labem, Krátké a Zelené 
ulici, žilo v době šetření přibližně 700 nezletilých osob. Z nich připadá 47 % na předškolní 
děti (0 – 6 let), 42 % na děti ve školním věku (6 – 15 let) a pouhých 11 % na mládež ve věku 
15 – 18 let.4 

Jednou ze základních podmínek nutných k rozvoji každé obce je zajištění rozvoje 
vzdělávacích institucí na území města. Dle platných právních předpisů [zákon č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů], je zásadní vliv města zejména na oblast předškolního a základního 
vzdělávání, v rámci nichž obec v naprosté většině případů vystupuje jako zřizovatel těchto 
zařízení. Zejména v této oblasti je tedy úkolem města zajišťovat vhodné prostředí pro 
vzdělávání dětí a mládeže, a to jak po stránce kapacit a technického zázemí škol, tak nepřímo 
i v oblasti kvality výuky (zejm. personálního zázemí a kontroly kvality). 

Současně je však při naplňování těchto cílů Děčín nucen reagovat na měnící se 
demografický vývoj (setrvale se snižující porodnost v letech 2007-2014 – viz tab. č. 3), který 
bude v horizontu 5-7 let klást na město zvýšené nároky v oblasti optimalizace vzdělávací 
soustavy města. Samotná optimalizace však nemůže probíhat pouze s ohledem na 
demografické faktory, ale musí zohledňovat i hlediska geografického rozmístění škol, 
stavebně-technického rázu a kvalitativních ukazatelů.  

 

  

                                                      
3 Dostupné na https://www.esfcr.cz/mapa-svl-2015/www/analyza_socialne_vyloucenych_lokalit_gac.pdf.  
4 Evidence obyvatel, říjen 2015 

https://www.esfcr.cz/mapa-svl-2015/www/analyza_socialne_vyloucenych_lokalit_gac.pdf
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Tabulka č. 3: Vývoj porodnosti ve městě Děčín 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Počet dětí  
narozených  
v Děčíně 569 628 610 606 574 562 505 535 470 518 

 

Zřizovatel 
 Statutární město Děčín zřizuje 11 základních a 10 mateřských škol. V rámci 
magistrátu města má jejich organizaci na starosti odbor školství a kultury (dále jen „OŠK“). 
Odbor má osm zaměstnanců, z nichž jsou tři zaměřeni specificky na školství, dva na další 
agendu odboru (kultura, památky, sport, městský rezervační systém) a zbylí tři zaměstnanci 
jsou vedoucí odboru, ekonomka a administrativní pracovnice.  
 V Děčíně je zřízena Komise pro výchovu a vzdělávání, jako poradní orgán Rady 
města.  
 OŠK na úseku školství zajišťuje zejména:5  

- plnění úkolů vyplývajících ze školského zákona a prováděcích právních předpisů k 
tomuto zákonu,  

- v oblasti státní správy návrh rozpočtu přímých nákladů, zpracování a předkládání 
rozborů hospodaření s finančními prostředky státu, včetně finančního vypořádání se 
státním rozpočtem Krajskému úřadu Ústeckého kraje, poskytování statistických údajů,  

- plnění úkolů vyplývajících ze zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
dodržování postupů v procesu přípravy a realizace investic, oprav a údržby majetku 
města ve výpůjčkách příspěvkových organizací a realizace neinvestičních projektů dle 
Příkazu tajemníka Magistrátu města Děčín „Příprava a realizace investic, oprav a 
údržby majetku města ve výpůjčkách příspěvkových organizací a neinvestičních 
projektů“,  

- agendu zřizovatelských funkcí vůči příspěvkovým organizacím v oblasti škol a 
školských zařízení a v souladu s platnými právními předpisy metodicky sjednocuje 
jejich postupy,  

- vypracování rozpočtu na zajištění provozních prostředků pro jednotlivé příspěvkové 
organizace,  

- přípravu a schválení hmotné zainteresovanosti a Ročních zpráv o hospodaření a 
činnosti příspěvkových organizací,  

                                                      
5
 Zpracováno dle Organizačního řádu statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín (dostupném na 

http://www.mmdecin.cz/dokumenty/cat_view/7-organizacni-rad-statutarniho-mesta-decin-a-magistratu-mesta-
decin-vcetne-seznamu-prispevkovych-organizaci).   

http://www.mmdecin.cz/dokumenty/cat_view/7-organizacni-rad-statutarniho-mesta-decin-a-magistratu-mesta-decin-vcetne-seznamu-prispevkovych-organizaci
http://www.mmdecin.cz/dokumenty/cat_view/7-organizacni-rad-statutarniho-mesta-decin-a-magistratu-mesta-decin-vcetne-seznamu-prispevkovych-organizaci
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- hodnocení ředitelů příspěvkových organizací,  
- zápisy dětí do mateřských škol a zápisy dětí do 1. tříd základních škol včetně jejich 

projednání a zpracování výsledků,  
- spolupráci s Krajským úřadem Ústeckého kraje, Českou školní inspekcí a 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, 
- spolupráci s pracovištěm krizového řízení na organizaci přípravy občanů k obraně 

státu,  
- spolupráci s pracovištěm krizového řízení při zajištění nouzového přežití obyvatel 

obce,  
- setkání nejúspěšnějších žáků s primátorem,  
- spolupráci na správě portálu Děčín pro rodiny,  
- organizování připravenosti na řešení krizových situací, ve spolupráci s řediteli městem 

zřízených příspěvkových organizací, u kterých vykonává funkci zřizovatele, 
- organizační podporu Komisi výchovy a vzdělávání, včetně činnosti tajemnice komise, 
- v oblasti veřejné podpory při poskytování finančních prostředků (přímém či 

nepřímém) z rozpočtu statutárního města postupuje v souladu s pravidly pro oblast 
veřejné podpory, zaznamenává údaje o poskytnuté podpoře malého rozsahu a o jejím 
příjemci do 5 pracovních dnů ode dne poskytnutí podpory do centrálního registru, 
který je informačním systémem veřejné správy podle zvláštního právního předpisu,  

- zpracovává metodiku, kterou se řídí příspěvkové organizace města, spadající do jeho 
agendy (v oblasti vzdělávání tedy zejm. MŠ a ZŠ, dále dvě školní jídelny, dům dětí a 
mládeže, městská knihovna) 

 
Odbor školství a kultury magistrátu města Děčín spolupracuje s odborem školství, 

mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje (dále jen „KÚÚK“).  
S oddělením ekonomiky státních financí spolupracuje v rámci přenesené působnosti 

(celé ORP). Spolupráce spočívá v účasti na poradách regionálního školství na KÚÚK, 
dodržování postupů dle pokynů kraje a plnění zadaných úkolů. Dále spolupracuje s oddělením 
organizací a koncepcí, taktéž i v rámci přenesené působnosti. Pracovnice kraje jsou 
pravidelně zvány na porady regionálního školství na magistrátu města Děčín, kde ředitelům 
škol a školských zařízení v celé ORP předávají  informace o novinkách v oblasti školství, 
diskutují  na témata z oblasti školství, a také ředitelům odpovídají na jejich případné dotazy. 
OŠK ale také spolupracuje v oblasti samostatné působnosti, např. OŠK opakovaně uspořádal 
školení pro ředitele základních škol a mateřských škol ve spolupráci s oddělením organizací a 
koncepcí KÚÚK, které se zabývá přijímacím řízením do MŠ a ZŠ. Náplní tohoto školení byl 
správný postup ředitele při vedení správního řízení o přijetí dítěte/žáka ke vzdělávání. Další 
oblast zahrnuje intenzivní spolupráci v oblasti vzdělávání žáků cizinců a aktivit pověřené 
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školy pro jejich bezplatnou přípravu k začlenění do základního vzdělávání – výuku českého 
jazyka, přizpůsobenou potřebám těchto žáků.  
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Předškolní vzdělávání 
 Statutární město Děčín zřizuje celkem čtyři samostatné mateřské školy, fungující na 11 
pracovištích a dále šest mateřských škol zřizovaných při základních školách s dalšími 11 
pracovišti. Krom toho se zde nachází dalších pět MŠ zřizovaných jinými subjekty, z nichž 
většina vznikla v posledních letech.  
 Ohledně kapacit je Děčín z hlediska předškolního vzdělávání dobře pokryt. Z hlediska 
kapacit předškolního vzdělávání pro děti se SVP, není v současné době dobře zmapována 
potřeba. Stávající kapacity speciálních škol a tříd jsou cca pro 31 dětí, aktéři nicméně 
zmiňovali případy, kdy rodiče vozí své děti do speciálního předškolního vzdělávání v jiných 
městech, což by mohlo indikovat potřebu rozšíření těchto kapacit.  
  

Mateřská škola Děčín II, Riegrova 454/12, p. o. 
Kapacita MŠ: 254 
 

MŠ Riegrova sestává ze dvou pracovišť (viz níže). V posledních letech má škola 
několik zkušeností se získáváním financí z různých projektových zdrojů (zahrada, program na 
podporu komunikace pro děti s narušenou komunikační schopností, aj.).  

Riegrova 454/12 

 Pracoviště Riegrova má kapacitu 184 dětí.6 V osmi třídách je zde umístěno 176 dětí, 
z čehož je 11 se SVP (6,25 %). Děti se vzdělávají ve smíšených třídách. Budova je 
pavilonového typu a je umístěna v klidné části města, přiléhá k ní prostorná zahrada. Pro děti 
s odkladem a předškoláky škola nabízí předškolní třídu, ve které se zaměřuje na využití stejné 
věkové struktury dětí, aktivity šité na míru předškolákům, netradiční metody a formy 
vzdělávání atd. Některé další třídy jsou zaměřeny na integraci dětí s řečovými vadami a jiným 
postižením (nejde o speciální třídu), hudebně-pohybové aktivity, společné vzdělávání dětí se 
SVP a intaktních dětí. Na tomto pracovišti je výrazný převis poptávky po umístění dětí (26 
žádostem o přijetí nebylo vyhověno z důvodu plné kapacity).  
 

Pohraniční 455/34 

 Pracoviště Pohraniční má kapacitu 70 dětí. Ve třech třídách je zde umístěno 70 dětí, 
nejsou zde žádné děti se SVP. Budova je umístěna ve staré zástavbě v centru města a přiléhá 
k ní menší zahrada. Pro děti s odkladem a předškoláky škola nabízí předškolní třídu se 
specifickým programem. Spolupracuje s DDM Březiny a DDM Teplická. MŠ spolupracuje 
s PPP, logopedem, speciálním pedagogem a se ZŠ.  

                                                      
6
 Údaje k MŠ jsou k datu 31. 9. 2017.  
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Mateřská škola Děčín II, Liliová 277/1, p. o. 
Kapacita MŠ: 204 
 

MŠ Liliová funguje od roku 1965. Sestává ze dvou pracovišť.  

Liliová 277/1 

 Na pracovišti Liliová bylo k 30. 9. 2017 umístěno 157 dětí v šesti třídách, nejsou zde 
žádné děti se SVP. K 1. 12. 2017 zde již bylo 160 dětí. Pracoviště je umístěno v panelové 
budově se zahradou. MŠ nabízí mj. aktivity práce s keramikou, program zaměřený k ochraně 
životního prostředí, seznamování s výpočetní technikou, rozšířenou výtvarnou výchovu, 
návštěvy divadel či plavání. Spolupracuje se ZŠ Kamenická a s oblastním muzeem Děčín. Na 
tomto pracovišti je výrazný převis poptávky po umístění dětí (25 žádostem o přijetí nebylo 
vyhověno z důvodu plné kapacity). 

Tylova 814/1 

 Na pracovišti Tylova bylo k 30. 9. 2017 umístěno 24 dětí v běžné třídě a 8 dětí ve 
speciální třídě pro děti s narušenou schopností komunikace. V běžné třídě nejsou žádné děti se 
SVP. K 1. 12. 2017 bylo ve speciální třídě již 10 dětí. Pracoviště je umístěno ve vile z 20. let.  
 

Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, p. o. 
Kapacita MŠ: 220 
  
 MŠ sestává ze čtyř pracovišť. V roce 2014 byl v MŠ realizován projekt „Zahrady MŠ 
Klostermannova a MŠ Thunská“, v rámci něhož proběhla rekonstrukce zahrad a při pracovišti 
Klostermannova vznikla minifarma s malými hospodářskými zvířaty.  

Klostermannova 1474/11 

 Na pracovišti Klostermannova je umístěno 72 dětí ve třech třídách, z čehož jsou tři 
děti se SVP (cca 4,2 %).  

Moskevská 1044/9 

 Na pracovišti Moskevská je umístěno 49 dětí ve dvou třídách. Nejsou zde žádné děti 
se SVP.  

Krásný Studenec 131 

 Na pracovišti Krásný Studenec je umístěno 37 dětí ve dvou třídách, nejsou zde žádné 
děti se SVP.  
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Thunská 1303/4 

 Na pracovišti Thunská je umístěno 32 dětí ve dvou třídách, z čehož je 6 dětí se SVP 
(18,75 %).  

Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372, p. o. 
Kapacita MŠ: 264 
 
 MŠ Májová sestává ze tří pracovišť.  

Májová 372 

 Na pracovišti Májová je umístěno 83 dětí ve čtyřech třídách, z čehož jsou čtyři děti se 
SVP (cca 4,8 %).  

Dlouhá 112 

 Na pracovišti Dlouhá je umístěno 23 dětí v jedné třídě, jedno dítě má SVP (cca 4,3 %). 

K. H. Borovského 336 

 Na pracovišti K. H. Borovského je umístěno 88 dětí ve čtyřech třídách, z čehož jsou 
dvě děti se SVP (cca 2,3 %).  
 

Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, p. o. 
Kapacita MŠ: 160 
 
 MŠ funguje od r. 1974, v současnosti má dvě pracoviště. Hlavní pracoviště je 
umístěno v sídlištní budově se zahradou. Aktivity MŠ zahrnují mj. plavání, bruslení, divadla 
ve školce, keramiku, tvořivá odpoledne s rodiči, návštěvy nejrůznějších institucí (divadla, 
muzea, knihovny aj.).  

Březová 370/33 

 Na pracovišti Březová je umístěno 49 dětí ve dvou třídách, z čehož jsou dvě děti se 
SVP (cca 4,1 %). Děti docházejí do zahrady, umístěné u pracoviště Rakovnická.  

Rakovnická 306/17 

 Na pracovišti Rakovnická je umístěno 68 ve třech třídách, z čehož jsou dvě děti se 
SVP (cca 2,9 %). Jedna ze tříd má méně dětí (19), aby se pedagogové mohli lépe soustředit na 
individuální potřeby dětí. Mateřská škola má od roku 2016 novou fasádu, nová plastová okna 
a dveře a budova byla zateplena. V hernách má nové koberce a nové kryty na topení s 
úložným prostorem na hračky. Ložnice dětí jsou vybaveny dřevěnými postýlkami.  
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Základní škola a Mateřská škola Děčín IV, Máchovo nám., p. o. 
Kapacita MŠ: 102 
 

MŠ má dvě pracoviště. Obě pracoviště úzce spolupracují se ZŠ, a to i v oblasti 
inkluzivního vzdělávání. Paní učitelky z MŠ mají možnost konzultací s výchovnou poradkyní 
i s psycholožkou, které pracují v ZŠ. MŠ spolupracuje s PPP a SPC. Pro MŠ jsou pořizovány 
pomůcky, zařizovány koutky pro dané děti a přizpůsobují se podmínky vzhledem k jejich 
vadám.  

Raisova 688/11 

 Na pracovišti Raisova je umístěno 78 dětí ve třech třídách (plná kapacita), z čehož jsou 
tři děti se SVP (cca 3,8 %), které mají zpracovány IVP. Pracoviště nabízí logopedickou 
průpravu a předškolní třídu se specifickým programem pro předškoláky a děti s odkladem. 
MŠ má dobře zpracované a na webových stránkách zveřejněné třídní plány. Na tomto 
pracovišti je výrazný převis poptávky po umístění dětí (15 žádostem o přijetí nebylo 
vyhověno z důvodu plné kapacity).  

Chmelnická 44 

 Na pracovišti Chmelnická je umístěno 24 dětí v jedné třídě (plná kapacita). Nejsou zde 
žádné děti se SVP. Pracoviště nabízí logopedickou péči a aktivity zaměřené na 
grafomotorický vývoj.  
 

Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, p. o. 
Kapacita MŠ: 234 
 
 MŠ má dvě pracoviště. MŠ Školní sídlí v Děčíně VI – Letná. V posledních letech 
ubývá zapsaných dětí a MŠ provozuje věkově smíšené třídy.  

Školní 1544/5 

 Na pracovišti Školní je umístěno 107 dětí v pěti třídách, z čehož jsou tři děti se SVP 
(2,8 %).  

Weberova 1535/16 

 Na pracovišti Weberova je umístěno 64 dětí ve třech třídách, nejsou zde žádné děti se 
SVP. Jedná se o budovu sídlištního typu s prostornou zahradou. Mezi aktivity patří projektové 
dny, plavání či cvičení v tělocvičně ZŠ.  
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Základní škola a Mateřská škola Děčín VIII, Vojanova 178/12, p. o. 
Kapacita MŠ: 56 
 
 MŠ má dvě pracoviště.  

Saská 259/40 

 Na pracovišti Saská je umístěno 28 dětí v jedné třídě, nejsou zde žádné děti se SVP. 
Pracoviště je umístěno na okraji města, je zde k dispozici prostorná zahrada a zahrádka, kde 
jsou děti vedeny k sounáležitosti s přírodou.  

Srní 97 

 Na pracovišti Srní je umístěno 28 dětí v jedné třídě, nejsou zde žádné děti se SVP. 
Pracoviště je umístěno v blízkosti lesa, kam děti často chodí na venkovní aktivity.  

Základní škola a Mateřská škola Děčín IX, Na Pěšině 330, p. o. 
Kapacita MŠ: 144 
 
 MŠ má dvě pracoviště, spolupracuje s PPP a logopedickou poradnou.  

Na Pěšině 331 

 Na pracovišti Na Pěšině je umístěno 92 dětí ve čtyřech třídách, z čehož byly k 30. 9. 
2017 dvě děti se SVP (cca 2,2 %). K 1. 12. 2017 je v MŠ 94 dětí, z nichž je osm dětí 
přiznanými podpůrnými opatřeními a IVP (cca 8,5 %). Budova je sídlištního typu.  

Rudolfova 76 

  Na pracovišti Rudolfova je umístěno 42 dětí ve dvou třídách, je zde jedno dítě se SVP 
(cca 2,4 %). Pracoviště je umístěno v rodinné vilce, děti jsou umístěny ve smíšených třídách.  
 

Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p. o. 
Kapacita MŠ: 84 
 
 V MŠ Kosmonautů je umístěno 73 dětí ve třech třídách, k 30. 9. 2017 zde nebyly 
žádné děti se SVP. K 1. 12. 2017 zde již byly čtyři děti se SVP s 1. stupněm podpůrných 
opatření. Speciální potřeby těchto dětí se týkají zejména logopedické prevence a péče. Škola 
má zkušenosti s projekty a je zaměřena na pohybové aktivity a ekologii.  
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Speciální základní škola, Speciální mateřská škola a Praktická škola, 
Děčín, p. o. 

Kapacita MŠ: 15 
Adresa: U Nemocnice 1373/2, Děčín II-Nové Město 
Zřizovatel: Ústecký kraj 
 
 Speciální MŠ zahájila činnost v r. 2008. Jsou zde umístěny děti se středním mentálním 
postižením, kombinovaným postižením a autismem.  
 

Soukromá mateřská a základní škola Svět 
Kapacita MŠ: 30 
Adresa: Dobrovského 1402/2, Děčín I-Děčín 
Zřizovatel: Montessori centrum Děčín, z. s. 
 
 Soukromá MŠ zahájila svou činnost v r. 2011. Činnost MŠ probíhá na dvou 
pracovištích „Malý svět“ (Dobrovského) a „Velký svět“ (Na Stráni). MŠ nabízí alternativní 
předškolní vzdělávání podle principů montessori pedagogiky.  

Dobrovského 1402/2, Děčín I – Děčín 

 Kapacita pracoviště je 10 dětí.  

Na Stráni 546/26, Děčín VI – Letná 

 Kapacita pracoviště je 20 dětí.  
 

Mateřská škola v Rákosí 
Kapacita MŠ: 14 
Adresa: Krásnostudenecká 583/39, Děčín VI-Letná 
Zřizovatel: Mateřské centrum Rákosníček, z. s. 
 
 MŠ zahájila svou činnost v r. 2012. Integruje prvky montessori a nabízí mj. 
multismyslové aktivity, logopedickou prevenci, program pro rozvoj motoriky, výuku 
angličtiny a canisterapii.  
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Základní škola a Lesní mateřská škola Jurta 
Kapacita MŠ: 35 
Adresa: Vítězství, Děčín XXXIII - Nebočady 
Zřizovatel: JURTA, o.p.s. 
 
 MŠ zahájila svou činnost v r. 2013. Nabízí předškolní vzdělávání v přírodě dle 
principů lesních školek.  
 

Speciální mateřská škola Vilík 
Kapacita MŠ: 6 
Adresa: Teplická 137/172, Děčín VIII-Dolní Oldřichov 
Zřizovatel: Bc. Ivana Poschová 
 
 Speciální MŠ Vilík je soukromé předškolní zařízení, které poskytuje alternativu 
předškolního vzdělávání pro děti s různými druhy handicapu. Zabývá se výchovou a 
vzděláváním dětí s kombinovaným postižením, autismem, vadami řeči, poruchami chování a 
mentálním postižením v kombinaci s dalšími handicapy a sociálním znevýhodněním. MŠ 
zahájila svou činnost v r. 2015. Nabízí program vzdělávání pro děti s poruchou autistického 
spektra, předškolní třídu se specifickým programem pro předškoláky a děti s odkladem a 
seminář jak pracovat s dítětem s poruchami autistického spektra.  
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Základní vzdělávání 
Na území statutárního města Děčín se nachází 11 základních škol zřízených 

statutárním městem Děčín, tři soukromé základní školy, kde plní povinnou školní docházku 
cca 88 žáků, jedna základní škola speciální, kde plní povinnou školní docházku cca 93 žáků a 
jedno gymnázium, ve kterém plní povinnou školní docházku cca 129 žáků. Celkem 57 žáků 
plní školní docházku v zahraničí nebo na zahraniční škole na území ČR. Do děčínských 
základních škol zřizovaných statutárním městem Děčín dojíždí cca 603 žáků z jiných obcí.7 

Od 1. 1. 2003 jsou všechny ZŠ zřizované městem příspěvkovými organizacemi a 
každá má vymezen vlastní školský obvod, který je stanoven obecně závaznou vyhláškou č. 
3/2009 a č. 1/2010. 

 
Mapa č. 1: Základní školy v Děčíně 

 
 

Jak je vidět na mapě, většina základních škol zřízených městem Děčín je 
koncentrována v centru města. Ve vzdálenějších částech města jsou povětšinou základní školy 
v dosahu místních obyvatel. Za odlehlé školy od centra města by se daly považovat ZŠ a MŠ 
Na Pěšině (Bynov), ZŠ a MŠ Školní, ZŠ Míru (Boletice) a ZŠ a MŠ Kosmonautů.  

Ohledně kapacit je základní rozdíl mezi školami v prostředí panelových sídlišť, které 
jsou stavěny s předpokladem mnohem vyšších kapacit, než školy ve starších objektech. 
Budovy „panelového typu“ se vyznačují funkčností a velikostí. Právě v těchto školách se 
                                                      
7 Údaje jsou čerpány z Analytické zprávy o situaci projektu Inkluze do škol, zpracované v prosinci r. 2015.  
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v posledních letech setkáváme s nenaplněnou kapacitou. V těchto školách často vzniká 
dostatečný prostor na vytváření míst pro volnočasové aktivity v podobě např. tančírny, nebo 
kurtu na badminton, které školy poskytují nejen svým žákům ale i ostatním dětem z řad 
veřejnosti.  

Proti tomu stojí školy, zřízené ve starých cihlových domech, které mnohdy 
neposkytují dostatečné prostory. Tyto školy se pak s nenaplněnou kapacitou nepotýkají. 
Některé jsou naplněné až po své maximum (např. ZŠ a MŠ Máchovo nám., ZŠ Dr. M. Tyrše, 
ZŠ Na Stráni, ZŠ Kamenická).  

V děčínských ZŠ vzděláváno 59 žáků cizinců (viz tab. č. 4). Ačkoli souhrnně nejde o 
nijak vysoké číslo, školám chybí služby, které by jim s integrací cizinců pomohly.   

Mezi níže uváděnými daty k jednotlivým základním školám si můžeme povšimnout, 
že na některých z nich znatelně (až dvojnásobně) vzrostly počty žáků se SVP. To je patrně 
dáno novou legislativou, která uložila užší spolupráci s ŠPZ a povinnou diagnostiku u 
znevýhodnění, která dříve byla diagnostikována jen málo, nebo vůbec ne. Nárůst též souvisí 
s realizací projektu Inkluze do škol, v rámci něhož v děčínských školách působí koordinátoři 
inkluze, kteří mají na starosti mj. právě diagnostiku žáků se SVP. Díky novým kapacitám 
školy mohou úžeji spolupracovat s ŠPZ a dochází k většímu počtu vyšetření.  

Nejde tedy ani o příliv žáků ze speciálních škol nebo z jiných měst, ani o náhlé 
onemocnění vysokého podílu dříve intaktních žáků, ale o vyšší citlivost diagnostiky a její 
častější provádění.  
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Tabulka č. 4: Žáci cizinci k 30. 9. 2017 

NÁZEV ŠKOLY NÁZEV STÁTU POČET ŽÁKŮ CELKEM 

ZŠ KOMENSKÉHO NÁM. Bělorusko 1 

 Ukrajina 3 

 

Slovensko                                                                        1 

 

Vietnam                                                                          10 

ZŠ KAMENICKÁ Vietnam                                                                          4 

ZŠ DR. M. TYRŠE Rusko                                                                            2 

 

Vietnam                                                                          6 

ZŠ a MŠ BŘEZOVÁ Slovensko                                                                        2 

 

Vietnam                                                                          6 

ZŠ a MŠ MÁCHOVO NÁM. Vietnam                                                                          4 

ZŠ NA STRÁNI Ukrajina                                                                         1 

 

Vietnam                                                                          2 

ZŠ a MŠ ŠKOLNÍ  Slovensko  1 

 Vietnam                                                                          3 

ZŠ a MŠ VOJANOVA Vietnam                                                                          1 

ZŠ A MŠ NA PĚŠINĚ Ukrajina 1 

ZŠ a MŠ KOSMONAUTŮ                          Vietnam                                                                          3 

ZŠ MÍRU  Kazachstán                                                                       3 

 Slovensko 2 

 

Vietnam                                                                          2 

Celkem 58 

 

  



 

Dokument vznikl za podpory Agentury pro sociální začleňování v rámci projektu: 
„Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami“ 

CZ.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000586  22 

 

Mapa č. 2: Děčín s vyznačením městem zřizovaných ZŠ, vyznačením spádovosti a sociálně 
vyloučených lokalit 

 
 

Děti ze sociálně vyloučených lokalit navštěvují zejména tyto spádové školy: ZŠ Míru, 
ZŠ a MŠ Školní (Želenice), ZŠ a MŠ Máchovo nám., ZŠ a MŠ Březová, ZŠ a MŠ Vojanova. 
V jednotlivých školách ale není rozvinut systém spolupráce s PPP v oblasti identifikace 
sociálního znevýhodnění. Pouze jedna škola (ZŠ a MŠ Máchovo nám.) má diagnostikováno 
všech 112 dětí jako sociálně znevýhodněné. K této úspěšné diagnostice si škola vyvinula 
vlastní proces, který má již léty ověřen.  

Jak napovídá tabulka č. 5 (viz níže), přechody dětí ze ZŠ na víceleté gymnázium nijak 
citelně nezasahují základní školy a nenabourávají zásadním způsobem sociální skladbu tříd na 
druhém stupni základních škol. Na druhou stranu, v roce 2016 činil součet žáků, 
odcházejících z 5. třídy na gymnázium, 13, což poukazuje na silný vzestupný trend.  
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Tabulka č. 5: Žáci, kteří přešli z 5. ročníku na gymnázium (k datu 30. 9. 2017).  

Název školy Počet žáků celkem 

ZŠ Komenského nám. 6 

ZŠ Dr. M. Tyrše 3 

ZŠ a MŠ Březová 2 

ZŠ a MŠ Máchovo nám. 4 

ZŠ Na Stráni 2 

ZŠ a MŠ Školní  2 

ZŠ a MŠ Na Pěšině 1 

ZŠ Kosmonautů 1 

ZŠ Míru 1 

Celkem 22 

 

Základní škola Děčín I, Komenského náměstí 622/3, p. o. 
Kapacita školy: 7008 

Kapacita školní družiny: 210 

Škola leží v centru města, na pravém břehu řeky Labe, v blízkosti autobusových 
zastávek. Je tedy vhodně umístěna i pro dojíždějící žáky. Základní škola má dvě budovy - 
Komenského nám. 622/3 a Sládkova 1300/13, kde je také umístěna školní družina a školní 
poradenské pracoviště.  

 

Tabulka č. 6: Počet žáků ZŠ Komenského nám. v letech 2004-2017 

Rok Počet žáků v ZŠ 

2004 629 

2005 642 

                                                      
8 Je důležité si uvědomit, že oficiální údaj kapacity školy může být zavádějící. Kapacita totiž byla stanovována 
často v době založení či přestěhování školy a nemusí vždy reflektovat aktuální zákonné požadavky na prostředí 
škol.  
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2006 574 

2007 558 

2008 537 

2009 490 

2010 514 

2011 540 

2012 556 

2013 591 

2014 614 

2015 617 

2016 641 

2017 641 

 

Škola Komenského náměstí je ze strany rodičů oblíbenou školou, někdy bývá 
označována jako tzv. „neromská“. Škola se nachází v centru města. Z 641 žáků je ve škole 
individuálně integrováno 37 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, což činí cca 5,8 %. 
Většina z nich je vzdělávána podle individuálního vzdělávacího plánu. Ve škole se nachází 
cca 0,8 % žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí.9 Ve školním roce 2017/2018 opakovali 
ročník čtyři žáci. Žáci mohou docházet na doučování, které ve školním r. 2016/17 
navštěvovalo cca 114 z nich. ZŠ neprovozuje školní klub. V blízkosti školy se nevyskytují 
sociálně vyloučené lokality. Škola poskytuje svým žákům a dětem žijícím v jejím okolí 
nabídku volnočasových aktivit formou zájmových kroužků. Škola je spádovou školou pro 
okolní obce.  

  

                                                      
9 Data o sociálním znevýhodnění přebíráme z Analytické zprávy o situaci projektu Inkluze do škol, zpracované 
v prosinci r. 2015. Data byla získána na základě kvalifikovaného odhadu ředitelů škol. Tato poznámka se 
vztahuje k údajům o sociálním znevýhodnění u všech škol (viz dále).   
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Tabulka č. 7: Údaje o podpůrných opatřeních10 

Počet 
asistentů 
pedagoga 

– 
přepočtený 

úvazek 

Počet dětí 
docházejících 
na doučování 

Počet 
nabízených 
volnočas. 

aktivit 

Počet žáků 
navštěvujících 
volnočasové 

aktivity 
Speciální 
pedagog 

Psycholog/ 
úvazek 
celkem 

Školní 
asistenti/ 
úvazek 
celkem 

 2,25 30  15  180  0  1/0,5 2/2 

 

Základní škola Děčín II, Kamenická 1145, p. o. 
Kapacita školy: 600 

Kapacita školní družiny: 210 

Kapacita školního klubu: 200 

Kapacita školní jídelny: 700 

Základní škola se nachází v historické budově s novou moderní přístavbou pro nové 
učebny. Škola čítá dvě budovy školní družiny, školní hřiště a tělocvičnu. K využití pro výuku 
slouží také venkovní učebny - skleník, arboretum a školní pozemek. Škola je spádovou školou 
pro okolní obce. 

 

Tabulka č. 8: Počet žáků v ZŠ Kamenická v letech 2004-2017 

Rok Počet žáků v ZŠ 

2004 520 

2005 500 

2006 441 

2007 428 

2008 394 

2009 400 

                                                      
10 Údaje jsou platné pro školní rok 2016/2017 dle šetření, provedeného konzultantkou inkluzivního vzdělávání 
ASZ. Počet asistentů psychologa a speciálních pedagogů byl zjišťován odborem školství a kultury k 31. 3. 2017. 
Toto platí i pro tyto údaje u dalších škol.  
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2010 410 

2011 443 

2012 475 

2013 504 

2014 534 

2015 561 

2016 588 

2017 592 

 

ZŠ Kamenická je školou v blízkosti centra města. Z 592 žáků je ve škole individuálně 
integrováno 58 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, což činí cca 9,8 %. Většina 
z nich je vzdělávána podle individuálního vzdělávacího plánu. Lze zaznamenat výrazný 
nárůst žáků se SVP oproti předchozímu roku, kdy podíl byl jen 5,8 %. Ve škole se nachází 
cca 10 % žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí. Žáci mohou v rámci svého volného 
času navštěvovat zájmové kroužky (22 kroužků) a školní klub. Zájmové kroužky ve školním 
r. 2016/17 navštěvovalo 408 žáků. Ve školním roce 2017/2018 opakovalo ročník devět žáků a 
jeden žák předčasně ukončil docházku. Škola má zkušenosti s realizací inkluzivních projektů.  

 

Tabulka č. 9: Údaje o podpůrných opatřeních 

Počet 
asistentů 
pedagoga 

– 
přepočtený 

úvazek 

Počet dětí 
docházejících 
na doučování 

Počet 
nabízených 
volnočas. 

aktivit 

Počet žáků 
navštěvujících 
volnočasové 

aktivity 
Speciální 
pedagog 

Psycholog/ 
úvazek 
celkem 

Školní 
asistenti/ 
úvazek 
celkem 

 3,992  92  22  408  0  1/0,5 2/2 

 

Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, p. o. 
Kapacita školy: 560 

Kapacita školní družiny: 150 

Kapacita školního klubu: 250 
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Kapacita školní jídelny: 500 

Základní škola se nachází v poklidném prostředí ve vilové části města. U školy jsou 
dvě hřiště s umělým povrchem poskytující možnost širokého využití (atletika, fotbal, futsal, 
házená, tenis, volejbal, basketbal, nohejbal, atd.). Součástí školního areálu je i sportovní hala 
se sociálním zázemím a prostorem pro dvě třídy. V budově školy se také nachází školní 
jídelna a malá tělocvična. V blízkosti školy se nachází budova školní družiny. Na pozemku 
školy byla vybudovaná přírodní učebna.  

 

Tabulka č. 10: Počet žáků ZŠ Dr. M. Tyrše v letech 2014-2017 

Rok Počet žáků v ZŠ 

2004 502 

2005 489 

2006 476 

2007 480 

2008 445 

2009 419 

2010 393 

2011 408 

2012 427 

2013 467 

2014 497 

2015 530 

2016 540 

2017 541 

 

ZŠ Dr. Miroslava Tyrše se opět řadí mezi majoritou oblíbené školy. Kapacita školy je 
maximálně naplněna. Z 541 žáků je ve škole individuálně integrováno 52 žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami, což činí cca 9,6 %. Většina z nich je vzdělávána podle 
individuálního vzdělávacího plánu. Dva žáci jsou identifikováni jako nadaní, z toho jeden je 
mimořádně nadaný. Ve škole se nachází cca 8,5 % žáků ze sociálně znevýhodněného 
prostředí. Škola nabízí možnost doučování. Ve školním roce 2017/2018 opakovali ročník dva 
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žáci a jeden žák vyšel v nižším než 9. ročníku. Doučování ve školním roce 2016/17 
navštěvovalo 109 žáků. V rámci volnočasových aktivit nabízí svým žákům družinu, školní 
klub a zájmové kroužky. Zájmové kroužky ve školním r. 2016/17 navštěvovalo 180 žáků. 
Škola spolupracuje s neziskovou organizací Poradna pro integraci, z. s., a má zkušenosti 
s inkluzivními projekty.  

 

Tabulka č. 11: Údaje o podpůrných opatřeních 

Počet 
asistentů 
pedagoga 

– 
přepočtený 

úvazek 

Počet dětí 
docházejících 
na doučování 

Počet 
nabízených 
volnočas. 

aktivit 

Počet žáků 
navštěvujících 
volnočasové 

aktivity 
Speciální 
pedagog 

Psycholog/ 
úvazek 
celkem 

Školní 
asistenti/ 
úvazek 
celkem 

 4,5  120  42  180  0  1/0,5 2/2 

 

Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, p. o. 
Kapacita školy: 750 

Kapacita školní družiny: 120 

Kapacita školní jídelny: 500 

Součástí příspěvkové organizace jsou dvě mateřské školy (Březová a Rakovnická). 
Základní škola je umístěna na panelovém sídlišti v městské části Staré Město. Školu tvoří 
budovy starší, částečně renovované zástavby a pavilónové budovy. Umístění školy je ideální 
vzhledem k dostupnosti klíčových lokalit využívaných pro výuku – zimní stadion, plavecký 
areál, zámek, Jižní zámecké zahrady, zámecký park. Pro dojíždějící žáky jsou v blízkosti 
školy autobusové zastávky.  

 

Tabulka č. 12: Počet žáků v ZŠ a MŠ Březová v letech 2004-2017 

Rok Počet žáků v ZŠ 

2004 429 

2005 399 

2006 376 
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2007 330 

2008 393 

2009 280 

2010 302 

2011 298 

2012 306 

2013 339 

2014 361 

2015 383 

2016 402 

2017 449 

 

ZŠ a MŠ Březová je školou, která se potýká hned s několika problémy. V její blízkosti 
se vyskytuje sociálně vyloučená lokalita v ul. Zelená, která výrazně ovlivňuje sociokulturní 
složení žáků. Škola je typickou panelovou školou, takže disponuje vyšší kapacitou, kterou 
nenaplňuje. Ze 449 žáků je ve škole individuálně integrováno 45 žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami, což činí cca 10 %. Většina z nich je vzdělávána podle individuálního 
vzdělávacího plánu. Ve škole se nachází až 30 % žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí. 
Škola poskytuje žákům doučování, na které ve školním roce 2016/2017 docházelo cca 22 % 
žáků. Žáci a děti z blízkého okolí mohou navštěvovat volnočasové aktivity, kterých škola 
nabízí 23 a ve školním roce 2016/2017 je navštěvovalo 245 dětí. Ve školním roce 2017/2018 
opakovalo ročník šest žáků a tentýž počet vyšel v předchozím roce v nižším, než 9. ročníku.  

 

Tabulka č. 13: Údaje o podpůrných opatřeních 
Počet 

asistentů 
pedagoga 

– 
přepočtený 

úvazek 

Počet žáků 
docházejících 
na doučování 

Počet 
nabízených 
volnočas. 

aktivit 

Počet žáků 
navštěvujících 
volnočasové 

aktivity 
Speciální 
pedagog 

Psycholog/ 
úvazek 
celkem 

Školní 
asistenti/ 
úvazek 
celkem 

 8,031 73  17  236  1  1/0,5 2/2 
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 Základní škola a Mateřská škola Děčín IV, Máchovo nám., p. o. 
Kapacita školy: 530 

Kapacita školní družiny: 84 

Kapacita školního klubu: 300 

Součástí příspěvkové organizace jsou dvě mateřské školy (Máchovo nám. a 
Chmelnická). Škola se nachází v centru města, na levém břehu Labe, nedaleko autobusových 
zastávek i  hlavního nádraží. Je spádovou školou i pro dojíždějící žáky z okolních obcí. 
Základní škola poskytuje vzdělávání ve dvou, od sebe nedalekých budovách.  

 

Tabulka č. 14: Počet žáků v ZŠ a MŠ Máchovo nám. v letech 2004-2017 
Rok Počet žáků v ZŠ 

2004 471 

2005 464 

2006 473 

2007 457 

2008 473 

2009 454 

2010 471 

2011 490 

2012 523 

2013 510 

2014 515 

2015 529 

2016 529 

2017 530 

 

ZŠ a MŠ Máchovo nám. momentálně představuje zřejmě nejinkluzivněji nastavenou 
školu v Děčíně. V minulosti se potýkala s nevalnou pověstí a byla označována jako „romská“. 
Z tohoto znevýhodnění se během let stala přednost a škola je oblíbená jak v majoritní 
společnosti, tak je vyhledávána i rodiči žáků, kteří vykazují potřebu podpůrných opatření. 
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Složení žáků školy je ovlivněno hned několika blízkými sociálně vyloučenými lokalitami (ul. 
Krátká a Rozbělesy). 

Z 530 žáků je ve škole individuálně integrováno 130 žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami, což činí cca 24,5 %. Většina z nich je vzdělávána podle individuálního 
vzdělávacího plánu. Čtyři tito žáci jsou identifikováni jako nadaní. Výrazná disproporce 
procentuálního zastoupení žáků se SVP oproti ostatním školám je patrně dána tím, že škola 
jako jediná v Děčíně aktivně diagnostikuje sociální znevýhodnění a dle dřívějších (2015) 
odhadů pochází až 30 % žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí. Škola poskytuje svým 
žákům doučování, kterého ve školním roce 2016/2017 využívalo 120 žáků. Škola také nabízí 
29 volnočasových aktivit pro své žáky a děti z blízkého okolí, které ve školním roce 
2016/2017 navštěvovalo 286 dětí. Škola spolupracuje s Charitním sdružením Děčín a má 
mnohaleté zkušenosti s projekty podporujícími inkluzivní vzdělávání. Škola disponuje svým 
vlastním know-how v oblasti práce a diagnostiky žáků ze sociokulturně či ekonomicky 
znevýhodněného prostředí. Ve školním roce 2017/2018 opakovalo ročník 13 žáků, tentýž 
počet žáků ukončil školní docházku v nižším než 9. ročníku.  

 
Tabulka č. 15: Údaje o podpůrných opatřeních 

Počet 
asistentů 
pedagoga 

– 
přepočtený 

úvazek 

Počet dětí 
docházejících 
na doučování 

Počet 
nabízených 
volnočas. 

aktivit 

Počet žáků 
navštěvujících 
volnočasové 

aktivity 
Speciální 
pedagog 

Psycholog/ 
úvazek 
celkem 

Školní 
asistenti/ 
úvazek 
celkem 

 10,5 120  29  286  0  1/0,5 2/2 

 

Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, p. o. 
Kapacita školy: 450 

Kapacita školní družiny: 150 

Kapacita školního klubu: 200 

Škola se nachází v klidnější levobřežní vilové části města s dobrou pěší dostupností 
do centra. Školní družina sídlí v nedaleké Klostermannově ulici. Škola nemá svou vlastní 
jídelnu, využívá služeb ŠJ v blízkosti školy ve Slovanské ulici.  
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Tabulka č. 16: Počet žáků v ZŠ Na Stráni v letech 2004-2017 

Rok Počet žáků v ZŠ 

2004 435 

2005 443 

2006 448 

2007 445 

2008 437 

2009 421 

2010 420 

2011 432 

2012 433 

2013 434 

2014 440 

2015 444 

2016 448 

2017 447 

 

Škola se těší dobré pověsti u majoritního obyvatelstva a patrně i vlivem toho je její 
kapacita naplněna. Ze 447 žáků je ve škole individuálně integrováno 60 žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami, což činí cca 13,4 %. Většina z nich je vzdělávána podle 
individuálního vzdělávacího plánu. I zde je znát skoro dvojnásobný meziroční nárůst žáků se 
SVP.11 Ve škole se nachází cca 10 % žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí. Škola 
poskytuje žákům doučování dle potřeby, ve školním roce 2016/2017 se zde doučovalo 90 
žáků. Nabízí 11 volnočasových aktivit, které ve školním roce 2016/2017 navštěvovalo 145 
dětí a žáků, jak ze ZŠ Na Stráni, tak z blízkého okolí. Škola spolupracuje s Charitním 
sdružením Děčín. Ve školním roce 2017/2018 opakovali ročník tři žáci.  

  

                                                      
11 Viz interpretaci tohoto jevu na str. 19.  
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Tabulka č. 17: Údaje o podpůrných opatřeních 

Počet 
asistentů 
pedagoga 

– 
přepočtený 

úvazek 

Počet dětí 
docházejících 
na doučování 

Počet 
nabízených 
volnočas. 

aktivit 

Počet žáků 
navštěvujících 
volnočasové 

aktivity 
Speciální 
pedagog 

Psycholog/ 
úvazek 
celkem 

Školní 
asistenti/ 
úvazek 
celkem 

 5,394  60  11  145  1  2/1 2/2 

 

Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, p. o. 
Kapacita školy: 750 

Kapacita školní družiny: 120 

Kapacita školní jídelny: 600 

Součástí příspěvkové organizace jsou dvě mateřské školy (Weberova a Školní). Jedná 
se o sídlištní školu pavilónového typu. Součástí školy je školní družina, školní jídelna, dvě 
tělocvičny a školní hřiště s asfaltovým povrchem a areál na beach volejbal se dvěma kurty 
(přístupno veřejnosti). V budově školy je i pobočka městské knihovny, kterou žáci i obyvatelé 
sídliště v hojné míře využívají. Pro 22 žáků se zde vyučuje v anglickém jazyce.  

 

Tabulka č. 18: Počet žáků ZŠ a MŠ Školní v letech 2004-2017 

Rok Počet žáků v ZŠ 

2004 620 

2005 592 

2006 564 

2007 530 

2008 525 

2009 528 

2010 541 

2011 548 

2012 556 
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2013 559 

2014 556 

2015 553 

2016 549 

2017 518 

 

ZŠ a MŠ Školní je umístěna v centru panelového sídliště v Želenicích (Děčín VI - 
Letná) a v její blízkosti se nachází sociálně vyloučená lokalita v ul. Krátká. Z 518 žáků je ve 
škole individuálně integrováno 50 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, což činí cca 
9,7 %. Většina z nich je vzdělávána podle individuálního vzdělávacího plánu. Ve škole se 
nachází cca 19,5 % žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí. Škola provozuje doučování, 
na něž ve školním roce 2016/2017 docházelo 115 žáků. Škola nabízí 5 volnočasových aktivit, 
které ve školním roce 2016/2017 navštěvovalo 60 dětí. Škola spolupracuje s Charitním 
sdružením Děčín. Ve školním roce 2017/2018 opakovalo ročník pět žáků, šest žáků ukončilo 
školní docházku v nižším než v 9. ročníku. 

  

Tabulka č. 19: Údaje o podpůrných opatřeních 

Počet 
asistentů 
pedagoga 

– 
přepočtený 

úvazek 

Počet dětí 
docházejících 
na doučování 

Počet 
nabízených 
volnočas. 

aktivit 

Počet žáků 
navštěvujících 
volnočasové 

aktivity 
Speciální 
pedagog 

Psycholog/ 
úvazek 
celkem 

Školní 
asistenti/ 
úvazek 
celkem 

2,786  115  5  60  0  1/0,5 2/2 

 

Základní škola a Mateřská škola Děčín VIII, Vojanova 178/12, p. o. 
Součástí příspěvkové organizace jsou dvě mateřské školy (Saská a Srní) a základní 

škola Sv. Čecha.  

ZŠ a MŠ Vojanova  

Kapacita školy: 720 

Kapacita školní družiny: 200 

Kapacita školní jídelny: 600 
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Objekt základní školy je umístěn v klidné městské části Dolní Oldřichov v dosahu 
MAD. Budovy školy jsou komplexem tří navzájem propojených pavilonů. Dva slouží pro 
výuku a ve třetím je umístěna školní jídelna, tělocvična a bazén. V blízkosti školy je školní 
hřiště.  

 

Tabulka č. 20: Počet žáků ZŠ Vojanova 2004-2017 
Rok Počet žáků v ZŠ 

2004 388 

2005 349 

2006 310 

2007 279 

2008 275 

2009 245 

2010 231 

2011 247 

2012 242 

2013 256 

2014 247 

2015 256 

2016 249 

2017 265 

 

Základní škola Jalůvčí - Svatopluka Čecha  

Sídlo: Děčín XVII, Svatopluka Čecha 207/7 

Kapacita školy: 50 

Kapacita školní družiny: 35 

Základní škola je odloučeným pracovištěm příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Děčín 
VIII, Vojanova 178/12. 
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Budova malotřídní školy je v okrajové městské části Děčína – Jalůvčí. V budově školy 
je i školní družina. Strava pro žáky je dovážena z nedaleké mateřské školy. 

 

Tabulka č. 21: Počet žáků ZŠ Jalůvčí v letech 2004-2017 

Rok Počet žáků v ZŠ 

2004 39 

2005 36 

2006 32 

2007 26 

2008 35 

2009 27 

2010 28 

2011 27 

2012 26 

2013 24 

2014 26 

2015 32 

2016 32 

2017 29 

 

ZŠ a MŠ Vojanova je rozdělena do dvou pracovišť. Z celkového počtu 294 žáků je ve 
škole individuálně integrováno 30 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, což činí cca 
10,2 %. Všichni tito žáci jsou vzděláváni podle individuálního vzdělávacího plánu. Ve škole 
se nachází cca 19 % žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí. Škola neposkytuje 
systematické doučování. Nabízí 14 volnočasových aktivit, které ve školním roce 2016/2017 
navštěvovalo 140 žáků a dětí z blízkého okolí. Ve školním roce 2017/2018 ukončilo devět 
žáků školní docházku v nižším než 9. ročníku. Do školského obvodu této školy spadá část 
ulice Teplické, ve které se rozptýleně vyskytují rodiny ohrožené sociálním vyloučením.  
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Tabulka č. 22: Údaje o podpůrných opatřeních 

Počet 
asistentů 
pedagoga 

– 
přepočtený 

úvazek 

Počet dětí 
docházejících 
na doučování 

Počet 
nabízených 
volnočas. 

aktivit 

Počet žáků 
navštěvujících 
volnočasové 

aktivity 
Speciální 
pedagog 

Psycholog/ 
úvazek 
celkem 

Školní 
asistenti/ 
úvazek 
celkem 

2,373  114  14  140  0  1/0,5 2/2 

 

Základní škola a Mateřská škola Děčín IX, Na Pěšině 330, p. o. 
Kapacita školy: 700 

Kapacita školní družiny: 200 

Kapacita školní jídelny: 700 

Součástí příspěvkové organizace jsou dvě mateřské školy (Na Pěšině a Rudolfova). 
Základní škola Na Pěšině je městská škola sídlištního typu, založená v roce 1985, která se 
nachází v sídlišti Děčín IX – Bynov. Komplex budov tvoří 7 pavilonů, včetně školní jídelny. 
Škola má k dispozici 2 tělocvičny, školní hřiště pro atletické disciplíny (v současné době 
probíhá příprava rekonstrukce hřiště).  

 

Tabulka č. 23: Počet žáků ZŠ a MŠ Na Pěšině v letech 2004-2017 

Rok Počet žáků v ZŠ 

2004 375 

2005 380 

2006 374 

2007 389 

2008 377 

2009 383 

2010 373 

2011 367 

2012 381 
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2013 383 

2014 387 

2015 387 

2016 394 

2017 398 

 

ZŠ a MŠ Na Pěšině je školou na sídlišti, která sice nemá naplněnu svou kapacitu, ale 
vzhledem k jejímu umístění je školou klíčovou pro poskytování kvalitního a dostupného 
vzdělávání. Z 398 žáků je ve škole individuálně integrováno 40 žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami, což činí cca 10,1 %. Pouze 14 z nich je vzděláváno podle 
individuálního vzdělávacího plánu. Ve škole se nachází cca 8,7 % žáků ze sociálně 
znevýhodněného prostředí. Poskytuje svým žákům doučování, které ve školním roce 
2016/2017 navštěvovalo 55 žáků, nabízí také 12 volnočasových aktivit, které v tomtéž období 
navštěvovalo 150 žáků a dětí z blízkého okolí. Škola spolupracuje s řadou organizací (např. 
Prosapia z. ú., TJ Union Děčín - spolek, Fotbalová akademie Petra Voříška, z. s., atd.). Ve 
školním roce 2017/2018 opakovali ročník tři žáci, dva žáci ukončili předčasně docházku.  

 

Tabulka č. 24: Údaje o podpůrných opatřeních 

Počet 
asistentů 
pedagoga 

– 
přepočtený 

úvazek 

Počet dětí 
docházejících 
na doučování 

Počet 
nabízených 
volnočas. 

aktivit 

Počet žáků 
navštěvujících 
volnočasové 

aktivity 
Speciální 
pedagog 

Psycholog/ 
úvazek 
celkem 

Školní 
asistenti/ 
úvazek 
celkem 

1,886  55  12  150  0  1/0,5 2/2 

 

Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p. o. 
Kapacita školy: 300 

Kapacita školní družiny: 90 

Kapacita školní jídelny: 300 

Součástí příspěvkové organizace je mateřská škola Kosmonautů.  
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Objekt základní školy se nachází v okrajové čtvrti města Děčína – Březinách v centru 
sídliště. Velkou výhodou je velmi klidné prostředí, nízká hlučnost, blízkost přírody. Škola má 
k dispozici víceúčelové hřiště, na jehož vybudování se podílelo město Děčín ve spolupráci 
s Nadací Duhová energie. 

 

Tabulka č. 25: Počet žáků ZŠ Kosmonautů v letech 2004-2017 

Rok Počet žáků v ZŠ 

2004 125 

2005 104 

2006 104 

2007 124 

2008 137 

2009 163 

2010 167 

2011 167 

2012 170 

2013 172 

2014 167 

2015 179 

2016 186 

2017 187 

 

ZŠ a MŠ Kosmonautů je nejmenší samostatně zřizovanou školou co do počtu žáků a je 
jednou z nejvzdálenějších škol od centra města. Ze 187 žáků je ve škole individuálně 
integrováno 27 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, což činí cca 14,4 %. Většina 
z nich je vzdělávána podle individuálního vzdělávacího plánu. Ve škole se nachází cca 11 % 
žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí. Škola provozuje doučování, které ve školním 
roce 2016/2017 navštěvovalo 21 žáků. Nabízí svým žákům a dětem z blízkého okolí 14 
volnočasových aktivit, které ve školním roce 2016/2017 navštěvovalo 168 dětí.  Škola taktéž 
spolupracuje s organizacemi zabývajícími se vzděláváním a volnočasovými aktivitami pro 
děti a žáky (Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, p. o., Český červený kříž – 
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oblastní spolek Děčín, Junák – Český skaut z. s.). Ve školním roce 2017/2018 nikdo 
neopakoval ročník a dva žáci ukončili školní docházku v nižším než 9. ročníku.  

 

Tabulka č. 26: Údaje o podpůrných opatřeních 

Počet 
asistentů 
pedagoga 

– 
přepočtený 

úvazek 

Počet dětí 
docházejících 
na doučování 

Počet 
nabízených 
volnočas. 

aktivit 

Počet žáků 
navštěvujících 
volnočasové 

aktivity 
Speciální 
pedagog 

Psycholog/ 
úvazek 
celkem 

Školní 
asistenti/ 
úvazek 
celkem 

1,392  21  14  168  0  1/0,5 2/2 

 

Základní škola Děčín XXXII, Míru 152, p. o. 
Kapacita školy: 900 

Kapacita školní družiny: 130 

Kapacita školní jídelny: 700 

Základní škola je umístěna na okraji sídliště v Boleticích nad Labem, Děčín XXXII. 
Výuka probíhá ve staré budově z roku 1906 a v komplexu nových budov, které byly 
postaveny se stavbou nového sídliště v roce 1989. Součástí areálu je školní hřiště, školní 
jídelna a školní družina. V základní škole byly zřízeny speciální třídy pro žáky s lehkým 
mentálním postižením, které ve školním r. 2017/2018 navštěvuje celkem 11 žáků. Dalších 13 
žáků s mentálním postižením je vzděláváno v běžných třídách.  

 

Tabulka č. 27: Počet žáků ZŠ Míru v letech 2004-2017 

Rok Počet žáků v ZŠ 

2004 638 

2005 583 

2006 563 

2007 532 

2008 512 
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2009 481 

2010 467 

2011 441 

2012 425 

2013 443 

2014 437 

2015 457 

2016 424 

2017 380 

 

ZŠ Míru je umístěna v centru sociálně vyloučené lokality v Boleticích n. L. Právě tato 
škola se ze strany majority potýká se špatnou pověstí z důvodu vyššího podílu žáků z romské 
komunity a sociokulturně a ekonomicky znevýhodněného prostředí. Z 369 žáků je ve škole 
individuálně integrováno 133 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, což činí cca 36 %. 
Z nich je 42 vzděláváno podle individuálního vzdělávacího plánu. Jeden z těchto žáků je 
identifikován jako mimořádně nadaný. Ve škole se nachází až 30 % žáků ze sociálně 
znevýhodněného prostředí. Škola nabízí svým žákům doučování, které ve školním roce 
2016/2017 navštěvovalo 56 žáků a 21 volnočasových aktivit, které v tomtéž období 
navštěvovalo 143 žáků a dětí z blízkého okolí. Škola hojně spolupracuje s organizacemi, které 
se věnují vzdělávání či volnočasovým aktivitám (např. Romské sdružení Indigo Děčín, z. s.), 
a má zkušenosti s projekty podporujícími inkluzivní vzdělávání. Ve školním roce 2017/2018 
čtyři žáci museli opakovat ročník a pět žáků ukončilo školní docházku v nižším než v 9. 
ročníku, z čehož dva byli ze speciální třídy.  
 
Tabulka č. 28: Údaje o podpůrných opatřeních 

Počet 
asistentů 
pedagoga 

– 
přepočtený 

úvazek 

Počet dětí 
docházejících 
na doučování 

Počet 
nabízených 
volnočas. 

aktivit 

Počet žáků 
navštěvujících 
volnočasové 

aktivity 
Speciální 
pedagog 

Psycholog/ 
úvazek 
celkem 

Školní 
asistenti/ 
úvazek 
celkem 

8,069  56  21  143  0  1/1 2/2 
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Tabulka č. 29: Počet dětí ze školského obvodu ZŠ Míru, navštěvující jednotlivé ZŠ zřízené 
statutárním městem Děčín (data k 20. 1. 2017) 

Základní škola Počet 
dětí Počet dětí ze školského obvodu ZŠ Míru 

ZŠ Komenského nám. 637 85 

ZŠ Kamenická 593 10 

ZŠ Dr. M. Tyrše 538 58 

ZŠ a MŠ Březová 411 67 

ZŠ a MŠ Máchovo nám. 530 10 

ZŠ Na Stráni 450 10 

ZŠ a MŠ Školní 543 1 

ZŠ a MŠ Vojanova 287 6 

ZŠ a MŠ Na Pěšině 406 3 

ZŠ a MŠ Kosmonautů 190 2 

ZŠ Míru 422 392 

Celkem 5007 644 

 

 Ve spádovém obvodu ZŠ Míru je velký podíl žáků, kteří dojíždějí do škol v centru 
města (viz tab. č. 29). Je možné usuzovat, že při potencionální většinové docházce spádových 
žáků, by se velmi změnil procentuální podíl žáků ze sociálně vyloučené lokality. Pokud by 
škola byla podpořena a dokázala změnit svou pověst, je možné, že by se tento odliv zmírnil a 
ve škole by se postupně vyrovnal podíl dětí ze sociálně vyloučené lokality a mimo ni.  

 

Křesťanská základní škola Nativity 
Kapacita ZŠ: 80 

Adresa: Potoční 51, Děčín XXXI - Křešice  

Zřizovatel: Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova 

Webové stránky: www.nativity.cz  

Škola funguje od r. 2008, nabízí vzdělání 2. stupně ZŠ ve čtyřech třídách, tedy 6. - 9. 
ročník, profiluje se jako škola zaměřená k inkluzivním principům a křesťanským hodnotám. 

http://www.nativity.cz/
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V rámci priorit uvádí škola dobré klima, smysluplné trávení volného času, pozornost 
k individuálním potřebám žáků na vzdělávací, sociální i emoční úrovni, vstřícnost k rodičům 
při řešení složitých rodinných situací a realizace preventivních programů. Tyto priority má 
také podrobně rozpracovány na svých webových stránkách a ve ŠVP.  

 

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět  
Kapacita ZŠ: 40 

Adresa: Dobrovského 1402/2, Děčín I  

Zřizovatel: Montessori centrum Děčín, z. s. 

Webové stránky: www.montessoridecin.cz  

Škola nabízí ve dvou třídách vzdělání prvního stupně ZŠ, tedy 1. – 5. ročník. 
Základem filosofie školy je vzdělávání podle principů Montessori pedagogiky, funguje od r. 
2011. V tomto duchu je prioritou spolupráce s rodiči, rozvíjení plného potenciálu dětí bez 
nadměrného stresu z hodnocení a učení spíše stimulativní formou.  

 

Základní škola a Lesní mateřská škola Jurta  
Kapacita ZŠ: 20 

Adresa: Vítězství 121, Děčín XXXIII – Nebočady 

Zřizovatel: JURTA, o.p.s. 
Webové stránky: www.lesniklub.cz  

ZŠ a MŠ Jurta je soukromým subjektem. Škola funguje od r. 2014. Má v plánu vznik 
dvou smíšených tříd (1. – 3. ročník, 4. – 5. ročník). Staví na principech lesních škol a 
projektového vyučování, úzce spolupracuje s rodiči a využívá prvky programu Začít spolu.  
 

  

http://www.montessoridecin.cz/
http://www.lesniklub.cz/
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Další subjekty v oblasti vzdělávání 

Pedagogicko-psychologická poradna 
 Pedagogicko-psychologická poradna krom povinného vyšetřování nabízí služby pro 
rodiče v oblast logopedie a výchovného poradenství. Odborně podporuje metodiky prevence a 
výchovné poradce na ZŠ. Poradna má osm zaměstnanců, kteří čítají vedoucí poradny, tři 
speciální pedagožky, dva psychology, sociální pracovnici a administrativní pracovnici.  

V roce 2016 poradnu navštívilo 1339 klientů. Poradna mj. organizuje školení pro 
školy ohledně školní připravenosti, pro studenty, pro veřejnost apod. Doporučení na vyšetření 
chodí nejvíce ze ZŠ a MŠ Máchovo nám., dle vyjádření pracoviště asi o 50% více než jinde. 
Lze tedy předpokládat, že spolupráce mezi těmito dvěma institucemi je nadstandardní.  

Speciálně-pedagogické centrum 

 SPC v Děčíně sídlí při speciální škole v Bynově (Děčín IX). Pro klienty s vadami řeči, 
mentálním postižením, tělesným postižením, se souběžným postižením více vadami a s 
poruchami autistického spektra nabízí speciálně pedagogickou diagnostiku, komplexní 
psychologickou diagnostiku, krizovou intervenci, následnou ambulantní péči, 
vypracování individuálních výchovně vzdělávacích plánů a rozvojových programů, 
poradenství a konzultaci na školách a přímo v rodinách klientů, vypracování podkladů pro 
vzdělávání a doporučení pro potřeby uzpůsobení pro konání maturitní zkoušky u žáků s 
vadami řeči, tělesným postižením a vývojovými poruchami učení. U klientů se sluchovým a 
zrakovým postižením spolupracuje se SPC Demosthenes v Ústí nad Labem. SPC dále 
poskytuje základní sociálně právní poradenství, doporučení pro posudkové účely, programy 
pro podporu rozvoje smyslového vnímání a motoriky a informace o rehabilitačních, 
reedukačních pomůckách a programech. Tyto aktivity zde zajišťuje šest zaměstnanců, kteří 
čítají tři speciální pedagožky, dvě psycholožky a jednu sociální pracovnici.  

 

Zájmové a neformální vzdělávání, volnočasové aktivity  

a sociální služby 
 

Děčín nabízí pro využití volného času a v oblasti zájmového vzdělávání celou řadu 
aktivit. Překážkou jejich využití ze strany obyvatel sociálně vyloučených lokalit je především 
jejich vysokoprahovost. Roli ale může hrát i pocit nedůvěry a nepřijetí ze strany sociálně 
vyloučených dětí, nebo předsudky ze strany provozovatelů těchto služeb. Díky dobře 
nastavené komunikaci, spolupráci a podpoře nadací, se však v Děčíně, v některých případech, 
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daří tyto bariéry překonávat. Příkladem může být spolupráce NZDM a mateřských center, 
nebo aktivita NZDM v oblasti identifikace talentů (děti a mladí lidé podporovaní nadačními 
fondy docházející do ZUŠ nebo sportovních klubů, což by si jinak nemohly dovolit). Podpora 
přítomnosti dětí ze SVL v těchto organizacích je žádoucí, jak s ohledem na budování a 
rozšiřování sociálních vazeb, tak ve vztahu k nabourávání vzájemných předsudků a 
stereotypů.  

Dům dětí a mládeže 
Celou škálu aktivit nejen pro děti zajištuje především Dům dětí a mládeže. Jedná se o 

příspěvkovou organizaci zřízenou městem Děčín, působící na území města ve čtyřech 
střediscích (Teplická, Boletice, Březiny, Divišova). Každoročně je zde otevíráno kolem 170 
zájmových útvarů, do kterých dochází přes 2000 účastníků.  

Volnočasové aktivity na ZŠ 
Také školy nabízejí volnočasové aktivity a zájmové vzdělávání v rámci svých družin, 

školních klubů či přímo provozovaných zájmových kroužků. Řada škol tyto aktivit poskytuje 
bezplatně nebo za symbolický poplatek. Některým školám se daří zapojit i děti z rodin se 
znaky sociálního vyloučení. Důležitou roli hraje přístup pedagogů a způsob komunikace 
s rodiči.  

Mateřská centra 
V Děčíně dále působí také dvě mateřská centra, Mateřské centrum Bělásek Vojanova a 

Mateřské centrum Rákosníček. Obě centra provozují školku/jesle. Mateřské centrum 
Rákosníček je aktivní také v sociální oblasti. Od roku 2015 disponuje pověřením k výkonu 
sociálně právní ochraně dětí a věnuje se práci s rodinami, které poskytují náhradní rodinou 
péči. Každoročně také pořádají charitativní jarmark pro klienty OSPOD.  

Další instituce nabízející zájmové vzdělávání 
Děti ve vnitřním městě mohou navštěvovat Základní uměleckou školu Děčín. Aktivity 

pro děti organizuje i Městská knihovna Děčín či Zámek Děčín. V Děčíně existuje přes 40 
veřejných dětských hřišť a sportovišť různého typy i kvality. Řada dětských hřišť je součástí 
základních a mateřských škol. V Děčíně je také aquapark.  

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (NZDM) 
Děti, které se potýkají se sociálním vyloučením, docházejí zejména do 

nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, která jsou v Děčíně provozována organizacemi 
Indigo Děčín v Boleticích nad Labem a Cinka o. s., sídlící v centru města, v blízkosti nádraží.  
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NZDM Kamarád 

NZDM Kamarád je provozován organizací Indigo Děčín. Původně romské sdružení, 
které se v současné době zaměřuje na všechny děti a mládež, bez ohledu na etnicitu, je 
v lokalitě velmi populární. O tom svědčí vysoká návštěvnost tohoto zařízení, které je denně 
využíváno cca 30 klienty (celkový počet klientů k 31. 10. 2017 byl 345).  Mezi stěžejní 
poskytované aktivity patří vzdělávací kroužky, doučování formou her, vaření a sportovní 
aktivity. Sdružení dále organizuje klasické tábory a výlety, o které je mezi klienty velký 
zájem.  

Dětem ve věku 3-6 let je (od roku 2014) určen předškolní klub Motýlek. Kapacita 
klubu je 8 dětí a je v současné době naplněna. V souvislosti se změnou zákona o předškolním 
vzdělávání, nastal odliv pětiletých dětí a vyvstává otázka po smysluplnosti služby. Matky 
ovšem preferují toto zařízení před běžnou MŠ. V zařízení dochází k identifikaci talentů. 
Sdružení spolupracuje s městským úřadem, úřadem práce, ZŠ Míru, Charitním sdružení 
Děčín, Občanským sdružením Spektrum, NZDM U Parku, OSPOD, asistenty prevence 
kriminality, Městskou policií, aj. Daří se zapojovat i rodiče, ti například jezdí na tábory, nebo 
se aktivně podílejí na organizaci některých akcí. Společně s místní školou plní do jisté míry 
roli místního komunitního centra. Význam má tedy nejen v oblasti poskytování 
volnočasových aktivit pro děti a mládež, a prevenci sociálního vyloučení, ale také v oblasti 
posilování sousedských vztahů a řešení problémů v rámci místní komunity. Svými aktivitami 
se orientuje na širokou veřejnost (Dětský den na hřišti ZŠ, Mikulášská besídka v tělocvičně 
ZŠ, Mezinárodní den Romů), poskytuje své prostory obyvatelům panelových domů, aby zde 
mohli uspořádat své domovní schůze, prosazuje návrh umístit lavičky, vybudovat 
basketbalové hřiště ve veřejném prostranství, apod. Od roku 2017 poskytuje sdružení též 
terénní sociální služby.  
 

Občanské sdružení Cinka 

Sdružení sídlí v Podmoklech ve společné budově s Charitním sdružením a Ligou pro 
lidská práva. Zařízení navštěvují děti z majority i minority, které spolu bez problémů 
vycházejí. Popularita a návštěvnost zařízení je vysoká a počet klientů každoročně narůstá. 
K říjnu 2017 bylo vykázáno 120 klientů (z nichž většina chodí denně) a 5500 kontaktů. Do 
zařízení dochází také mladé matky (do 26 let), které zde tráví čas se svými dětmi.  

Zařízení je otevřeno každý všední den. Aktivity probíhají jednou až dvakrát do týdne 
v odpoledních hodinách, patří mezi ně vzdělávací, pohybové (mažoretky) a hudební kroužky, 
kroužek vaření a kroužek ručních prací. Je zde zkušebna pro 3 hudební kapely. Mezi 
jednorázové akce patří příměstské tábory, pálení čarodějnic, Haloweenská noc, Den dětí, 
mikulášská nadílka aj., kterých se v roce 2016 účastnilo průměrně 39 dětí. Výjezdové aktivity 
zahrnují týdenní taneční soustředění (mažoretky) v letních měsících v Jiřetíně pod Jedlovou, 
výlety a příměstské tábory. Sdružení též nabízí doučování pro děti a pomoc se školní 
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přípravou, nadstandardně fungují mini job kluby a mimiklub pro rodiče do 26 let, které do 
zařízení dochází se svými dětmi (mladšími šesti let). Tito rodiče jsou pak propojováni 
s aktivitami mateřských center (viz výše).  

Při vyhledávání talentů sdružení spolupracuje s nadačním fondem Děti a rodina. Pro 
zvláště nadané děti zajištuje hrazení poplatků v DDM nebo ve sportovních klubech (třem 
chlapcům je takto hrazen fotbalový klub, jedné dívce studium zpěvu na ZUŠ). Úhrada 
poplatků je omezena na jeden, maximálně dva roky.  

Sdružení spolupracuje s OSPOD, PPP, městským úřadem, pochvaluje si i spolupráci 
s některými školami, zejména ZŠ a MŠ Máchovo nám., ZŠ Míru, ZŠ a MŠ Vojanova, ZŠ Na 
Stráni. Další spolupracující instituce zahrnují Nadační fond děti a rodina, DDM, inspektorku 
sociálních služeb (do jisté míry funguje jako supervize) a ASZ. Organizace je úspěšná i 
v zapojování rodičů, kteří děti doprovázejí například na zájezdech apod. Sdružení má od roku 
2015 registrovanou terénní službu.  

Prosapia, z. ú., Společnost pro rodinu 

 V roce 2017 začíná fungovat další nízkoprahové zařízení pro mládež od 15 let, 
provozované Prosapia, z. ú. Program bude zahrnovat aktivity související s finanční 
gramotností a primární prevencí.  

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS) 
SAS RD je v Děčíně poskytována dvěma organizacemi – Poradnou pro občanství a 

lidská práva a Charitním sdružením Děčín.  

Charitní sdružení Děčín 

Sdružení má ročně kolem 30-40 klientů. Provozuje doučování, do něhož se ročně 
zapojí cca 30 dětí. Dvakrát ročně pořádá výlety pro cca 15 dětí. Nad rámec činnosti SAS 
poskytuje též doučování a volnočasové aktivity, ale pouze v případě, že se jim daří získávat 
finance. Klienty sdružení získává nejčastěji přes OSPOD, psychologa z PPP nebo přes sítě 
stávajících klientů. Se ZŠ spolupracují zejména v oblasti doučování (například ZŠ Míru, ZŠ 
Na Stráni, ZŠ a MŠ Školní, ZŠ a MŠ Máchovo nám., ZŠ a MŠ Vojanova).  

Sdružení dále spolupracuje s následujícími institucemi: Azylový dům, NZDM 
Kamarád, SPC, PPP, OSPOD. Rodiče se do doučování a volnočasových aktivit zapojovat 
nedaří, ti řeší problémy jiné povahy (například s bydlením apod.). Aktivity sdružení pokrývají 
celý Děčín a oblasti v dojezdové vzdálenosti jedné hodiny, např. Boletice n. L. Organizace 
dále poskytuje také odborné sociální poradenství a doprovod pěstounů.  
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Analýza potřeb v oblasti vzdělávání 
Ze setkání pracovní skupiny Vzdělávání, jejíž jmenný seznam je vypsán výše, a dále 

z osobních setkání s jednotlivými aktéry vzdělávání vzešla řada zajímavých podnětů. Setkání 
PS probíhalo v prvních měsících roku 2017 a jejím cílem bylo identifikovat především příčiny 
problémů ve vzdělávání ve městě Děčín s důrazem na možnost zajištění žádoucích změn. 
Koncem roku 2017 se konzultant inkluzivního vzdělávání zúčastnil též workshopu pro 
inkluzivní týmy, pořádaným Člověkem v tísni, z něhož vzešly další zajímavé podněty.  

Výsledky těchto setkání byly zpracovány metodou stromu problémů a příčin. Byly 
zpracovány dva stromy příčin a problémů, jeden pro základní vzdělávání obecně a jeden pro 
specifické problémy ZŠ Míru a škol s vysokým podílem žáků, pocházejících ze sociálně 
vyloučeného prostředí, obecně (viz obr. 1, 2 níže).12 Níže nastíníme interpretaci zásadních 
zjištění.  

Problémy objevující se na straně rodičů a žáků ze SVL 
 Všeobecně lze říci, že u lidí, vykazujících znaky sociálního vyloučení, je nižší podpora 
rodiny ve vzdělávání dětí. Konkrétní motivy a formy se samozřejmě velmi různí. Často zde 
může hrát roli nepochopení (nebo odmítnutí) významu vzdělání pro uplatnění na trhu práce 
(může souviset se zkušeností diskriminace), chybějící pozitivní vzory, negativní zkušenost 
rodičů ve vztahu ke vzdělávacím institucím, nebo nedostatečné kompetence rodičů (např. 
nízké vzdělání a nedostatek informací o jeho důležitosti). Po finanční stránce pak může hrát 
roli nedostatek finančních prostředků na podporu vzdělávání, nebo jiné výdajové preference.  
 S tím pak souvisí neodpovědný přístup k vyšetření v ŠPZ, nebo přímo odpor k němu. 
Může to být dáno obavou ze stigmatizace, nedůvěrou k institucím, nebo prostou rezignací 
rodičů.  
 Výše popsané problémy se objevují na školách častěji. Na ZŠ Míru, která je 
v současnosti školou s největším podílem žáků ze SVL se objevuje řada dalších problémů. 
Tyto problémy lze chápat jako modelové. ZŠ Míru je těmito problémy postižena zřejmě 
nejvíce, ale objevují se i na ostatních školách. Zároveň zmiňovaná data již zachycují přesun 
žáků ze ZŠ Míru do dalších škol, takže lze předpokládat, že se tyto problémy začnou 
vyskytovat častěji i na jiných školách.   
 První z těchto problémů je ohrožení dětí školním neúspěchem. Standardní podpora 
dětí ze strany rodičů zde selhává, ať už kvůli chybějícím kompetencím rodičů, nebo jejich 
nezájmu a nevyhovujícím podmínkám (např. chybějící pomůcky, absence časového či 
fyzického prostoru na učení, aj.). Efektivní může v některých případech být doučování, ale 
objevuje se zde problém častých absencí.  
 
                                                      
12

 Strom na obr. 1 nebude v tištěné verzi dobře viditelný, doporučuji tedy si jej otevřít v elektronickém 
dokumentu a zvětšit si jej na cca 170%, kdy je již čitelný.  
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Obr. č. 1 – Strom příčin a problémů školství v Děčíně  
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Obr. č. 2 – Stromy příčin a problémů ZŠ Míru 

 
 

 Dalším problémem jsou výchovné problémy dětí a související špatná spolupráce 
s rodiči. S tím úzce souvisí časté absence ve škole, které jsou v mnoha případech omlouvány a 
vytváří tak tzv. skryté záškoláctví, které se vyznačuje schvalováním tohoto jednání rodinou.  
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 Absence mohou mít i jiný důvod, kterým je častá migrace rodin v SVL. Vzhledem 
k nejistotě bydlení se rodiny stěhují častěji a v novém bydlišti přicházejí do nové školy. Často 
se může stát, že rodina ve škole stěhování a odchod na jinou školu nenahlásí a do nové školy 
se dítě přihlásí se zpožděním. Kromě přetržených vazeb se spolužáky a pedagogy, které 
mohou mít vliv na prospěch žáka, se tak objevuje problém absence ve škole, kdy dítě 
v mezičase nedochází do žádné školy. Konečná příčina tohoto problému samozřejmě tkví 
mimo vzdělávání v nedostupnosti kvalitního bydlení a neschopnosti si jej udržet. Tuto oblast 
řeší SPSZ, jehož je tento plán přílohou.  
 Záškoláctví často souvisí s dalšími formami rizikového chování. Ty pak ohrožují děti 
o to více, že v SVL je častým jevem absence zájmů o volnočasové aktivity u dětí. Někdy to 
může být dáno jejich nedostupností, ale nejčastěji je problém na straně rodiny, která děti 
k zájmům a nepatologickému trávení volného času nevede.  
 Výjimečně byly zmíněny i problémy dětí, které souvisí s psychiatrickou diagnózou 
zákonného zástupce. V Děčíně (a obecně v ČR) chybí lepší pokrytí terénními službami pro 
lidi s duševním onemocněním a pro rodiny to platí dvojnásob.  
 Na ZŠ Míru se dokonce vyskytují případy verbálního i fyzického napadání učitelů ze 
strany žáků i jejich rodičů.  
 Na některé z těchto problémů cílí opatření MPI a SPSZ. Spolupráce mezi institucemi a 
sdílení dobré praxe, popsané v aktivitách 1.1.1, 1.1.2 a 2.2.3 v MPI a V1.1.1, V1.1.2, V1.1.3, 
V1.1.4, V1.2.1 v SPSZ, míří na zlepšení koordinace a spolupráce mezi jednotlivými 
institucemi, aby se lépe dařilo podpořit rodiny s dětmi a vytvořit koordinovaný přístup 
k problematice. Při efektivním sdílení informací a vzájemné spolupráci mezi MŠ, ZŠ a 
sociálními službami je možné snížit míru záškoláctví, lépe podchytit migrující rodiny, 
poskytnout efektivní pomoc rodinám bez prostředků na školní aktivity, popř. podpořit rodiny 
v jednání s institucemi, kterým nedůvěřují.  
 Lepší předškolní příprava může zajistit lepší pozici dětí ze SVL při nástupu do ZŠ, na 
což míří cíle MPI 1.2.1 a 1.2.3 a cíle SPSZ V1.1.1, V1.1.2.  
 Zajištění lepší spolupráce s rodiči, reprezentované cíli 1.2.2 a 1.3.2, 1.4.2 v MPI a 
V1.1.3, V1.1.5, V1.3.1 a V1.3.2, V3.3.1 v SPSZ, by mohlo napomoci většímu zájmu rodičů o 
vzdělávání svých dětí a lepší spolupráci se vzdělávacími institucemi, včetně docházky na 
vyšetření v ŠPZ.  
 Další financování koordinátorů inkluze v ZŠ a rozšíření kariérového poradenství 
(aktivity 1.3.2 a 1.3.3 v MPI) zajistí kapacity škol pro práci s žáky i rodiči, díky kterým se 
snad podaří některé rodiče ze SVL přesvědčit o důležitosti vzdělávání a přimět je k větší 
podpoře dětí v něm.  
 Aktivity zaměřené specificky na ZŠ Míru (2.2.1 a 2.2.2 v MPI) by mohly pomoci 
ulevit pedagogům při podpoře žáků a řešení jejich školních neúspěchů a výchovných 
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problémů tak, aby tato podpora byla lépe rozdělena a zacílena, a nebyla pedagogy vnímána 
jako přetěžující.   

Problémy z hlediska škol 
 Jak je vidno z předchozího popisu, školy vzdělávající žáky ze SVL jsou vystaveny 
velkému tlaku na vzdělávání dětí, kterým chybí podpora a návyky, běžné v majoritní 
společnosti. Z pohledu škol se k tomu přidává řada dalších problémů.  
 Nejprve zmíníme dobré stránky systému škol v Děčíně. Z dlouhodobého hlediska 
probíhá dobře komunikace mezi jednotlivými ZŠ, na mnoha místech je dobře navázána 
spolupráce ZŠ a MŠ, někde je dobrá spolupráce i s dalšími institucemi. Opatření tedy v tomto 
ohledu míří na udržení stávajícího stavu a prohloubení další spolupráce.  
 Dobrý směr a hodně práce také má na svědomí projekt Inkluze do škol, který probíhá 
od roku 2016 a zajistil školám personální kapacity, rozšířil možnosti škol pro diagnostiku 
žáků a podpořil je ve směřování k inkluzivnímu vzdělávání.  
 Jedním z problémů, se kterými se školy potýkají, je know-how, potřebné 
k individuální podpoře žáků a implementaci principů inkluzivního vzdělávání do života školy. 
Zkušenosti a proškolení pedagogů jsou různé a během běžné výuky není příliš mnoho času na 
vstřebávání nových metod, kterými by pedagogové žáky se SVP podpořili. Proto je klíčová 
pozice koordinátorů inkluze, kteří mají na starosti podporu ostatních pedagogů v inkluzivním 
vzdělávání, komunikaci s rodiči, žáky a ostatními aktéry mimo školu. Důležitá jsou též 
školení v různých metodách, kterých je sice v současné době dostatek, ale jejich kvalita se 
často různí a není jednoduché představované metody přivést do života ve škole.  
 V předškolním vzdělávání je pak problém ještě výraznější z několika důvodů. Prvním 
je nová legislativa, zavádějící povinné předškolní vzdělávání posledního roku. Vzhledem 
k tomu, že v SVL často není přikládán předškolnímu vzdělávání význam a vzhledem 
k finanční a organizační náročnosti dosud často děti do MŠ nebyly posílány, nastupuje zde 
nová (a pro pedagogy náročná) cílová skupina, které často mohou chybět znalosti a návyky, 
běžné v majoritní společnosti.  
 Druhým důvodem je personální kapacita MŠ. Oproti pedagogům na ZŠ, kteří mají 
v rámci plného úvazku 22 hodin přímé pedagogické činnosti, mají předškolní pedagogové 32 
hodin, takže na přípravu a studium jiného přístupu k dětem jim zbývá mnohem méně času. 
Zároveň v MŠ absentují pozice jako výchovný poradce, které mohou na svá bedra vzít část 
agendy, týkající se dětí se SVP (např. komunikace s ŠPZ, s rodiči apod.). Třetím faktorem je 
často hraniční personální pokrytí pozic nutných k fungování školy (na některých pracovištích 
se setkáváme s obsazením ředitelka a dvě pedagožky), což nedává prostor pro školení či 
aktivity nad rámec běžné péče o děti. Na tyto problémy cílí MPI aktivitami 1.2.1, 1.2.2 a 
1.2.3.  
 Je snaha tuto personální přetíženost narovnávat pozicí asistenta pedagoga, který 
pomáhá s žáky se SVP pracovat podle pokynů pedagoga a tak umožnit soustředění se na 
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individuální práci s ostatními žáky. Zde je ovšem problém ve velmi různorodé kvalifikaci 
asistentů, kteří mají velmi rozdílné znalosti a schopnosti. Chybí zde jejich metodické vedení a 
propracované další vzdělávání, které by jim umožnilo postupně vstřebávat další metody práce 
a profesně růst. Vzhledem k tomu, že vedení asistentů je záležitostí školy, někde se tohoto 
úkolu úspěšně zhostili opět koordinátoři inkluze a dosavadní zkušenosti naznačují dobré 
výsledky.  
 Asistenti pedagoga mají sice v současné době lepší platové ohodnocení než dříve, ale 
jsou stále závislí na doporučení pedagogické poradny a počtu žáků, pro které doporučení platí. 
Proto může meziročně jejich počet na škole kolísat a jistota udržení pracovního místa zde je 
relativně nízká. Je zřejmé, že v této situaci, spojené dále s nízkým statusem této pozice, nelze 
klást vysoké nároky na jejich profesionalitu a odbornost.  
 Posledním z palčivých problémů, který zde zmíníme, je nedostatek kapacit pro 
kariérové poradenství. Vzhledem k tomu, že kariérové poradenství je jednou z povinností 
výchovných poradců, kteří mají úlevu 1-5 hodin pedagogické činnosti týdně podle velikosti 
školy. Vzhledem k popisu výše je zřejmé, že agenda řešení výchovných problémů žáků ze 
SVL výchovnému poradci často zabere hodně času a na kariérové poradenství pak mnoho 
času nezbývá. Přitom právě zde by bylo vhodné žáky upozorňovat na vazbu mezi vzděláním a 
uplatněním na trhu práce, na vazbu mezi školními léty a dalším životem a směřovat je 
k rozvoji jejich potenciálu a talentů.  
 Ve školách s vysokým podílem žáků ze sociálně vyloučeného prostředí se objevují 
další problémy, znázorněné ve stromu ZŠ Míru na obr. 2. Díky zatížení pedagogů při řešení 
výchovných i vzdělávacích problémů žáků, složité komunikaci s rodinami a administrativou, 
spojenou s migrací žáků, vzniká neúměrný tlak na pedagoga, který tak nemá čas na běžnou 
přípravu a individuální přístup k žákům. Společně s dalšími faktory, popsanými výše, to pak 
vytváří vysokou psychickou zátěž na pedagoga. Na tyto problémy navazuje aktivita 2.2.1 a 
2.2.2, kdy dlouhodobou supervizí a zavedením praxe mentoringu a koučinku by bylo možné 
pomoci pedagogům ve vyrovnání se s těmito problémy. Na úrovni vedení je specifickým 
problémem ZŠ Míru vysoká míra zatížení starostmi o materiální chod budov, díky které není 
možné věnovat samotnému vedení školy tolik času, kolik by si v této situaci zasluhovalo. O 
dalších formách podpory pedagogů na ZŠ Míru se v současné době jedná a je pravděpodobné, 
že v revizi MPI, kterou plánujeme na začátek roku 2019, budou na toto téma zacíleny další 
aktivity.  
 Na uvedené problémy směřuje opět řada opatření v MPI. Aktivita 1.3.1 cílí na podporu 
znalostí pedagogů pro práci s heterogenní skupinou a žáky se SVP, aktivita 1.3.2 má udržet 
financování osvědčených koordinátorů inkluze a aktivita 1.3.3 má podpořit kariérové 
poradenství zavedením 0,3 úvazku specializovaného kariérového poradce na každé škole.  
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Problémy z hlediska obce a institucí zřizovaných krajem 
 Z hlediska zřizovatele se objevují výše popsané problémy, které je ale třeba vnímat 
poněkud jinou optikou. První z nich je dobrá spolupráce mezi aktéry vzdělávání. Jak již bylo 
zmíněno, spolupráce mezi mnoha aktéry je z dlouhodobého hlediska nadstandardní (zejména 
mezi školami navzájem). Přesto je třeba o spolupráci pečovat (tam, kde je dobrá) a dále 
prohlubovat (tam, kde je slabší, nebo chybí).  

To se týká zejména spolupráce škol a NNO poskytujících sociální služby, kde se 
rámec spolupráce teprve tvoří, dále pak spolupráce škol a PPP. Z rozhovorů a pracovních 
skupin vyplynulo, že školy se spoluprací s PPP nejsou spokojeny, zaznívaly např. problémy 
přístupu k rodičům, nebo šablonovitá doporučení, která nerespektovala věk dítěte a jeho 
individualitu. Část těchto problémů může být způsobena personálními nedostatky PPP, kdy 
nová legislativa stanovila poradnám další povinnosti, ale nepřidala jim kapacity, aby si s nimi 
mohly poradit.  

Ve spolupráci s krajem řízenými institucemi musí samozřejmě spolupracovat Ústecký 
kraj, což se krom PPP týká i SPC, speciální školy a středních škol. Problémem, který je 
zmíněn ve stromy na obr. č. 1, není míněno, že by město Děčín nespolupracovalo s krajem, 
ale že je třeba prohloubit spolupráci mezi školami na jedné straně a některými institucemi, 
zřizovanými krajem (zejm. PPP) na straně druhé. Odbor školství naopak s krajským odborem 
školství, mládeže a tělovýchovy v řadě oblastí spolupracuje, jak je popsáno výše.  

Na problémy spolupráce cílí zejména aktivity 1.1.1 a 1.1.2, dále sdílení dobré praxe, 
zmíněné v dalších aktivitách. Na nalezení nových možností prohloubení spolupráce mezi 
zřizovatelem a školami cílí aktivita 1.4.3.  
 Z hlediska PPP se objevují problémy s kategorizací a posuzováním „sociokulturních 
odlišností“ a „odlišných životních podmínek“. Spolupráce s rodiči je komplikovaná. 
Rozhovor s rodiči pokládají zástupci pracoviště za velmi důležitý, ale právě zde se 
v současnosti setkávají se značnými obtížemi. Rodiče přicházejí až na doporučení školy a je 
velký problém s jejich kontaktováním. Jedná se o specifický druh sociální práce s rodinou, 
rodiče prý často nechápou, proč musí do poradny a mají obavy z neznámého prostředí. PPP 
potřebuje podporu v této oblasti, škola by například měla rodiče lépe informovat o tom, proč a 
co je v poradně čeká. Pozitivní posun je v tom, že dnes již školy přikládají kazuistiky, dříve 
pouze jmenné seznamy. Velmi by pomohl pracovník, který by pomáhal tyto problémy řešit. 
V současnosti již toto z velké části vykonávají koordinátoři inkluze, na jejichž další 
financování cílí aktivita 1.3.2.  
 Druhým problémem je udržitelnost nastavených opatření ve městě. Statutární město 
Děčín je velmi aktivní ve snaze pomoci školám, ale má jen omezené možnosti využívání 
prostředků z vlastního rozpočtu. Proto jsou v současné době opatření ve školách financována 
z projektu Inkluze do škol, v návaznosti na tento dokument se připravuje projekt Škola pro 
všechny. Úvazek koordinátorů inkluze bude v tomto druhém projektu snížen na 0,5 v každé 
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škole. Hlavní problém je ale v tom, že projekty jsou administrativně náročné a trvají jen po 
omezenou dobu, zatímco opatření by byla třeba po dobu mnohem delší, nebo i trvale (např. 
pozice koordinátorů inkluze). Z tohoto pohledu je budoucnost značně nejistá, protože není 
jasné, jak budou pozice dále financovány po skončení projektů a zda bude možné připravovat 
další projekty na podporu vzdělávání na konci operačního programu, popř. v operačním 
programu novém. V tříletém horizontu MPI je snaha tento problém řešit výše zmíněným 
projektem, dlouhodobé řešení bohužel není v silách města a musí odkazovat na úroveň státu.  
 Dlouhodobý problémem je též existence SVL v blízkosti některých škol a jejich 
hrozící segregace. Protože problematika SVL je komplexním problémem, který je řešitelný 
spíše v řádu desetiletí, než instantně, spolupráce s ASZ sice napomohla některými opatřeními, 
ale zánik SVL nelze ani v následujících letech očekávat. Proto je zřejmé, že tento problém 
bude mít dopad na školy i v budoucnosti a je možné, že se ohnisko bude „stěhovat“ ze školy 
na školu. Na tento obecný problém cílí všechna opatření MPI a SPSZ.  

Problémy ve vzdělávání na systémové úrovni 
 Ačkoli Místní plán inkluze je dokumentem města a nemůže mít ambici měnit 
systémové nastavení vzdělávání v ČR, je vhodné zde uvést nejčastěji zmiňované problémy na 
systémové úrovni, které mají dopad na úroveň lokální.  
 První z nich je zkreslený obraz veřejnosti o inkluzivním vzdělávání. Změna legislativy 
byla provázena širokým zájmem médií, které ale problematiku zjednodušovaly a zkreslovaly, 
čímž došlo k relativně široce rozšířeným desinformacím o problematice inkluzivního 
vzdělávání. Na alespoň částečnou nápravu tohoto stavu a informovanost veřejnosti v Děčíně 
cílí opatření 1.4.1, 1.4.2.  
 Druhým problémem je nedostatek pedagogů a problém diskutabilní kvality jejich 
vysokoškolské přípravy. Jednotliví aktéři si stěžovali, že absolventi přicházejí do škol špatně 
připraveni na výkon učitelského povolání, problematika asistentů pedagoga již byla zmíněna. 
K tomu přistupuje nedostatek vysokoškoláků v regionu a nízké platy učitelů, což má za 
důsledek nedostatek pedagogů, který se pak zvláště projevuje na školách s pověstí 
segregované školy, kam pedagogové nechtějí jít učit.  
 Třetím problémem je již výše zmiňovaná absence dlouhodobého financování 
některých klíčových pozic (koordinátorů inkluze, do jisté míry stále školních psychologů a 
speciálních pedagogů, logopedů). V MŠ k tomu přistupuje celkové personální napětí, kdy 
většina zaměstnanců se musí takřka plně věnovat přímé práci s dětmi a na ostatní (zejm. pak 
sebevzdělávání, administrativu spojenou s vyšetřením dětí v ŠPZ) jim nezbývá čas. 
Doufejme, že se v budoucnosti najdou prostředky, jak tento stav řešit a poskytnout školám 
odpovídající personální zázemí pro kvalitně naplňované vzdělávání i ve složitějších 
lokalitách.   
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Strategická část 
Níže uvedené cíle a opatření jsou směrovány zejména do oblastí základního 

vzdělávání. Statutární město Děčín si však uvědomuje limity svého působení a dosahu, a 
proto se snaží přizvat ke spolupráci i subjekty vzdělávání působící na území města, ať už jde o 
mateřské školy či další školská i neškolská zařízení vstupující do péče o rodiny s dětmi a 
mladistvými nebo neziskové organizace zajišťující volnočasové aktivity pro cílovou skupinu. 

 

Vize 
„Statutární město Děčín poskytuje dostatečné podmínky pro kvalitní a nesegregované 
vzdělávání.“ 

 

Strategické cíle 
Je na úvaze a finančních možnostech zřizovatele, zda a do jaké míry bude naplňovat 

jednotlivé aktivity z vlastních zdrojů v případě, že se pro ně nepovede zajistit navrhované 
zdroje.  

 

Strategický cíl 1 
Město Děčín má efektivní a koordinované zavádění společného vzdělávání v jím 

zřizovaných školách se zřetelem ke všem cílovým skupinám, kterých se společné vzdělávání 
týká.  
 

Specifický cíl 1.1  

Město Děčín má do roku 2019 nastavenou efektivní koordinaci společného vzdělávání 
a spolupráci jednotlivých aktérů ve vzdělávání, zaměřenou zejména na zasíťování 
jednotlivých institucí, vzájemnou informovanost o realizovaných aktivitách a sdílení dobrých 
praxí.  
 

Aktivita 1.1.1 

Vedení základních škol v Děčíně pravidelně a intenzivně sdílí informace o problémech 
aktuálně řešených na školách a vzdělává se v oblasti společného vzdělávání formou jednoho 
pravidelného výjezdního zasedání a dvou tematických setkání organizovaných zřizovatelem 
(statutární město Děčín) pro 11 ředitelů a jejich zástupců. Témata budou vybírána s ohledem 
na požadavky a potřeby ředitelů škol.  
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Aktivita Spolupráce 

Odpovědnost Statutární město Děčín 

Zdroj Do roku 2018 z projektu Inkluze do škol,  

od roku 2019 z vlastních zdrojů (výjezdy z prostředků školy a vzdělávání 
z prostředků města), nebo OP VVV – SVL III 

Termín Od r. 2018 dále 

Indikátor 1 výjezdní a 2 tematická zasedání ročně pro 11 ředitelů nebo jejich 
zástupců 

 

Aktivita 1.1.2 

Statutární město Děčín podpoří jím zřizované MŠ ve spolupráci s dalšími institucemi, 
které se zaměřují na výchovu a péči o děti. Podpoří také vzájemnou komunikaci mezi MŠ, 
komunikaci mezi MŠ a ZŠ, výměnu příkladů dobré praxe.  

 
Aktivita Spolupráce 

Odpovědnost Statutární město Děčín, Agentura pro sociální začleňování 

Zdroj OP VVV - SVL III 

Termín 2018 

Indikátor 2x za rok tematické setkání zástupců MŠ s dalšími aktéry ve vzdělávání  

 

Specifický cíl 1.2  

Statutární město Děčín podpoří síť předškolního vzdělávání tak, aby MŠ uměly dobře 
zacházet s dětmi se SVP (zejména se sociálním znevýhodněním) a dokázaly je adekvátně 
připravit na vstup do ZŠ.  
 

Aktivita 1.2.1 

Statutární město Děčín podpoří MŠ v zavádění nových metod, využívaných v MŠ při 
práci s dětmi se SVP. Aktivita tak naváže na povinný poslední rok předškolního vzdělávání 
daný novou legislativou.  

 
Aktivita Spolupráce 
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Odpovědnost Statutární město Děčín, Agentura pro sociální začleňování 

Zdroj OP VVV - SVL III 

Termín 2018 

Indikátor 2x za rok seminář DVPP k dané problematice 

 

Aktivita 1.2.2 

Statutární město Děčín podpoří MŠ ve spolupráci s rodiči, zejména pak s tou skupinou 
z nich, která čelí ohrožení sociálním vyloučením. Zajistí se kapacity na poradenství a podporu 
rodičů v jednání se zdravotními, sociálními a vzdělávacími institucemi. Součástí těchto aktivit 
bude provozování edukativně-stimulačních skupin.  

 
Aktivita Spolupráce 

Odpovědnost Statutární město Děčín, Agentura pro sociální začleňování, jednotlivé MŠ, 
zřizované statutárním městem Děčín 

Zdroj OP VVV - SVL III 

Termín 2018 

Indikátor 0,4 úvazku pro inkluzivního pracovníka na každé MŠ 

 

Aktivita 1.2.3 

 Statutární město Děčín podpoří MŠ v práci s dětmi se ztíženými životními 
podmínkami a v rozvíjení jejich prosociálních, kognitivních a emočních dovedností.  
 
Aktivita Spolupráce 

Odpovědnost Statutární město Děčín, Agentura pro sociální začleňování, jednotlivé MŠ, 
zřizované statutárním městem Děčín 

Zdroj OP VVV - SVL III 

Termín 2018 

Indikátor 0,4 úvazku pro inkluzivního pracovníka na každé MŠ 
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Specifický cíl 1.3 

Statutární město Děčín zajišťuje podporu pro pedagogy a jiné zaměstnance škol, aby 
uměli efektivně zacházet s dětmi se SVP.  
 

Aktivita 1.3.1 

Statutární město Děčín zajistí školení k podpoře inkluzivního vzdělávání a 
individuální práci s žáky. To proběhne formou seminářů pro inkluzivní týmy a celé 
pedagogické sbory na základních školách. Součástí tohoto principu bude i sdílení dobré praxe 
mezi školami a inkluzivními týmy, které budou formou mentoringu předávat informace 
ostatním pedagogům.  

 
Aktivita Spolupráce 

Odpovědnost Statutární město Děčín 

Zdroj V rámci probíhajícího projektu „Inkluze do škol“ (Výzva č. 02_15_007) 

Termín 2018 

Indikátor Proškolené inkluzivní týmy, přeneseně pak celé pedagogické sbory – cca 
320 osob 

 

Aktivita 1.3.2 

Statutární město Děčín zajistí hladké fungování inkluzivních týmů na školách formou 
dalšího financování koordinátorů inkluze na jednotlivých ZŠ.  

 
Aktivita Spolupráce 

Odpovědnost Statutární město Děčín 

Zdroj OP VVV - SVL III 

Termín 2019 

Indikátor 11 koordinátorů inkluze na 0,5 úvazku 

 

Aktivita 1.3.3 

 Statutární město Děčín zajistí podporu kariérového poradenství v jím zřizovaných 
školách. Aktivity kariérového poradenství bude začínat již od 5. ročníku.  
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Aktivita Spolupráce 

Odpovědnost Statutární město Děčín 

Zdroj OP VVV - SVL III 

Termín 2019 

Indikátor 11 kariérových poradců na 0,3 úvazku 

 

Specifický cíl 1.4 

Veřejnost je obeznámena s principy a výhodami inkluzivního vzdělávání. Základní 
školy umí pracovat s rodiči žáků se SVP, podporují zejména jejich rodičovské kompetence a 
pochopení provázanosti vzdělání a konkrétních pracovních příležitostí. Toho se docílí 
aktivitami, zaměřenými na rodiče žáků se SVP a na širokou veřejnost.  
 

Aktivita 1.4.1 

Veřejnost je kvalitně, funkčně a konkrétně informována o procesu inkluzivního 
vzdělávání v Děčíně formou internetových stránek projektu „Inkluze do škol“, které jsou dále 
propagovány.  

 
Aktivita Spolupráce 

Odpovědnost Statutární město Děčín 

Zdroj V rámci probíhajícího projektu „Inkluze do škol“ (Výzva č. 02_15_007) 

Termín 2018 

Indikátor Internetové stránky Inkluze do škol 

 

Aktivita 1.4.2 

Do roku 2018 proběhne informační a osvětová kampaň o inkluzivním vzdělávání. 
Díky tomu rodiče porozumí principům a výhodám inkluzivního vzdělávání. ASZ uspořádá 
nejméně jedno setkání s veřejností, ve spolupráci města a ASZ bude vypracován komunikační 
plán, obě instituce budou spolupracovat na sdílení dobrých praxí a komunikaci opatření 
směrem k veřejnosti.  

 
Aktivita Spolupráce 
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Odpovědnost ASZ, Statutární město Děčín 

Zdroj Vlastní, ASZ 

Termín 2018 

Indikátor 1 veřejné setkání, podpora PR, propagace dobrých praxí 

 

Aktivita 1.4.3 

 Úředníci státní správy (zejm. odboru školství) budou proškoleni v problematice 
inkluzivního vzdělávání a absolvují zahraniční cestu (Německo) s výměnou dobré praxe a 
inspirací, týkající se spolupráce obcí a škol v dané zemi.  
 
Aktivita Spolupráce 

Odpovědnost Statutární město Děčín 

Zdroj OP VVV - SVL III 

Termín 2018 

Indikátor 1 seminář pro 7 osob, 1 zahraniční cesta pro 10 osob 

 

Strategický cíl 2  
ZŠ Míru je atraktivní školou s kvalitním zázemím a know-how jak zacházet se všemi 

typy žáků.  
 

Specifický cíl 2.1 

ZŠ Míru je atraktivní a má vhodné technické zázemí pro práci se všemi žáky.  
 

Aktivita 2.1.1 

Statutární město Děčín podpoří ZŠ Míru v tom, aby se zlepšil technický stav a 
estetický vzhled budovy, byly upravené přilehlé pozemky a byla zajištěna bezbariérovost a 
přístupnost školy pro všechny žáky.  

 
Aktivita Investice 

Odpovědnost Statutární město Děčín 
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Zdroj Vlastní 

Termín 2022 

Indikátor Lepší technický stav budovy a přilehlého okolí. Škola je bezbariérová. 

 

Specifický cíl 2.2 

Statutární město Děčín podpoří ZŠ Míru v tom, aby měla vhodné podmínky pro 
kvalitní práci se všemi žáky.  

 

Aktivita 2.2.1 

Statutární město Děčín podpoří realizaci supervize v rámci vzdělávacího procesu na 
ZŠ Míru. To bude mít za důsledek profesní růst pedagogického sboru, prevenci syndromu 
vyhoření a v posledku kvalitnější práci s žáky.  

 
Aktivita Spolupráce 

Odpovědnost ZŠ Míru 

Zdroj Vlastní 

Termín 2019 

Indikátor 1 roční supervize v ZŠ Míru 

 

Aktivita 2.2.2 

ZŠ Míru zavede aktivity mentoringu a koučinku do praxe školy a sdílení dobré praxe 
s jinými školami, dále podpoří DVPP pro ŠPP. To bude mít za důsledek profesní růst 
pedagogického sboru, prevenci syndromu vyhoření a v posledku kvalitnější práci s žáky. 

 
Aktivita Spolupráce 

Odpovědnost ZŠ Míru 

Zdroj Do června 2019 z projektu Inkluze do škol, dále šablony 

Termín 2018-20 

Indikátor metodická podpora garantů projektu Inkluze do škol, 2x DVPP pro členy 
ŠPP  
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Aktivita 2.2.3 

ASZ ve spolupráci se ZŠ Míru zajistí návštěvy příkladů dobré praxe – stáže a sdílení 
zkušeností pedagogických pracovníků. To zajistí inspiraci pro nové metody práce s různými 
druhy žáků a postupné zavádění principů komunitní školy na ZŠ Míru.  

 
Aktivita Aktivita školy 

Odpovědnost Agentura pro sociální začleňování, ZŠ Míru 

Zdroj Šablony, OP VVV – SVL III, popř. další možnosti v závislosti na rozvoji 
komunitních aktivit 

Termín 2019 

Indikátor Návštěvy min. 2 škol, fungujících na komunitních principech a 
uplatňujících principy inkluzivního vzdělávání. 
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Implementační část 

Popis řízení implementace MPI včetně řídící a realizační struktury 
1. Příprava MPI (statutární město Děčín ve spolupráci s ASZ a dalšími klíčovými 

aktéry). 
2. Projednání MPI v orgánech obce – schválení zastupitelstvem města. 
3. Realizace MPI po dobu 3 let. 
4. Kontrola plnění a evaluace opatření a cílů MPI/průběžný monitoring plnění cílů MPI 

(spolupráce obce a ASZ) 
5. Případná revize MPI na základě evaluace. 

 

Identifikace a řízení rizik MPI 
Jako možná rizika pro realizaci MPI byly identifikovány: 

Název rizika Pravděpodobnost Závažnost Vyhodnocení Prevence Odpovědnost 

Nedostatek 
odborných 
kapacit k 
realizaci 
opatření Nízká Vysoká Průběžně 

Komunikace s 
potencionálními 
partnery už před 
začátkem 
projektu, 
síťování, 
zapojení 
stávajících 
osvědčených 
partnerů 

Školy a 
zapojené 
organizace, 
manažeři 
projektu do 
výzvy 
KPSVL III 

Nezájem ze 
strany 
cílových 
skupin Střední Střední Průběžně 

Aktivní 
komunikace 
směrem k 
cílovým 
skupinám, 
zapojení médií 

Školy a 
zapojené 
organizace, 
PS 
Vzdělávání 

Nedostatek 
finančních 
prostředků 
pro 
navrhovaná Střední Vysoká Průběžně 

Sledování výzev, 
projektové 
poradenství 

PS 
Vzdělávání, 
ASZ 



 

Dokument vznikl za podpory Agentury pro sociální začleňování v rámci projektu: 
„Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami“ 

CZ.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000586  65 

 

opatření 

Legislativní 
změny, 
změny 
podmínek 
dotací a již 
vyhlášených 
výzev Střední Vysoká Průběžně 

Konzultace 
kroků s 
poskytovatelem 
dotace, účast 
zástupců na 
informačních 
seminářích, 
spolupráce s ASZ 
a dalšími 
partnery. 

Odbor 
rozvoje, PS 
Vzdělávání, 
manažeři 
projektu do 
výzvy 
KPSVL III 

 

Popis realizace partnerské spolupráce 
Řídící struktury MPI navazují zejména na činnost pracovní skupiny Vzdělávání, 

rodina a volný čas, dále transformované v pracovní skupinu Základní vzdělávání, později 
znovu transformovanou na skupinu Vzdělávání. Pracovní skupina Vzdělávání, rodina a volný 
čas měla 5 setkání. V transformované skupině se již pracovalo s výsledky práce v původní 
pracovní skupině. Při tomto setkání se již formulovaly příčiny problémů a hledala se jejich 
možná řešení. Pracovní skupina vzdělávání měla jedno setkání, rozdělené na předškolní a 
základní vzdělávání, kde byly projednávány konkrétní aktivity MPI a navazujícího projektu, 
ostatní jednání byla vedena individuálně.  

Členové pracovních skupin se aktivně podíleli na analýze v oblasti inkluzivního 
vzdělávání, formulování příčin problémů a hledání možných opatření k jejich řešení. Podíleli 
se na přípravě MPI a připomínkovali jej. Dále ho pak postoupili Zastupitelstvu města Děčín 
ke schválení.  

Zapojení relevantních aktérů pracovních skupin předpokládá statutární město Děčín na 
základě aktivit v rámci opatření, která jsou uvedena ve Strategické části Plánu vyrovnání. 
Aktéři se budou podílet i na evaluaci a monitorování Plánu vyrovnání skrze pracovní skupinu 
Vzdělávání, případně se zapojí do plánovaných aktivit projektů.  
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Organizační schéma MPI 
Úrovně řízení MPI: 

- Pracovní skupina Vzdělávání se bude scházet za účelem implementace MPI. Zpočátku 
bude tato pracovní skupina vedena Konzultantem inkluzivního vzdělávání ASZ, 
následně bude věc vedení PS a odpovědnosti dále projednána.  

- Konzultační a analytická podpora odboru školství a kultury. OŠK bude pracovní 
skupině a projektovým manažerům postupovat data, která má k dispozici a která 
mohou být využita pro evaluaci plánu.   

- Projektové týmy budou mít na starosti praktickou a organizační stránku aktivit, které 
pod ně spadají 

- Konzultační a metodická podpora ASZ 

 

Administrativní kapacita MPI 
Pracovníci pro oblast vzdělávání odboru školství a kultury, koordinátoři aktivit na 

školách a další odpovědné osoby projektů statutárního města Děčín v oblasti vzdělávání, 
projektové týmy, PS Vzdělávání a další partnerské subjekty.  

 

Monitorování a evaluace MPI 
Průběžná evaluace plnění MPI bude probíhat na setkáních pracovní skupiny 

Vzdělávání, která se budou konat alespoň jednou za šest měsíců. Na těchto jednáních budou 
ostatní účastníci vhodnou formou informováni o aktivitách, souvisejících s MPI.   

Odpovědným subjektem za jednání pracovní skupiny a monitorování a evaluaci MPI 
bude PS Vzdělávání, shromažďování podkladů a dat bude provádět ve spolupráci s odborem 
školství a kultury, a také realizátorem projektů pro oblast vzdělávání. ASZ připraví celkovou 
evaluaci tříleté implementace plánu.  

Naplňování MPI bude jednou ročně vyhodnocováno v rámci pracovní skupiny.  
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Seznam použitých zkratek 
 

ASZ Agentura pro sociální začleňování 
DDM Dům dětí a mládeže 
DVPP Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
KÚÚK Krajský úřad ústeckého kraje 
LMP Lehké mentální postižení 
LP   Lokální partnerství 
MAP Místní akční plán (vzdělávání) 
MAS Místní akční skupina 
MHD Městská hromadná doprava 
MOP Mimořádná okamžitá pomoc 
MPI Místní plán inkluze 
MŠ Mateřská škola 
MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
NZDM Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
OSPOD Orgán sociálně-právní ochrany dětí 
OŠK Odbor školství a kultury 
p. o.  Příspěvková organizace 
PO  Podpůrná opatření 
PPP Pedagogicko-psychologická poradna 
PR  Public relations – komunikace s veřejností 
PS  Pracovní skupina 
SAS RD Sociálně asistenční služby pro rodiny s dětmi 
SO ORP Správní obvod obce s rozšířenou působností 
SPC Speciálně-pedagogické centrum 
SPSZ Strategický plán sociálního začleňování 
SVL Sociálně vyloučená lokalita 
SVP Speciální vzdělávací potřeby 
ŠJ   Školní jídelna 
ŠPP Školní poradenské pracoviště (tedy poradenští pracovníci působící přímo na 

školách – zejm. výchovní poradci, metodici prevence, popř. koordinátoři 
inkluze, školní speciální psychologové, školní pedagogové aj.) 

ŠPZ  Školská poradenská zařízení (tedy pedagogicko-psychologické poradny či 
speciálně-pedagogická centra) 

ŠVP  Školní vzdělávací program 
VPP Veřejně prospěšné práce 
z. s.  Zapsaný spolek 
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ZŠ   Základní škola 
z. ú.  Zapsaný ústav 



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 22. 2. 2018 ZM 18 02 05 08

Název:
Program zeleň do měst a jejich okolí - park ul. U Plovárny

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo přijetí dotace ze Státního fondu životní prostředí ČR na základě rozhodnutí 
ministra životního prostředí na projekt “Program zeleň do měst a jejich okolí - park ul. U Plovárny“ a 

schvaluje

odmítnutí dotace z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR na projekt „Program zeleň do měst a 
jejich okolí - park ul. U Plovárny“, a to na základě navrhovaných změn, které jsou v této oblasti plánovány a 
nejsou v souladu se schválenou žádostí o dotaci. Případná realizace bude hrazena z vlastních zdrojů.

Stanovisko RM:
Rada města usnesením č. RM 18 03 36 01 ze dne 6. 2. 2018 projednala odmítnutí dotace na projekt „Program 
zeleň do měst a jejich okolí - park ul. U Plovárny“ a doporučuje Zastupitelstvu města Děčín výše uvedené 
schválit.

Cena: 0,00
Návrh postupu:          



Důvodová zpráva:
Dne 23. 1. 2018 byl na poradě projektů projednán další postup projektu „Program zeleň do měst a jejich okolí - 
park ul. U Plovárny“ a bylo doporučeno odmítnutí dotace z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR. 
Důvodem jsou navrhované změny v této oblasti v rámci osazovacího plánu, které nejsou v souladu se 
schválenou žádostí o dotaci a možný zásah do území v rámci plánovaného odbahnění rybníka. 

Rekapitulace: 
- Ministerstvo životního prostředí ČR v roce 2016 vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí 
ČR výzvu č. 10/2016 (Prioritní oblast 5 Životní prostředí ve městech a obcích, Podoblast 5.4 Zlepšení 
funkčního stavu zeleně ve městech a obcích). Všechny doložené podklady k žádosti o dotaci byly shledány za 
správné a město Děčín bylo vyzváno ke schválení právního aktu projektu „Program zeleň do měst a jejich 
okolí - park ul. U Plovárny“. 
- Odhadované náklady projektu a následné údržby v době udržitelnosti (5 let) byly ve výši 958 184,00 Kč 
včetně DPH (791 888,00 Kč bez DPH). Výše poskytnutých finančních prostředků ze Státního fondu životního 
prostředí ČR činí 250 000,00 Kč. 
- 8. 11. 2016 schválen záměr usnesením č. RM 16 19 37 19 na projekt „Program zeleň do měst a jejich okolí - 
park ul. U Plovárny“. 
- 22. 2. 2017 schváleno podání žádosti o dotaci usnesením č. ZM 17 02 03 07. 
- 22. 8. 2017 schválení přijetí dotace z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 250 000,00 
Kč usnesením č. RM 17 14 36 01.
- 6. 2. 2018 doporučeno odmítnutí dotace usnesením č. RM 18 03 36 01.

Vyjádření:

Příloha: Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Mgr. Bc. Petr Kužel OR 13.2.2018 07:43 podepsáno

Předkladatel: Ing. Valdemar Grešík PRIM 13.2.2018 12:44 podepsáno



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 25. 1. 2018 ZM 18 02 05 09

Název:
Petice za zachování provozu Víceúčelové sportovní haly v Děčíně

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo podání občanů nazvané jako „Petice za zachování provozu Víceúčelové 
sportovní haly v Děčíně“ a

bere na vědomí

přijetí podání občanů nazvané jako „Petice za zachování provozu Víceúčelové sportovní haly v Děčíně“.

Stanovisko RM:
Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít podání občanů na vědomí 

Cena: 0,00
Návrh postupu:          

Důvodová zpráva:
Předmět podání, nazvaného jako petice směřuje do samostatné působnosti města a nevztahuje se tedy na ně 
zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním. Při jeho vyřízení je postupováno dle ustanovení § 16 odst. 2 písm. g) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, dle kterého občan obce, který dosáhl věku 18 let, má právo podávat 
orgánům obce návrhy, připomínky a podněty; orgány obce je vyřizují bezodkladně, nejdéle do 60 dnů, jde-li 
o působnost zastupitelstva obce nejpozději do 90 dnů.
Podání podepsalo na 45 podpisových arších 828 občanů, z toho 591 občanů města, včetně uvedení jejich 
jmen, příjmení a bydliště. K podpisům občanů, kteří nejsou občany města Děčín, není přihlíženo, neboť tito 
nemají právo podávat návrhy, připomínky a podněty k orgánům města.
K uvedenému sdělujeme, že kroky statutárního města Děčín nesměřují k tomu, aby Sportovní hala v ul. Práce 
1966/17, Děčín byla uzavřena či aby se zamezilo jejímu využívání ze strany sportovců, jak naznačuje obsah 
podání.
Statutární město Děčín nikdy nechtělo uzavřít halu a zamezit veřejnosti využívat tento objekt.
K uváděnému chátrání sportovní haly a odpojení dodávky elektrické energie do objektu sportovní haly 
uvádíme, že rada města dne 19.9.2017 projednávala možnost odpojení elektrické energie, ale o této 
skutečnosti zatím nerozhodla. Naopak rada města dne 19.9.2017 rozhodla o tom jednat se Sportovním 
klubem Děčín z.s. ve věci uzavření dohody po dobu trvání soudních sporů, a to právě proto, aby nedošlo 
k uzavření sportovní haly pro širokou veřejnost, i přesto, že zde existuje dluh za neuhrazenou el. energii.
V roce 2016 a 2017 provádělo statutární město Děčín na objektu sportovní haly opravu nefunkčních pisoárů, 
opravu podlahy v restauraci, opravu vlhké stěny v jednom z pokojů a dvakrát opravu střešního pláště 
z důvodu zatékání do objektu. Dále jsme připraveni provést všechny potřebné zákonné revize, které nebudou 
SK Děčín z.s. vypracovány, tak aby byl ochráněn majetek statutárního města Děčín.

Vyjádření:



Příloha: Petice_Sportovni_klub.pd
f Komentář:          

Příloha: Petice_Sportovni_klub_A.
pdf Komentář:          

Příloha: Podpisove_archy.pdf Komentář:

Materiál obsahuje osobní údaje. Z 
důvodu jejich ochrany podle zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, je 
určen pouze pro potřeby zastupitele 
statutárního města Děčín a nebude 
zveřejněn spolu s ostatními materiály 
do jednání ZM.

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Jaromír Zajíček MPA TAJ 12.2.2018 15:28 podepsáno

Předkladatel: Mgr. Marie Blažková PRIM 12.2.2018 17:03 podepsáno





MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 22. 2. 2018 ZM 18 02 05 10

Název:
Zpráva o činnosti Městské policie Děčín za rok 2017

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo Zprávu o činnosti Městské policie Děčín za rok 2017 a tuto v předloženém 
znění

bere na vědomí

Stanovisko RM:
Rada města dne 23.1.2018 svým usnesením RM 18 02 29 07 projednala Zprávu o činnosti Městské policie 
Děčín za rok 2017 a doporučila zastupitelstvu města vzít Zprávu o činnosti Městské policie Děčín za rok 2017 
na vědomí.

Cena:      
Návrh postupu: RM doporučuje schválit navržené usnesení.

Důvodová zpráva:
Městská policie Děčín předkládá orgánům města každoročně aktualizovanou Zprávu o činnosti Městské 
policie Děčín za uplynulý rok včetně návrhu plánu MP na další období. Zpráva zahrnuje údaje platné k 
31.12.2017. Součástí zprávy o činnosti je kompletní statistika řešených přestupků, událostí a udělených pokut.

Vyjádření:

Příloha: Zprava MP 2017.pdf Komentář: Zpráva o činnosti MP za rok 2017

Příloha: Zprava MP 2017.pdf Komentář: Zpráva o činnosti MP za rok 2017

Schvalovací cesta:
Zpracoval: PhDr. Marcel Horák DiS., MBA MP 13.2.2018 11:04 podepsáno

Předkladatel: Mgr. Marie Blažková PRIM 13.2.2018 11:40 podepsáno
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1. Zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti ve městě za využití 
Městské policie Děčín 
Ve městě Děčín byla zřízena městská policie v roce 1992, přičemž její činnost se řídí 
zejména zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Na 
základě tohoto zákona MP Děčín plní především úkoly na úseku veřejného pořádku, 
dohlíží na dodržování vyhlášek a nařízení města, podílí se na dohledu nad dodržováním 
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a podílí se významným způsobem na 
prevenci kriminality. 

Výslednost MP Děčín za rok 2017 je uvedena v příslušné kapitole – Statistika řešených 
přestupků. Strážníci v roce 2017 vyřešili celkem 6339 přestupků (z toho 158 skutků bylo 
oznámeno Policii ČR jako podezření ze spáchání trestného činu). V porovnání s rokem 
2016 jde o pokles o celkem 1718 přestupků. V této souvislosti je nutno zdůraznit, že 
městská policie se v mnohem větší míře zaměřuje na hlídkovou činnost v rizikových 
lokalitách. Celkovou výslednost rovněž ovlivnila významná dopravní omezení na území 
města a s tím související výrazně zvýšená míra tolerance hlídek městské policie.  

Strážníci jsou zařazování do dvoučlenných hlídek ve služebních vozidlech a do pěších 
hlídek a to zejména v centrální části Podmokel a v městské části Boletice nad Labem. 
Hlídkovou službu doplňují psovodi, jejichž hlavním úkolem je především preventivní 
působení ve vybraných rizikových lokalitách, provádění zákroků proti agresivním 
pachatelům a součinnost při zákrocích ostatních hlídek MP. V roce 2017 bylo pro potřeby 
psovodů pořízeno nové služební vozidlo Dacia Dokker, původní vůz Škoda Roomster 
vzhledem k vnitřním rozměrům nevyhovoval. 

Činnost městské policie ovlivnily opět legislativní změny zejména v oblasti 
přestupkového práva. Jednalo se o nejvýznamnější změny za několik posledních let, které 
v konečném důsledku práci městských policií spíše komplikují a to zejména v oblastech 
řešení přestupků proti veřejnému pořádku, majetku a občanskému soužití. Legislativní 
změny tak v nemalé míře ovlivňují i celkovou statistiku řešených přestupků. 

Stejně jako v minulých letech činnost městské policie doplňovali asistenti prevence 
kriminality. Městu se podařilo získat dotaci na projekt „Asistenti prevence kriminality 
v Děčíně“, která pokryje jejich činnost až do roku 2020. Projekt je detailněji popsán 
v příslušné podkapitole této zprávy. 

Zhruba dvě třetiny celkového počtu řešených přestupků tvoří, stejně jako v předešlém 
roce, přestupky proti bezpečnosti silničního provozu, což vyplývá z faktu, že na území 
města je nejvíce přestupků pácháno právě na úseku dopravy. Druhou významnou 
skupinou jsou přestupky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku. 
Přestupků v těchto oblastech vyřešili strážníci v roce 2017 celkem 2090. Na rozdíl od 
minulých let se významně snížil počet přestupků vyřešených domluvou, což ovšem 
neznamená, že městská policie opustila svoji preventivní roli. Tento stav je dán 
legislativními změnami v oblasti přestupkového práva. Vyřešení přestupků domluvou již 
zákon neumožňuje. Domluva byla částečně nahrazena správním trestem napomenutí, 
přičemž ukládání tohoto druhu trestu je široce diskutováno s ministerstvem vnitra, neboť 
postup městských policií je poměrně nejednotný.  
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2. Struktura Městské policie Děčín a počty zaměstnanců 
Počet a struktura zaměstnanců MP Děčín k 01. 01. 2018: 

ředitel MP Děčín – 1  

zástupce ředitele MP Děčín – 2  

strážník dozorčí služby – operační – 4  

strážník – 39 

strážník čekatel - 3 

obsluha kamerového systému – strážník – 4 + ostatní zaměstnanec – 3  

technickohospodářský úsek – 3 

asistent prevence kriminality – 9  

Na přímém výkonu služby se účastní 62 zaměstnanců včetně asistentů prevence 
kriminality. Strážníci jsou zařazování do směn ve dvojčlenných pěších hlídkách a 
autohlídkách. Od roku 2016 jsou do služeb zařazování psovodi, kteří poskytují podporu 
ostatním hlídkám MP a zajišťují kontroly rizikovějších lokalit. 
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3. Služebny Městské policie Děčín 
Městská policie Děčín má své sídlo v Děčíně 4, ulice Na Valech 156/6. Zde je stanoviště 
operační služby, ze kterého jsou řízeny všechny hlídky, dále pracoviště obsluhy 
kamerového systému s veškerou technikou, kanceláře vedení MP a kompletní zázemí pro 
strážníky (šatny, sociální zařízení, sklad výstroje, trezor zbraní a střeliva…). V souvislosti 
s plánovaným navýšením počtu strážníků je nutno v dohledné době zvážit úpravu nebo 
rozšíření prostor MP, neboť stávající prostory přestávají kapacitně vyhovovat. 

Služebny v Děčíně 9 – Bynov a v Děčíně 32 – Boletice nad Labem, slouží pouze jako 
odpočinkové a sociální zázemí pro strážníky, kteří vykonávají pochůzkovou službu v 
těchto okrscích. Okrsek v Děčíně 32 je většinou nepřetržitě obsazen strážníky, výjimkou 
jsou mimořádné události, kdy je potřeba posílit službu v centrálních částech města. 
Okrsek v Děčíně 9 je obsazován podle momentálních personálních možností a podle 
potřeb dané městské čtvrti.  

 

4. Kamerový systém 
Kamerový systém pomáhá kontrolovat velká prostranství města z hlediska bezpečnosti a 
pořádku. V nikoli nepatrné míře pomáhá v dosahování dobrých výsledků téměř ve všech 
oblastech bezpečnosti ve městě. Obsluha kamerového systému předává všechny podněty 
dozorčí službě, která na místo vysílá hlídky strážníků. Nezanedbatelným přínosem je 
kamerový systém i v oblasti prevence. Díky odhalením kamerového systému se v mnoha 
případech předešlo spáchání různých trestných činů, či přestupků. Navíc preventivně 
působí již samotná existence kamery v dané lokalitě. 

Záznamy z kamerového systému v nemalé míře využívá PČR při pátrání po pachatelích 
trestných činů.  

Kamerové body jsou umisťovány převážně na sloupech veřejného osvětlení, a pokud to 
není technicky možné, na střechy obytných domů. S vlastníky objektů je vždy uzavírána 
smlouva o umístění kamerového bodu, na základě které je hrazena spotřeba elektrické 
energie. Samotné umístění kamerového bodu je dle uzavřených smluv vždy bezplatné.  

V roce 2017 byly do stávajícího systému připojeny čtyři nové kamery, které byly 
instalovány během revitalizace sídliště Březiny. V závěru roku 2017 byla dokončena 
rekonstrukce kamerového bodu v ulici Ruská v Děčíně 4. Kompletní rekonstrukci 
v současné době potřebují dva kamerové body a to v ul. Karla Čapka a na Masarykově 
náměstí v Děčíně 1.  

 

5. Vozidla užívaná Městskou policií Děčín 
Městská policie Děčín má v současné době k dispozici osm služebních vozidel. Jedná se 
o čtyři vozy Škoda Octavia, jeden vůz Škoda Roomster, jeden vůz Škoda Yeti, jeden vůz 
Dacia Dokker a jeden vůz Dacia Duster. 

V průběhu roku 2017 byla obměněna dvě služební vozidla, jejichž opravy s ohledem na 
stáří začaly být finančně náročnější. Na rok 2018 je naplánována výměna jednoho 
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služebního vozidla – Škoda Roomster.    

 

6. Vybavenost strážníků Městské policie Děčín – výstroj a výzbroj 
Výstroj, která je strážníkům přidělována, je vyhovující a v dostatečném množství pro 
letní i zimní období. Stejnokroje používané Městskou policií Děčín jsou v souladu 
s požadavky zákona o obecní policii, prováděcí vyhláškou a s výstrojním řádem Městské 
policie Děčín.  

MP Děčín disponuje dostatečným počtem zbraní pro výkon služby. Každý strážník má 
přidělenou zbraň, za kterou je osobně zodpovědný. Údržbu výzbroje a její správu 
zajišťuje určený strážník – zbrojíř.   

 

7. Spojovací prostředky (RDST) užívané MP Děčín 
Městská policie Děčín používá RDST značky Motorola. Již v roce 2008 přešla MP na 
digitální technologii, která umožňuje mnohem kvalitnější spojení s hlídkami v terénu. 
Kvalita hlasového přenosu nekolísá v závislosti na vzdálenosti, což poskytuje větší 
komfort při řešení událostí jak dozorčí službě, tak i samotným strážníkům v terénu. 
Výraznou výhodou je možnost zpětného odposlechu, který je spouštěn v případě krizové 
situace, kdy hlídka provádí zákrok a nemůže zajišťovat spojení s centrálou. Stav 
radiotechniky odpovídá stáří a využívání. Síť radiostanic funguje bez zásadnějších 
problémů.  

 

8. Systém GPS 
Městská policie Děčín využívá již pět let systém GPS. GPS čipy jsou součástí všech 
radiostanic a operační služba má tak dokonalý přehled o pohybu všech hlídek v terénu na 
území města. Data ze systému GPS jsou archivována a slouží i v případě sporu týkajícího 
se práce strážníků. V průběhu roku 2016 došlo k výměně hardwaru a aktualizaci 
mapových podkladů. Výsledkem jsou rychlejší odezvy GSP systému a pravidelnější 
aktualizace pohybu jednotlivých hlídek městské policie.  

 

9. Pult centrální ochrany (PCO) umístěný na služebně Městské policie 
Děčín 
V prostorách Městské policie Děčín je provozován, na základě nájemní smlouvy, pult 
centrální ochrany, jehož vlastníkem je společnost 1. Severočeské družstvo zdravotně 
postižených. Prostřednictvím PCO střeží MP Děčín 72 městských objektů (budovy 
magistrátu, mateřské školky, základní školy, DDM, městská knihovna atd.). Některé 
z objektů jsou pod kontrolou i z požárního hlediska.     
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10. Informační systém, hardwarové vybavení MP  
Od počátku roku 2015 využívá městská policie nový informační systém pro 
zaznamenávání událostí a přestupků od společnosti Vera. Jedná se o modul stávajícího 
programového vybavení, které magistrát využívá již řadu let a agenda městské policie je 
tak snadno propojitelná s jinými agendami města. Původní systém Memphis, který 
městská policie využívala od roku 2008, byl po dobu testování nového systému ponechán 
jako záložní pro případ potřeby. V roce 2017 byla otestována mobilní verze aplikace, 
která by do budoucna mohla být využívána hlídkami městské policie. Aplikaci je ale 
nutno upravit, aby lépe vyhovovala potřebám hlídek MP. 

Systém Vera byl v průběhu roku rozšířen o modul umožňující komunikaci s rejstříkem 
trestů, neboť novelou zákona o přestupcích byla městské policii stanovena povinnost 
ověřovat přestupkovou minulost u některých typů přestupků a rovněž do rejstříku 
zapisovat v případě uskutečnění blokového řízení. 

Co se týče hardwarového vybavení, v současné době disponuje Městská policie Děčín 
početně dostatečným hardwarovým vybavením nezbytným pro bezproblémový provoz a 
plnění úkolů městské policie. V průběhu uplynulého roku došlo k částečné obměně 
hardwaru, který již zastarával a přestával odpovídat nárokům na práci městské policie. 

 

11. Fyzická a střelecká příprava strážníků MP Děčín 
Strážníci jsou pravidelně podrobováni povinnému výcviku, který je zaměřen zejména na 
taktickou dovednost při služebních zákrocích a celkovou fyzickou zdatnost. Zavedeny 
jsou povinné fyzické prověrky, jejichž výsledek se promítá do hodnocení každého 
jednotlivého strážníka. K výcviku využívá městská policie zejména prostory Sportovního 
klubu Městské policie Děčín. Strážníci mají dále k dispozici posilovnu v Děčíně 32, 
kterou na základě smlouvy mohou využívat bez omezení, dále strážníci využívají 
k tréninkům atletický stadion a plaveckou halu. Střelecká příprava se uskutečňuje 
několikrát ročně formou povinné ostré střelby na cvičné střelnici, která je vždy zakončena 
přezkoušením jak ze střelby ze služební zbraně, tak i z dovednosti zacházení se zbraní. 
Výcvik v oblasti střelecké a fyzické přípravy zajišťuje instruktor výcviku s dlouholetou 
praxí u městské policie a zásahových jednotek Policie ČR a Vězeňské služby. 

 

12. Sportovní klub Městské policie Děčín 
Sportovní klub Městské policie Děčín byl založen v roce 2006 se zaměřením na box, 
sálový fotbal a další sportovní aktivity. Cílem klubu je zejména výchova mládeže od 8 do 
18 let. Klub ale nabízí například i možnost výcviku sebeobrany zaměstnanců magistrátu 
nebo výcviku jiných ozbrojených složek. Během dosavadního působení klubu dosáhli 
jeho svěřenci významných úspěchů jak v České republice, tak i v zahraničí. Mladí boxeři 
se mohou pochlubit mnoha tituly z českých i mezinárodních turnajů. V rámci České 
republiky patří v oblasti boxu Sportovní klub Městské policie Děčín k nejúspěšnějším 
sportovním oddílům. SKMP se v roce 2017 stejně jako v předešlém období stal i 
pořadatelem několika významných národních i mezinárodních akcí. Kromě sportovních 
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úspěchů se činnost klubu osvědčila jako účinná forma prevence kriminality, proto se 
trenéři úspěšně věnují i práci s rizikovou mládeží. 

 

13. Vzdělávání strážníků Městské policie Děčín a jejich hodnocení 
Každý strážník, který nastoupí do pracovního poměru k městské policii, absolvuje 
povinně rekvalifikační kurz (policejní školu) v trvání deseti týdnů, který je zakončen 
zkouškami před komisí ministerstva vnitra. Těmito zkouškami strážník získá osvědčení k 
výkonu služby strážníka MP. Pravidelně jednou za tři roky musí být zkoušky opakovány, 
což vyplývá ze zákona. Tomuto přezkoušení před komisí MV předchází povinný týdenní 
prolongační kurz v akreditovaném školicím středisku. 

V rámci MP Děčín je zaveden systém hodnocení strážníků, na jehož základě jsou 
strážníkům upravovány pohyblivé složky mzdy (osobní hodnocení a rizikový příplatek), 
případně i platová třída a služební zařazení. S požadavky a parametry hodnocení jsou 
všichni strážníci seznámeni. Po několikaletém fungování tohoto systému lze konstatovat, 
že kvalita práce strážníků se ve všech ohledech značně zvýšila. Systém se skutečně 
ukázal jako silně motivující, kdy každý strážník může sám aktivně ovlivnit své finanční 
ohodnocení. V rámci ČR tento systém převzalo několik desítek městských policií. Toto 
motivující opatření by i do budoucna mělo zaručit spravedlivé diferencované odměňování 
jednotlivých strážníků podle kvality a množství odváděné práce, schopností a dovedností. 

Několik zaměstnanců MP si v současné době doplňuje vysokoškolské vzdělání. V rámci 
rozpisu pracovní doby jsou jim, pokud to situace umožňuje, upravovány rozpisy směn 
tak, aby studium pokud možno nekolidovalo se zaměstnáním. 

Strážníci mají rovněž přístup do e-learningového portálu magistrátu a mohou absolvovat 
vybrané kurzy. V případě potřeby absolvují strážníci specializovaná školení a výcviky 
(týkající se např. poskytování první pomoci, záchranářských prací ve specifických 
podmínkách, specializovaný výcvik v používání donucovacích prostředků apod.). 

V oblasti povinného zákonného vzdělávání dochází v následujícím období ke změnám, 
kdy budou strážníci přezkušováni před komisí Ministerstva vnitra ČR po pěti letech 
namísto dosavadních tří let. Strážníkům, kteří zkoušku úspěšně absolvují třikrát, bude při 
další zkoušce vydáno osvědčení na dobu neurčitou, ovšem s povinností absolvovat 
pravidelně školení v oblastech, které se k činnosti městské policie vztahují. 

 

14. Spolupráce v rámci IZS 
Spolupráce v rámci IZS Děčín je zcela příkladná a bezproblémová. Městská policie se 
jako další složka IZS účastní převážné většiny zásahů IZS, ale i nácviku na nejrůznější 
krizové situace. Strážníci plní celou řadu úkolů při zásazích, zejména zabezpečování míst 
zásahů. Častá je pomoc strážníků hlavně v oblasti spolupůsobení při řízení dopravy u 
mimořádných událostí, tj. dopravních nehod, havárií nebo poškození komunikací. Časté 
jsou rovněž asistence zdravotnické záchranné službě při převozu pacientů do nemocnice, 
nebo asistence při ošetření v případech kdy záchranářům může hrozit napadení. 
Samozřejmá je i činnost strážníků při řešení všech mimořádných událostí, živelních 
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pohrom jako jsou např. povodně. Městská policie v případě povodní zajišťuje dopravní 
průjezdnost městem, střežení evakuovaných objektů, poskytuje asistenci při samotné 
evakuaci, informuje obyvatele lokalit o povodňové situaci apod.  

 

15. Spolupráce Městské policie Děčín s Policií ČR 
Spolupráce obou složek ve městě Děčín je dlouhodobě na vynikající úrovni. Velký důraz 
je kladen na spolupráci na úrovni vedení obou policií, aby bylo dosaženo co nejlepší 
koordinace jednotlivých složek při plnění společných úkolů. Případné společné hlídky 
jsou organizovány cíleně (rozsáhlejší kontrolní akce, spolupráce na dopravních akcích 
apod.). 

Pravidelně jednou týdně probíhají porady vedení MP Děčín se složkami PČR. Tyto 
porady jsou důležitým nástrojem vzájemného informování zastoupených orgánů o 
aktuálních akcích, činnostech, problémech a plánech kontrol. Informace o mimořádných 
událostech jsou samozřejmě předávány i operativně podle potřeby.  

Policie ČR v hojné míře využívá záznamy z kamerového systému i záznamového zařízení 
hovorů pevných linek Městské policie Děčín při objasňování trestné činnosti různého 
druhu. 

  

16. Pracovní úrazy v rámci Městské policie Děčín 
V roce 2017 došlo ke čtyřem pracovním úrazům strážníků MP Děčín. Ke všem úrazům 
došlo při výkonu služby při provádění zákroků proti pachatelům trestných činů a 
přestupků. Žádný z úrazů nemá trvalé následky. Ze strany zaměstnanců nedošlo 
k porušení žádných pracovněprávních předpisů ani taktických postupů.  

 

17. Informovanost občanů o činnosti Městské policie Děčín 
Městská policie spolupracuje s redaktory několika tiskovin, rádií a televizních stanic. 
Zprávy z činnosti městské policie se objevují zejména ve Zpravodaji města Děčína, 
Děčínském deníku, deníku Právo, deníku Blesk, deníku Dnes, Týdeníku 5+2 a na 
některých webových serverech. Zpravodajství je prezentováno i posluchačům několika 
regionálních rozhlasových stanic i divákům televizního zpravodajství zejména 
regionálním redakcím TV ale i divákům celoplošných TV. 

Další možnost získání informací o MP Děčín mají občané na webových stránkách 
Městské policie Děčín, kde jsou pravidelně zveřejňovány tiskové zprávy i zprávy 
z událostí městské policie. Možností informovat se o činnosti městské policie je i přímý 
dotaz na vedení MP Děčín.  

Od roku 2015 má městská policie nové webové stránky na vlastní doméně 
www.mpdecin.cz. Stránky jsou postavené na systému wordpress a bezplatné šabloně. 
Odkaz na webové stránky je umístěn na oficiálních stránkách magistrátu. Stránky 
spravuje určený strážník – zástupce ředitele MP. Stránky jsou rozděleny do několika 

http://www.mpdecin.cz/
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kategorií, podávají informace o řešených událostech, výslednosti MP, struktuře MP, 
kamerovém systému, přednáškách v oblasti prevence kriminality na školách a také o 
legislativě vztahující se k práci strážníků. Prostřednictvím webových stránek je rovněž 
plněna jedna ze základních zákonných podmínek provozu kamerového systému, a sice 
zveřejnění informace o instalaci stálých kamerových bodů. V neposlední řadě na 
webových stránkách MP naleznou občané informace o systému placeného parkování, 
včetně popisu všech možností placení. 

 

18. Prevence kriminality, přednášková činnost, projekty 
V roce 2017 zahájila městská policie ve spolupráci s odborem rozvoje dlouho 
připravovaný projekt „Asistenti prevence kriminality v Děčíně“. Projekt je realizován 
v rámci ITI z Operačního programu Zaměstnanost a navazuje na řadu stejnojmenných 
osvědčených projektů v uplynulých letech. V rámci projektu bude až do roku 2020 
zaměstnáno 11 asistentů prevence kriminality. Cílem projektu je zejména posílení pocitu 
bezpečí v sociálně vyloučených lokalitách. Na činnost asistentů dohlíží určený strážník, 
který práci asistentů v terénu kontroluje a poskytuje asistentům potřebnou zpětnou vazbu. 
Městská policie rovněž vytvořila tři pracovní místa asistentů prevence kriminality, kteří 
byli placeni z dotace Úřadu práce v Děčíně. Městská policie chce ve spolupráci s úřadem 
práce počet asistentů navýšit i v roce 2018.  

Dále městská policie ve spolupráci se Střediskem městských služeb zaměstnávala deset 
správců veřejného prostranství, jejich úkolem bylo kromě dohledu nad veřejným 
pořádkem úklid v jim svěřených lokalitách. Tuto aktivitu lze s odstupem času vyhodnotit 
jako úspěšnou. V zaměstnávání správců veřejného prostranství chce městská policie 
pokračovat i v následujícím období.  

V průběhu roku 2017 rovněž pokračovala přednášková činnost na základních a středních 
školách. Tuto činnost zajišťuje určený strážník, který má dlouholeté zkušenosti s prací u 
městské i státní policie. Strážník disponuje vyšším odborným vzděláním a úplným 
vysokoškolským vzděláním. Přednášky jsou určeny především žákům základních škol na 
druhém stupni a studentům středních škol a učilišť. Tematicky se přednášky věnují 
kriminalitě mládeže resp. kriminalitě páchané na mládeži, kyberšikaně, zneužívání 
návykových látek apod. Ze strany škol je o přednáškovou činnost dlouhodobě značný 
zájem. V průběhu roku 2017 bylo uskutečněno celkem 409 přednášek. 

 

19. Plnění rozpočtu 
Provozní rozpočet na rok 2017 byl čerpán v rozsahu 79,6% celkového objemu 
přidělených finančních prostředků. Schválený provozní rozpočet činil 3.500.000,- Kč. 
Rozpočet na platy byl čerpán v rozsahu 93,6%, schválená výše rozpočtu na platy činila 
35.001.000,- Kč. 
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20. Systém placeného parkování 
Od roku 2006 má veškeré parkovací automaty na území města ve správě MP Děčín, která 
zajišťuje výběr hotovosti z automatů a kompletní servis. Za rok 2017 bylo z parkovacích 
automatů vybráno celkem 4.763.709,- Kč. Pro porovnání – v roce 2016 dosáhla částka 
vybraná z automatů 5.177.482,- Kč. Virtuální parkovací lístky se na celkovém výběru 
parkovného podílely částkou 426.477,- Kč.  

V roce 2017 byly dále prodány parkovací permanentky v celkové hodnotě 1.708.065,- 
Kč. V předešlém roce činila celková vybraná částka za parkovací permanentky 
1.308.535,- Kč. 

Náklady na servis a provoz (opravy, náhradní díly, kotouče, tiskárny, počítání mincí atd.) 
činily celkem 92.203,- Kč. 

V průběhu roku byly vyměněny tři zastaralé parkovací automaty typu DG za nové. 
Investice do nových parkovacích automatů činila 360.474,- Kč, schválený rozpočet činil 
400.000,- Kč. 

V závěru roku bylo radě města předloženo nové nařízení města č. 4/2017 s účinností od 
1.1.2018. Nové nařízení nestanovuje žádné nové povinnosti ani nové zpoplatněné 
komunikace, jde pouze o technickou změnu – sjednocení všech nařízení od roku 2009. 

 

21. Hodnocení plánu MP Děčín stanoveného pro rok 2017 
1. udržet bezpečnostní situaci ve městě minimálně na úrovni roku 2016 a dále ji 

zlepšovat – plněno průběžně,  

2. zajistit financování Asistentů prevence kriminality a správců veřejného prostranství 
na rok 2017 – splněno (financování zajištěno do roku 2020), 

3. dále zlepšovat fyzickou připravenost všech strážníků – trvalé opatření,   

4. zavést do praxe všechna nová oprávnění strážníků, která vyplynou z příslušných 
novel zákonů – trvalé opatření,  

5. zajistit modernizaci 1 kamerového bodu – splněno (modernizace kamery v ul. 
Ruská),   

6. zajistit výměnu 2ks parkovacích automatů – splněno (vyměněny celkem 3ks PA),  

7. dokončit instalaci kamerových bodů systému Sony – částečně splněno (chybí 
přenosové trasy ke 2 plánovaným bodům), 

8. zajistit výměnu služebního vozidla pro potřeby psovodů - splněno, 

9. zpracovat záměr instalace kamerového bodu na Zámeckém náměstí v DC1 a 
v Zelené ulici v Děčíně 3 a případně realizovat instalaci – splněno částečně 
(nedořešené problémy s přenosem signálu), 

10. otestovat možnosti přenosných kamerových bodů - splněno. 
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22. Plán MP Děčín pro další období 
1. udržet bezpečnostní situaci ve městě minimálně na úrovni roku 2017 a dále ji 

zlepšovat, 

2. zlepšovat fyzickou připravenost všech strážníků, 

3. zavést do praxe všechna nová oprávnění strážníků, která vyplynou z příslušných 
novel zákonů, 

4. zajistit modernizaci min. 1 kamerového bodu, 

5. zajistit výměnu min. 2ks parkovacích automatů, 

6. zajistit výměnu služebního vozidla pro potřeby technika MP, který má na starosti 
správu parkovacích automatů, 

7. zajistit financování asistentů prevence kriminality ve spolupráci s úřadem práce, 

8. otestovat mobilní aplikace pro potřeby MP zejména s ohledem na povinnost 
ověřování v registru přestupků a případně zavést do praxe, 

 

23. Stručný přehled (shrnutí) činností Městské policie Děčín 
23.1 Dohled nad veřejným pořádkem: 

- dohled nad dodržováním veřejného pořádku ve městě, v případě narušení se realizují 
opatření k jeho nápravě, 

- dohled při konání sportovních akcí v Děčíně (basketbalová hala, zimní stadion, 
plavecký areál, atd.), 

- dohled nad veřejným pořádkem v době pořádání společenských a kulturních akcí, 

- kontroly restauračních zařízení se zaměřením na problematiku podávání alkoholu 
mládeži,   

- kontroly dodržování zákazu vstupu do heren pro osoby mladší osmnácti let, 

- dohled nad dodržováním obecně závazných vyhlášek a nařízení města, 

- vyhledávání černých skládek, jejich dokumentace, pátrání po původcích, 

- vyhledávání závad na komunikacích, jejich dokumentace, 

- odchyt a převozy toulavých zvířat, 

- vyhledávání vraků motorových vozidel včetně dokumentování, 

- provoz a obsluha kamerového systému,  

- předávání zjištěných závad a problémů příslušným odborům magistrátu, dalším 
orgánům a institucím včetně zpracování dokumentace. 

 

23.2 Ochrana majetku: 

- boj proti majetkové kriminalitě, zejména proti krádežím různého druhu, 
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- kontroly zaměřené na prevenci vloupání do motorových vozidel po celém území 
města, 

- kontroly zaměřené na prevenci krádeží motorových vozidel, 

- ochrana osob, 

- preventivní kontroly objektů v majetku města, komerčních i soukromých, 

- provoz a obsluha kamerového systému a PCO.  

 

23.3 Doprava: 

- dohled nad dodržováním bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních 
komunikacích, 

- usměrňování dopravy v případě aktuální potřeby, 

- kontroly dodržování stanoveného dopravního značení, 

- měření rychlosti, 

- dohled nad placením poplatků za parkovné, 

- kontrol řidičů taxi v rozsahu stanoveném zákonem, 

- provoz a obsluha kamerového systému.  

 

23.4 Prevence kriminality: 

- zpracovávání programu prevence kriminality v rámci Strategie prevence kriminality 
vyhlašované Ministerstvem vnitra ČR, 

- realizace projektů situační i sociální prevence, 

- spolupráce při zajištění chodu Sportovního klubu Městské policie Děčín, 

- přednášková činnost realizovaná zejména na středních školách v Děčíně, ale i v 
jiných městech, domovech pro seniory a dalších podobných zařízeních, 

- informování občanů o možnostech ochrany před trestnou činností formou 
pravidelného zveřejňování tiskových zpráv o činnosti MP v místních i celostátních 
médiích a v rámci preventivních informačních kampaní, 

- koordinace práce komise prevence kriminality, 

- spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování. 

 

23.5 Asistence: 

- předvádění osob podezřelých ze spáchání přestupku příslušným správním orgánům, 

- asistence při převozu peněz různých institucí zřizovaných městem, 

- doručování písemností pro magistrát, okresní soud a další orgány státní správy a 
místní samosprávy, 
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- asistence Policii ČR, Hasičskému záchrannému sboru a Záchranné službě v případě 
nenadálých i plánovaných událostí a akcí, 

- potřebná asistence odborům magistrátu města. 

 

23.6 Výjezdy na žádost občanů: 

- zákroky a úkony směřující k napravení nejrůznějšího protiprávního stavu, 

- řešení mezilidských sporů na úrovni občanského soužití, 

- asistence občanům při řešení jejich složitých životních situací. 

 

23.7 Parkovací automaty: 

- výběr hotovostí z parkovacích automatů, třídění a počítání peněz a jejich odvod do 
banky, 

- správa parkovacích automatů, jejich údržba a opravy. 

 

23.8 Pult centralizované ochrany: 

- obsluha systému, 

- výjezdy k narušeným objektům, 

- dohled nad objekty. 

 

24. Statistika řešených přestupků 
V roce 2017 řešila Městská policie Děčín celkem 6339 přestupků (v tomto součtu činí 
158 skutků podezření z trestných činů, kdy řešení převzala Policie ČR). V blokovém 
řízení bylo v průběhu roku uloženo 3559 pokut v celkové výši 2.692.500,- Kč.  

 

Tabulka výslednosti Městské policie Děčín za období od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2017: 

 

Přestupky a události 

 
2017 Porovnání s 2016 

Domluva (Napomenutí) 2142 +164 
Příkaz na místě 2292 -1048 

Příkaz - na místě  nezaplaceno 1267 -985 
Předáno 638 +151 
Celkem 6339 -1718 

+ + 
 

Událostí a kontrol 7880 -269 
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Typy přestupků 

Typ přestupku 2017 Porovnání s 2016 
Doprava 4091 -641 

Veřejný pořádek, alkohol, vyhlášky 
a nařízení aj. 1595 -1152 

Občanské soužití 373 +113 
Majetek 122 -8 

Podezření z trestného činu 158 -30 
 

 

25. Zhodnocení stavu veřejného pořádku z pohledu MP Děčín 
Uplynulý rok lze z hlediska kriminality a stavu veřejného pořádku hodnotit relativně 
příznivě. Městská policie se stejně jako v předchozím období soustředila na intenzivnější 
dohled v rizikových lokalitách, ve kterých bydlí ve zvýšené míře lidé závislí na různých 
formách sociální pomoci a ve kterých standardy bydlení nejsou na odpovídající úrovni. 
V těchto lokalitách zároveň působí asistenti prevence kriminality, na jejichž činnost se 
podařilo získat dotaci, která zajistí finance na činnost asistentů až do roku 2020 (viz 
příslušná kapitola). 

Bezpečnostní situaci stále ovlivňuje existence sociálně vyloučených lokalit a migrace 
obyvatel z jiných měst ČR, přičemž jde zejména o jedince či celé rodiny zcela odkázané 
na finanční pomoc od státu. V této souvislosti je nutno podotknout, že míra migrace 
z jiných měst evidentně nemá narůstající tendenci jako v minulých letech, častěji lze 
vypozorovat vnitřní migraci v rámci jednotlivých městských částí. Tento efekt se projevil 
například po uzavření jednoho z panelových domů v Děčíně 32, kde bylo obsazených 
několik desítek bytů a obyvatelé se poté rozprostřeli do volné bytové kapacity v jiných 
částech města.  

V posledním čtvrtletí roku 2017 bylo rozhodnuto o postupném navýšení počtu strážníků 
městské policie o deset oproti stávajícímu stavu. V tomto ohledu byl zpracován i návrh 
rozpočtu. Městská policie oslovila prostřednictvím médií i s pomocí úřadu práce 
potenciální zájemce, ovšem s přihlédnutím k současné situaci na trhu práce je evidentní, 
že naplnění kapacity bude záležitostí dlouhodobější. V závěru roku byl dohodnut nástup 
tří nových zaměstnanců, kteří od ledna 2018 musí absolvovat povinné vzdělávání a 
zkoušky. Reálně se nově přijatý zaměstnanec začne efektivně projevovat na činnosti MP 
až po několikaměsíčním zaškolení poté, co získá potřebnou kvalifikaci, kompetence a 
místní a osobní znalost. Nicméně celkové navýšení počtu strážníků by mělo vést 
k posílení každé směny o jednu hlídku a umožnit výraznější dohled nad veřejným 
pořádkem prostřednictvím pěších hlídek (např. v Děčíně 4 – Podmokly). 

Významnou roli v systému bezpečnosti stále hrají preventivní aktivity. Jedná se zejména 
o realizaci projektů Asistenti prevence kriminality v Děčíně. Městu se na realizaci 
projektu podařilo získat dotaci z Evropského sociálního fondu a činnost asistentů bude 
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zajištěna až do roku 2020. Asistenti působí v několika lokalitách a městská policie počítá 
s jejich navýšením v roce 2018 a to ve spolupráci s úřadem práce, který tuto aktivitu 
dlouhodobě podporuje. 

V oblasti spolupráce s ostatními bezpečnostními složkami funguje osvědčený nastavený 
systém pravidelných týdenních porad a včasné předávání informací v případě zjištění 
skutečností, které by mohly ohrozit veřejný pořádek a bezpečnost. Bezpečnostní situaci 
na území města v roce 2017 nepoznamenala žádná mimořádná událost, která by měla 
zásadní vliv na bezpečnostní situaci a zásadně negativně ovlivňovala pocit bezpečí 
obyvatel. 

Jedním z hlavních úkolů pro následující období je, stejně jako v předešlých letech, dále 
posilovat pocit bezpečí obyvatel města a dále zintenzivnit hlídkovou službu městské 
policie ve všech ohledech.  



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 22. 2. 2018 ZM 18 02 05 11

Název:
Strategický dokument: Plán udržitelné městské mobility města Děčína (SUMP)

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo přijetí dotace z Operačního programu Zaměstnanost na projekt „Strategický 
dokument: Plán udržitelné městské mobility města Děčína (SUMP)“ a

schvaluje

přijetí dotace z prostředků Operačního programu Zaměstnanost na projekt „Strategický dokument: Plán 
udržitelné městské mobility města Děčína (SUMP)“.

Stanovisko RM:
Rada města usnesením č. RM 18 03 36 04 ze dne 6. 2. 2018 projednala přijetí dotace na projekt „Strategický 
dokument: Plán udržitelné městské mobility města Děčína (SUMP)“ a doporučuje Zastupitelstvu města Děčín 
výše uvedené schválit.

Cena:      
Návrh postupu:          



Důvodová zpráva:

Rekapitulace: 
- dne 18. 10. 2016 byl předložen do RM materiál o vypracování Plánu udržitelné městské mobility města 
Děčína s tím, že nebylo přijato usnesení, 
- po následném dopracování materiálu a doplnění informací rada města dne 8. 11. 2016 usnesením č. RM 16 
19 36 02 doporučila zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. schválení vypracování plánu udržitelné městské 
mobility (SUMP), 
- dne 27. 4. 2017 schválilo zastupitelstvo města usnesením č. ZM 17 04 07 08 tvorbu plánu udržitelné 
městské mobility (SUMP), 
- usnesením č. ZM 17 05 03 07 ze dne 25. 5. 2017 schválilo zastupitelstvo města podání žádosti o dotaci, 
předfinancování v odhadované výši 3 500 000,00 Kč včetně DPH (2 892 562,00 Kč bez DPH) a 
spolufinancování ze strany statutárního města Děčína v předpokládané výši 175 000,00 Kč včetně DPH (144 
628,00 Kč bez DPH). 

Plán udržitelné městské mobility (SUMP) 
Povinnost měst mít plný SUMP pro všechny druhy dopravy není zatím stanovena, nicméně podle aktuálně 
platného přístupu Evropské komise a Ministerstva dopravy ČR bude tento dokument pravděpodobně 
povinnou součástí pro čerpání prostředků z EU po roce 2020, tj. pro nové programovací období 2021 - 2027. 
Jedná se o strategický plán, vytvořený k uspokojení potřeb mobility lidí a podniků ve městech a jejich okolí a k 
zajištění lepší kvality života. Jeho rozsah pokrývá všechny způsoby a formy dopravy, včetně dopravy veřejné a 
soukromé, osobní a nákladní, motorizované i nemotorizované a dále, včetně pohybu a parkování. Plán 
udržitelné městské mobility se snaží najít odpověď na otázky, jakým způsobem skloubit zájmy celého 
řešeného území. Oproti jiným dopravním plánům, které se často zaměřují na řešení problémů v dopravě 
výstavbou a rozšiřováním dopravní infrastruktury, SUMP je dokumentem, jenž klade důraz především na 
kvalitu života a životní prostředí, kvalitu veřejného prostoru a opatření na podporu veřejné dopravy, chůze a 
jízdy na kole. 

Hlavní strategické cíle SUMP 
Hlavním cílem projektu je prostřednictvím vytvoření tohoto strategického dokumentu komplexní zefektivnění 
plánu v rámci mobility ve městě. SUMP není pouze dokumentem propojujícím strategie, ale strategií celkovou 
včetně akčního plánu, v jehož mezích se budou následně investice v oblasti dopravy ve městě Děčín 
koordinovaně provádět.

Vyjádření:

Příloha: Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Mgr. Bc. Petr Kužel OR 13.2.2018 07:49 podepsáno

Předkladatel: Ing. Valdemar Grešík PRIM 13.2.2018 12:45 podepsáno



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 22. 2. 2018 ZM 18 02 05 12

Název:
Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených statutárním 
městem Děčín a části společných školských obvodů základních škol zřízených statutárním městem Děčín

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2018, kterou se stanoví školské obvody 
základních škol zřízených statutárním městem Děčín a části společných školských obvodů základních škol 
zřízených statutárním městem Děčín a 

vydává

obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených statutárním 
městem Děčín a části společných školských obvodů základních škol zřízených statutárním městem Děčín. 

Stanovisko RM:
Rada města usnesením č. RM 18 02 39 01 ze dne 23. 1. 2018 doporučuje zastupitelstvu města vydat obecně 
závaznou vyhlášku č. 1/2018, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených statutárním 
městem Děčín a části společných školských obvodů základních škol zřízených statutárním městem Děčín. 

Cena: 0,00
Návrh postupu: RM doporučuje vydat



Důvodová zpráva:
Na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 
10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, je obcím stanovena povinnost vymezit školské obvody základních škol. 

Odbor školství a kultury na základě výše uvedeného předkládá k vydání zastupitelstvu města návrh obecně 
závazné vyhlášky č. 1/2018, kterou se vymezují školské obvody děčínských základních škol. Současnou 
obecně závaznou vyhlášku bylo nutné upravit především s ohledem na kapacitu škol v centru města. Došlo ke 
změnám především u ulic, které spadají do centra města a také k doplnění nově vzniklých ulic. Do návrhu 
vyhlášky je nově zaneseno sběrné ustanovení. 

Při vymezení školských obvodů vycházel OŠK z celkové kapacity základních škol, předpokládaného počtu 
žáků odcházejících z 9. tříd ZŠ a předpokládaného počtu volných míst v ZŠ k 1. 9. 2018. S ohledem na 
komfort žáků, jejich zákonných zástupců a občanů města Děčín, byla dále brána v úvahu i docházková 
vzdálenost a dopravní obslužnost v jednotlivých částech města. Dále bylo pracováno se současnými obvody 
vymezenými pro mateřské školy, a to především z toho důvodu, aby děti měly možnost plynule přecházet z 
MŠ do ZŠ v rámci jedné příspěvkové organizace. 

Pro vymezení školských obvodů ve městě Děčín pracoval OŠK s údaji získanými z evidence obyvatel. Jak z 
těchto údajů vyplývá, je silná koncentrace dětí v obou centrech města, přičemž ZŠ v těchto částech jsou v 
objektech s nižší kapacitou, naproti tomu v okrajových částech města jsou kapacity volnější. Stanovení 
školských obvodů v návaznosti na kapacity jednotlivých ZŠ komplikuje migrace obyvatel ve městě. 

Bylo nutné se také vypořádat se skutečností, že některé děti mají místo trvalého pobytu Děčín IV – Podmokly, 
Mírové nám. 1175/5, na kterém se fakticky nezdržují a zdržují se v nezjištěných částech města. Tyto děti byly 
přiřazeny do školského obvodu ZŠ Máchovo nám. 

Vymezení školských obvodů je podpůrným institutem, jehož cílem je, aby obec zajistila místo v ZŠ pro každé 
dítě, kterého se povinná školní docházka týká. Možnost zákonného zástupce zvolit si jinou ZŠ dle svých 
požadavků a představ, mimo vymezený školský obvod, tím není dotčena. 

Vyjádření:

Příloha: OZV_1_2018.pdf Komentář:          

Příloha: OZV_1_2018.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Mgr. Bc. Iva Bajerová OSK 12.2.2018 16:08 podepsáno

Předkladatel: Mgr. Hana Cermonová PRIM 14.2.2018 08:03 podepsáno











MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 22. 2. 2018 ZM 18 02 05 13

Název:
Obnova Ovčího můstku v Děčíně

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo přípravu žádosti o dotaci na projekt „Obnova Ovčího můstku v Děčíně“ a
schvaluje

1. podání žádosti o dotaci na projekt „Obnova Ovčího můstku v Děčíně“ do programu Podpora obnovy 
kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2018 z Ministerstva kultury v celkové 
odhadované výši 1 051 097,56 Kč bez DPH (1 271 828,05 Kč včetně DPH), 

2. předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v odhadované výši 1 051 097,56 Kč bez DPH 
(1 271 828,05 Kč včetně DPH), 

3. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v minimální předpokládané výši 210 219,51 
Kč bez DPH (254 365,61 Kč včetně DPH).

Stanovisko RM:
Rada města usnesením č. RM 18 04 36 05 ze dne 20. 2. 2018 projednala podání žádosti, předfinancování a 
spolufinancování na projekt „Obnova Ovčího můstku v Děčíně“ a doporučuje Zastupitelstvu města Děčín výše 
uvedené schválit.

Cena: 1 271 828,00
Návrh postupu: RM doporučuje záměr schválit.



Důvodová zpráva:
Rekapitulace: 
- dne 5. 9. 2017 bylo u firmy IKDS s.r.o. objednáno vypracování projektové dokumentace na Obnovu Ovčího 
můstku, 
- dne 11. 12. 2017 bylo na poradě projektů doporučeno předložit do rady města k projednání záměr obnovy 
Ovčího můstku a podání žádosti o dotaci pro obce s rozšířenou působností se spoluúčastí 20%, 
- dne 9. 1. 2018 rada města usnesením č. RM 18 01 37 07 schválila realizaci projektového záměru „Obnova 
Ovčího můstku v Děčíně“. 

Můstek přes Jílovský potok je z roku 1561. Byl postaven díky Günterovi z Bünau, který chtěl rozšířit pastviny 
pro ovce. Most má neobvykle vysoké klenutí, které pravděpodobně mělo stavbu ochránit před povodní. Podle 
pověsti byl ale most takto postaven proto, aby přes něj nemohly jezdit povozy sedláků, kteří odmítli podílet se 
na jeho stavbě.

Mostní objekt byl v minulosti dlouhodobě neudržovaný nebo obnovovaný za pomoci zcela nevhodných 
soudobých nereverzibilních materiálů. Zdivo je popraskané, spáry vypadané, lokálně chybí zdící prvky. 
Obnova mostního objektu spočívá v očištění celé kamenné konstrukce mostního objektu, v odstranění a 
vyčištění spár s nesoudržným pojivem či spár bez pojiva, v osazení chybějících částí nosné konstrukce, 
doplnění čelních a parapetních kamenných zídek, kamenné římsy, dále v provedení jílového těsnění, na které 
bude položena odstraněná dlažba mostovky. Na závěr bude celá konstrukce přespárována. 

Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo pro rok 2018 dotační program „Podpora obnovy kulturních památek 
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“, termín uzávěrky pro předložení žádosti je do 28. 2. 2018. 
Minimální finanční spoluúčast města stanovená programem by měla být 20% celkových nákladů obnovy. Z 
našich zkušeností s tímto programem bývá spoluúčast vyšší (cca 70 - 80%).

Výše finančních prostředků vychází z připravené projektové dokumentace k tomuto projektu.

Vyjádření:

Příloha: Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Mgr. Bc. Petr Kužel OR 21.2.2018 10:59 podepsáno

Předkladatel: Ing. Valdemar Grešík 21.2.2018 11:42 podepsáno



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 22. 2. 2018 ZM 18 02 06 01

Název:
Zásady - prodej pozemků - doplnění, změna

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na změnu „Zásad“ pro prodej a nabytí pozemků a
schvaluje

nové znění zásad „Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního 
města Děčín“ ve smyslu: 
1/ doplnění čl. I odst. 2 ve znění „ ... zahrádkářské kolonie, vyjma těch zahrádkářských kolonií, kde byla již 
většina pozemků z majetku statutárního města prodána.“ 
2/ vypuštění v článku IV bod 2 v celém znění, vypuštění poslední věty v bodě 3, doplnění v bodě 5 - 
rozhodnutí orgánů se změnou druhu, využití pozemku, v bodě 7 a 8 doplnění dle důvodové zprávy 
3/ změna čl. V bod 2 ve smyslu změny slovosledu 
4/ doplnění v čl. VI bod 4 věty „ V případě odstoupení kupujícího vybraného v dohadovacím řízení bude další 
žadatel v pořadí vyzván ke složení kauce.“ a zrušení této věty v bodě 5 
5/ doplnění v článku VII bod 3 slova může 
6/ změna v článku X bod 3, z důvodu změny daňových předpisů 
7/ doplnění v příloze č. 1 účel - Pro výstavbu účelové komunikace, nebo pod stávající účelovou komunikací, a 
to pro pásmo I., II. a III. cenu 300,- Kč/m2 a s tím související doplnění účelu využití v pásmu I. a II. o text 
„(mimo účelové komunikace)“ účel - Pozemky užívané jako louka (ne k zemědělským účelům), a to pro pásmo 
III. cenu 100,- Kč/m2 účel - Ostatní samostatně prodávané pozemky výše neuvedené o text „(zahrada, 
zázemí k vlastní nemovitosti)“ a s tím související doplnění a upřesnění v části přílohy č. 1 - Vysvětlivky 
vše dle důvodové zprávy, po doplnění doložky o schválení. 



Stanovisko RM:
Rada města dne 06.02.2018 usnesením č. RM 18 03 37 11 doporučila zastupitelstvu města schválit 
navrhovanou změnu „zásad“, tj. nové znění zásad „Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví 
a z vlastnictví statutárního města Děčín“ ve smyslu: 
1/ doplnění čl. I odst. 2 ve znění „ ... zahrádkářské kolonie, vyjma těch zahrádkářských kolonií, kde byla již 
většina pozemků z majetku statutárního města prodána.“ 
2/ vypuštění v článku IV bod 2 v celém znění, vypuštění poslední věty v bodě 3, doplnění v bodě 5 - 
rozhodnutí orgánů se změnou druhu, využití pozemku, v bodě 7 a 8 doplnění dle důvodové zprávy 
3/ změna čl. V bod 2 ve smyslu změny slovosledu 
4/ doplnění v čl. VI bod 4 věty „ V případě odstoupení kupujícího vybraného v dohadovacím řízení bude další 
žadatel v pořadí vyzván ke složení kauce.“ a zrušení této věty v bodě 5 
5/ doplnění v článku VII bod 3 slova může 
6/ změna v článku X bod 3, z důvodu změny daňových předpisů 
7/ doplnění v příloze č. 1 účel - Pro výstavbu účelové komunikace, nebo pod stávající účelovou komunikací, a 
to pro pásmo I., II. a III. cenu 300,- Kč/m2 a s tím související doplnění účelu využití v pásmu I. a II. o text 
„(mimo účelové komunikace)“ účel - Pozemky užívané jako louka (ne k zemědělským účelům), a to pro pásmo 
III. cenu 100,- Kč/m2 účel - Ostatní samostatně prodávané pozemky výše neuvedené o text „(zahrada, zázemí 
k vlastní nemovitosti)“ a s tím související doplnění a upřesnění v části přílohy č. 1 - Vysvětlivky 
vše dle důvodové zprávy, po doplnění doložky o schválení. 

Cena:      
Návrh postupu: RM doporučuje schválit



Důvodová zpráva:
Rekapitulace: 
- Na základě úkolu vedení města je předkládán návrh na úpravu „zásad“ na prodej pozemků z majetku města
- OMH připravil v souladu s jednáním zástupců vedení města zapracování navrhované změny do znění 
„zásad“ 
- Současně je navržena úprava vyplývající ze změny organizačního řádu a změny legislativy - daňový řád 
- V příloze jsou „zásady“ včetně nové úpravy, pouze po schválení dojde k doplnění příslušného usnesení a 
data schválení 

V návaznosti na pokyn vedení města je předkládán návrh na doplnění a změnu „zásad“ pro prodej pozemků, 
vyplývající z potřeby aktualizovat tento předpis a rovněž z důvodu změny organizačního řádu a návazných 
skutečností. 

Jedná se o doplnění možnosti odprodat pozemky v zahrádkářských koloniích, kde již byla většina pozemků z 
majetku města prodána. 

V návaznosti na ukončený proces restitučních nároků již není nutné zajišťovat pro prodej pozemků srovnávací 
sestavení parcel, a to na základě obdrženého sdělení od Státního pozemkového úřadu. V této souvislosti je 
ovšem nutné pořízení dalších rozhodnutí, která souvisejí se změnou druhu nebo užití pozemku, v takovém 
případě je nutné rozhodnutí Agentury ochrany přírody a krajiny, případně další doklady od orgánů státní 
správy. 

Ve vazbě na změnu v účtování daní - daň z nabytí, byla tato změna zapracována rovněž do nového znění 
„zásad“ a s ohledem na daňový řád je upraven i text žádosti. 

Současně byl upraven text některých ustanovení, aby byl lépe srozumitelný a přehledný a došlo k odstranění 
administrativních chyb v textu, případně opravě textu z důvodu změny legislativy - změna úhrady daně z 
nabytí dle daňového řádu. 

V části přílohy č. 1 je doplněn text o účel napříč všemi pásmy, a to pro pozemky určené pro výstavbu účelové 
komunikace nebo pod již stávající účelovu komunikací, nově stanovená cena pro všechna pásma 300,- Kč/m2 
a s tím související doplnění účelu využití v pásmu I. a II. o text „(mimo účelové komunikace)“. Jedná se o 
stanovení ceny vždy s ohledem na skutečnost, že tuto účelou komunikaci je nutné udržovat v 
provozuschopném stavu, případně s vybudováním takové komunikace souvisí nemalé finanční náklady. 

V pásmu III. byla dále doplněna cena pro pozemky užívané jako louka, ne k zemědělským účelům, a to v ceně 
100,- Kč/m2 a dále došlo k upřesnění u ostatních samostatně prodávaných pozemků (zahrada, zázemí k 
vlastní nemovitosti), což se objevuje i v části vysvětlení pojmů. 

Mezi koeficienty byl nově začleněn koeficient 0,2 pro pozemky užívané jako louka, a to v pásmu II. a 
koeficient 0,3, pro pozemky užívané k zemědělským účelům v pásmu III. 

Dále bylo doplněno sdělení, že pro prodej pozemků v zahrádkářských koloniích, tam kde již byla většina 
pozemků prodána, bude cena stanovena dle jednotlivých pásem jako pozemek užívaný na zahradu.

Vyjádření:

Příloha: zasady_pozemky_prodej_
01_2018_zmeny.pdf Komentář: viditelné změny

Příloha: zasady_pozemky_prodej_
01_2018_zmeny.pdf Komentář: viditelné změny



Příloha: zasady_pozemky_prodej_
01_2018_nově_RM.pdf Komentář: nové znění

Příloha: zasady_pozemky_prodej_
01_2018_nově_RM.pdf Komentář: nové znění

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 8.2.2018 10:59 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 8.2.2018 12:50 podepsáno



Postup a zásady 
nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a Z vlastnictví 

statutárního města Děčín _ 

Článek I 

Nabytí a převod pozemků do vlastnictví a Z vlastnictví statutárního města Děčína 
Statutární město Děčín realizuje vsouladu se Zákonem o obcích a dalšími právními předpisy nabytí a 
převod pozemků do vlastnictví a Z vlastnictví města podle tohoto postupu a zásad (dále jen ,,Zásady“). 
Obecně se stanoví, že nebudou prodány pozemky s využitím pozemku jako Ostatní plocha - Ostatní 
komunikace. Výjimku lze předložit do jednání orgánů města v případě, že pozemek S označením Ostatní 
plocha - komunikace, silnice zjevně neslouží obecnímu zájmu. Dále se obecně Stanoví, že nebudou 
prodávány pozemky, které jsou využívány jako zahrádkářské kolonie, vyjma těch Zahrádkářąlgých kolonií, 
kde byla již většina pozemků Z majet_l‹Lı stat_u_taĹır_nihg_m‹_ěí-stal p[g[_13Éjg___ 

Článek II 
Evidence a postup vyřizování žádostí 

1. Evidence a vyřizování žádostí o prodej pozemků Zajišťuje odbor místního hospodářství a-majetku-města MM Děčín (dále jen ,,odbor“). 
2. Žádosti se podávají písemně prostřednictvím podatelny Magistrátu města Děčín (dále jen MM Děčín) na 

formuláři, který tvoří přílohu č. 2 tohoto postupu, současně musí žádost obsahovat: 
2.1. identifikační data žadatele 

2.1.1. Fyzická osoba 
- příjmení, jméno, rodinný stav, adresa trvalého bydliště, v případě manželů pak příjmení a 

jméno obou manželů, pokud mezi nimi nedojde k jiné dohodě 
2.1.2 Podnikající fyzická osoba 

- stejné ůdaje dle odstavce 2.1.1 a dále kopii živnostenského oprávnění 
2.1.3 Právnická osoba 

- ověřený výpis Z obchodního rejstříku a případně plná moc statutárního orgánu žadatele kjeho 
Zastupování ve věci 

2.2. Identifikační data pozemku či jeho části 
- informativní výpis Z katastru nemovitostí obsahující dotčené pozemky či jejich části a právní 

vztah ne starší 3 měsíců 
- snímek Z katastrální mapy dotčených pozemků eventuálně se Zakreslením částí dotčených 

pozemků ne Starší 3 měsíců. 
3. Žadatel bude odborem písemně informován O přijetí žádosti O prodej pozemku či jeho části a v případě 

potřeby požádán O doplnění žádosti, nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne doručení žádosti na 
Magistrát města Děčín. 

4. Odbor postoupí žádost kvyjádření příslušným odborům MM Děčín, tzn. vyžádá si stanoviska od - 
odboru Stavební úřad, odboru životního prostředí, odboru rozvoje, popřípadě další dotčené, nejpozději 
do 15 dnů ode dne doručení žádosti na MM Děčín. Odbory poskytnou svá stanoviska obratem, 
nejpozději do 10 dnů od obdržení žádosti odboru o stanovisko. 

5. Vpřípadě, že žadatel bude mít v evidenci MM Děčín nevyrovnané Závazky vůči Statutárnímu 
statutárnímu městu Děčín, potažmo vůči správcům bytového fondu města Děčín, nedojde k uzavření 
kupní smlouvy až do doby, kdy žadatel prokáže opak. 

6. V případě odstoupení od koupi nemovitosti se žadatelé zavaz-ují-zavaZu'|e uhradit paušální částku ve 
výši 3000,- Kč jako náhradu za výdaje spojené S projednáváním prodeje předmětné nemovitosti. Tuto 
částku jsou povinni uhradit v termínu do 30 dnů ode dne jejího vyúčtování odborem. 

čıánek ııı 
Schválení a zveřejnění záměru města prodat pozemek 

1. Záměr města převést pozemek Z vlastnictví Statutární-he-stattıtárniho města Děčín podléhá schválení 
Zastupitelstvu města. 

2. Záměr města převést pozemek Zvlastnictví města se zveřejňuje po dobu nejméně 15 dnů na úřední 
desce a webových stránkách MM Děčín vsouladu s § 39 odst. 1 Zák.č. 128/2000 Sb., O obcích,
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v platném znění. Zveřejnění záměru města zajistí Odbor nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne 
převzetí příslušného usnesení orgánu města. 

článek ıv 
Další postup při vyřizování žádostí 

1. Odbor vždy písemně informuje žadatele, nájemce, případně stávajícího uživatele pozemku 0 
schváleném záměru města převést příslušný pozemek, nejpozději do 20 pracovních dnů ode dne 
převzetí příslušného usnesení orgánu města. 

2-Geílaer-zšajisti-ee--sslävàlení-záměru- mesta- převést--přisluŠH-ýL-pe2ePeek-SFevHàvaei-- sestavení--pareel 
Éebjedaavka vystavena ale--1-G-praeevmkžhaaułšaeaäee-převzetí-přisIuèønéhe -usneseni -onflgàau-FněSta)z-Fłe 
eb€lrżení_srevnavaeílfıe-sestaveHi- pa-real zajistí- --adłaer potvrzení-MirıiSteëstva--Zeı1=ıèdělst\Li-- 
Pečemkevéhe- uřaťšlu- e připadnýcthrestitatšnleh-náfoeíehža-te--41ejpazc-lěji-de-40---pfaoevn-ielá-d-lem ode dne 
obdržení srevnavaelmısesđavení-pareel 

3v.2._Po schválení záměru města převést pozemek zajistí v případě potřeby odbor rozdělení pozemku 
geometrickým plánem, který bude vycházet zpožadavků odboru stavební úřad, odboru dopravy a 
komunikací a odboru rozvoje MM Děčín. Qbjeënavka-při-slušné--geaaetieké-l‹-ancelaři--bude-od-boı-'em 
vystavena nejjaeflzději-V-ternıímı-ele-19-ąaraeev-nie -d-ne--elzıdrżení negativıwi-he-petvrzeni-MZ--Fllłí 
ınastituéeøíelmareeíeřh 

4=3. Po schválení záměru města převést pozemek zajistí v případě potřeby odbor vypracování znaleckého 
posudku za účelem ocenění prodávaného pozemku či jeho části, a to formou objednávky vystavené 
soudnímu znalci nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne obdržení všech nutných podkladů. 

5.5-*_í____ V případě záměru města převést část pozemku požádá Statetáeıí-statutární město Děčín Zastoupené 
odborem příslušný orgán státní správy O vydání rozhodnuti nebo opatření o dělení pozemku ve smyslu 
ustanovení § 32 odst. 1 písm. e) stavebního zákona, souhlas S vynétlm ze ZPF, Změnou druhu nebo 
flužjti poZemlgı_ Souhlas Agentury Ochrany krajiny a přírody ke změně druhu nebo Wužitl pozemku. 

675. Vpřípadě kladného rozhodnutí O dělení pozemku dle odstavce 4 čl. IV. těchto ,,Zásad" se dále 
postupuje dle čl. V. těchto zásad. 

7-.6. Bude-li rozhodnutí nebo opatření O dělení pozemku dle odstavce 4 čl. IV. těchto ,,Zásad" záporné, 
miıże Statutární eeslaměsto Děčín podat, v případě nesouhlasu S tímto rozhodnutím nebo opatřením, 
odvolání proti tomuto rozhodnutí. 

877. O výsledku odvolání statutárního města Děčín vůči rozhodnutí nebo opatření informuje odbor orgány 
města a žadatele. 

článek v 
Rozhodnutí O konkrétním kupujícím 

1. O konkrétním kupujícím rozhodne zastupitelstvo města po uplynutí nejméně 15 denní lhůty, po kterou je 
záměr města převést pozemek či jeho část zveřejněn na úřední desce Staaátamllae--statutárního města 
Děčín dle čl. Ill odst. 2 a po zajištění všech nutných podkladů pro odprodej pozemku, a to zpravidla 
podle následující posloupnosti: 
- pozemky určené pro stavbu, orientační velikost tohoto pozemku se stanovuje O rozloze cca 

800 - 1200 m2: 
- vždy formou dohadovaclho řízení, při kterém bude postupováno dle čl. VI těchto ,,Zásad“, 

přičemž výchozí cena bude stanovena dle přílohy č. 1 těchto „Zásad“ 
- Ostatní pozemky následovně: 

- žadateli, vlastnícímu stavbu (nemovitost) na požadovaném pozemku či na jeho části (stojící na 
pozemku či na jeho části a nebo tvořící funkční celek s prodávaným pozemkem či jeho částí), 

- žadateli, je-li jediným žadatelem a současné nájemcem a účel nájmu odpovídá způsobu využití 
pozemku dle územního plánu, v ostatních případech uzavřená nájemní smlouva nezakládá 
žádný nárok na odprodej pozemku nájemci, 

- žadateli, je-li jediným žadatelem, 
- v ostatních případech (vice žadatelů) bude pozemek prodán formou dohadovaclho řízení, při 

kterém bude postupováno dle čl. VI těchto ,,Zásad“. 
2. Odbor písemnou formou vyrozumí všechny žadatele O rozhodnutí zastupitelstva města flgjpozději do 15 

DraC0vfliQh_dnù Ode dne podpisu příslušného uSnese[IJÍ_CLç|€š[1u města a vyzve stanoveného žadatele 
podle usnesení zastupitelstva města, aby se dostavil do 14 dnů po doručení rozhodnutí na odbor 
k dalšímu řízení ve věci uzavření kupní smlouvy,-nejpozději do 15 pracovnich-dnů-eee eine podpisu 
příslaěnélıe-usaeseelfloıgáfluéeıésflta.
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3. 

4. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7.

1

2 

3. 

1. 

Nedostaví-li se vybraný kupující na výzvu MM Děčín na odbor do 14 dnů po doručení rozhodnutí, bude 
kupující opětovně prokazatelně upozorněn, že pokud se nedostaví V náhradním termínu, bude pozemek 
či část pozemku nabídnuta jinému žadateli nebo opětovně zveřejněn. 
V případě odstoupení určeného kupujícího nebo nebude-li určený kupující reagovat na výzvy dle čl. V 
odst. 3, bude záležitost vrácena k rozhodnutí zastupitelstvu města. 

článek vl 
Prodej pozemku formou dohadovacího řízení 

Tímto způsobem bude vybrán kupující v případech odprodeje pozemku určeného na stavbu, resp. bude- 
li více žadatelů. Dohadovací řízení uskuteční odbor do 30 dnů od data uzavírky příjmu žádostí. Všichni 
účastníci dohadovacího řízení musí před konáním dohadovacího řízení složit na účet města kauci ve 
výši 5% ze stanovené ceny a předložit o tom potvrzení. Dohadovacího řízení se mohou účastnit i fyzické 
a právnické osoby S trvalým pobytem, resp. sídlem, na území ČR bez ohledu na to, zda v 15 denní lhůtě 
podali žádost o odprodej a dostaví se na dohadovací řízení. 
Dohadovacího řízení se zúčastní člen zastupitelstva města a zástupce vedení MM Děčín, kteří spolu se 
zástupcem odboru tvoří komisi, která dohlíží na řádný průběh dohadovacího řízení. Komise nebude brát 
zřetel na žadatele, který se dostaví později, než do 5 minut od oznámené doby konání dohadovacího 
řízení. Komise stanoví minimální výši nabídek zúčastněných žadatelů s tím, že každý může navyšovat 
individuální nabídku minimálně O stanovený krok. 
Žadatel, který podá nejvyšší nabídku v dohadovacím řízení, se stává vybraným kupujícím. Současně se 
dále stejným způsobem, jímž byl vybrán vybraný kupující, stanoví pořadí náhradníků na druhém a 
dalších místech. Výsledky dohadovacího řízení podléhají schválení Zastupitelstvem města, které 
rozhodne O konkrétním kupujícím. 
Složená 5 % kauce bude vrácena všem účastníkům s výjimkou žadatele, který se umístil na prvním 
pořadí. V případě odstoupení vybraného kupujícího Z dohadovacího řízení, resp. jeho náhradníků, tato 
kauce propadá ve prospěch města. V případě odstoupení kuıagjioiho vybrelıého v dohadovacím řízení 
bude další žadatel v pořadí vyzván ke síożenl kauce. V případě podpisu kupní smlouvy bude složená 
kauce zúčtována na kupní cenu._ 
Při rovnosti nižších nabídek bude uskutečněno nové dohadovací řízení. V pšieaděedetoupen-Hflepujíeiho 
-vyeraněheewdeh-adev-aeim-řízení---làude-cialä žadatel- v pot“-adí vyzván ke--Složení l<-aucefl 
Nabídka učiněná žadatelem na dohadovacím řízení je ze Strany žadatele Závazná. V případě 
odstoupení všech žadatelů, ač vázaných svou učiněnou nabídkou, a vypsání nového dohadovacího 
řízení se již žadatelé, kteří odstoupili, nemohou nového dohadovacího řízení ohledně stejné nemovitosti 
zúčastnit Z důvodu porušení závaznosti své nabídky. 
V případě, že nedojde k odprodeji pozemku na základě dohadovacího řízení (všichni zájemci a účastníci 
dohadovacího řízení odstoupí) zveřejní opětovně odbor oznámení O prodeji pozemku formou 
dohadovacího řízení na úřední desce a na webových stránkách města nejpozději do 15 pracovních dnů 
ode dne uskutečnění posledního dohadovacího řízení na prodej předmětné nemovitosti. 

článek vlı 
Rozhodnutí o ceně pozemku 

O konkrétní ceně pozemku rozhodne zastupitelstvo města po uplynutí nejméně 15 denní lhůty, po kterou 
je záměr města převést pozemek či jeho část zveřejněn na úřední desce MM Děčín dle těchto zásad. Při 
návrhu ceny se odbor řídí přílohou č.1 těchto ,,Zásad“. 

.Zastupitelstvo města si vyhrazuje právo stanovit konkrétní podmínky převodu pozemků, zejména u 
pozemků určených na stavbu RD, ke komerčním účelům a u pozemků zvlášt' hodných Zřetele. U 
pozemků vyjmenovaných v předchozí větě se vždy v rámci prodeje těchto pozemků zřídí předkupní 
právo ve prospěch statutárního města Děčín, a to jako právo věcné. 
V případě, že požadovaný pozemek je prokazatelně špatně využitelný pro užívání jako zahrada, Zázemí 
k domu (těžce přístupný, svah, skála apod.), rnüże si žadatel zajistí-ei_zgjiS_tlt žadatel-vlastním nákladem 
znalecký posudek o stanovení ceny obvyklé, kterým tyto skutečnosti budou prokázány. Zastupitelstvo 
města si vyhrazuje právo O takové ceně rozhodnout. 

I 
článek vlll 

Ulevy v kupní ceně pozemku určeného pro bydlení 
Na žádost kupujícího může zastupitelstvo města u pozemku určeného pro účely realizace stavby pro 
bydlení (RD) rozhodnout o vrácení částky ve výši 50% výchozí ceny pro dohadovací řízení 
z prokazatelně zastavěné plochy pozemku, za podmínky, že kupující provedou nejpozději do 4 let ode 
dne vzniku právního účinku vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle kupní smlouvy, jako 
stavebnici dle ,,stavebního zákona“ svým jménem úspěšnou kolaudacl domu postaveného na
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předmětném pozemku. 
2. Rozhodnutí zastupitelstva města o vrácení částky podle odst. 1 tohoto článku se provádí před uzavřením 

kupní smlouvy a je nedílnou součástí kupní Smlouvy. 
článek ıx 

Námitky vůči rozhodnutí zastupitelstva města 
Námitky proti rozhodnutí zastupitelstva města lze podat písemně pouze v případě, že se změnily podmínky, 
za kterých bylo rozhodnutí učiněno, či vyšly najevo nové skutečnosti, které nebyly známy vdobě 
rozhodnuti. 

článek x 
Splatnost kupní ceny 

1. Kupující musí prokázat uhrazení kupní ceny pozemku a nutných nákladů na účet prodávajícího 
nejpozději do 30 dnů po podpisu kupní smlouvy, a to před podáním návrhu na vklad do katastru 
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Děčín. V případě, že vklad 
bude Zamítnut, pak kupující a prodávající od smlouvy odstoupí a vrátí si vzájemná plnění, pokud 
nedojde k jiné dohodě. 

2. Konečný termín pro podpis kupní smlouvy oběma stranami se stanovuje do 60 dnů ode dne doručení 
oznámení usnesení Zastupitelstva města kupujícím podle čí. V odstavec 2. 

3. Cena stanovená podle čí. Ví se navýší O cenu majetku (součásti a příslušenství), který je umístěn na 
příslušném pozemku, a to dle znaleckého posudku, a o veškeré náklady spojené s převodem, zejména 
daıT1--z--převodi.Lnemovitestí- úhradu ceny za vyhotovení geometrického plánu, úhradu ceny za vyhotovení 
znaleckého posudku nebo úhradu ceny sougiseiicí se zřízením věcného břemene úhradu za [gořlzerıí 
_vy`|:1iSL1 Z katastru neınovrtosti. 

4. Kupní cena se dále zvýší o částku ve výši 1 % Z kupní ceny pozemku (minimálně Kč 200,- a nejvýše Kč 
2000,-) jako úhrada nákladů spojených s vyhotovením kupní smlouvy 

článek xı 
Ustanovení přechodná a závěrečná 

1. Ustanovení těchto ,,Zásad" se nevztahuje na pozemky, které jsou součástí staveb na nich stojících a se 
stavbou souvisejících a jsou prodávány Současně s touto stavbou. Prodej těchto pozemků je realizován 
podle zásad O názvu „Postup a zásady realizace odprodeje obytných a nebytových domů a bytových 
jednotek včetně nebytových prostor vtěchto domech zvlastnictví města" nebo podle ,,Doplňkových 
pravidel pro prodej bytových a nebytových jednotek Z majetku města Děčína ve vybraných domech“. 

2. Tyto „Zásady“ nejsou obecně závaznou vyhláškou ani jiným obecně závazným právním předpisem. Tyto 
„Zásady“ upravují postup při prodeji a nabývání pozemků za do majetku města, ke kterému je 
zastupitelstvo města oprávněno podle §85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., O obcích, v platném znění. 
Tyto ,,Zásady“_jsou závazným pokynem zastupitelstva města, kterým se řídí činnost MM Děčín ve 
věcech přípravy a realizace prodeje a nabývání pozemků. 

3. Dnem .f.10.-1072045-. Lpozbývá platnosti dosavadní „Postup a zásady nabytí a převodu 
pozemků do vlastnictví a Z vlastnictví města Děčín" schválený Zastupitelstvem města dne 204472045 
20.10.2016 usnesením č. ZM-15-09-054-8 ZM 16 08 04 32 v platném Znění včetně Přílohy č.1. 

4. Tyto „Zásady“ byly schváleny usnesením zastupitelstva města č. _. .. __ 

dne 20-10-2040- a nabývají účinnosti dnem 2-1--z 1-0-_-20-1€›_...__ 

5. V případech, u kterých již Zastupitelstvo města učinilo rozhodnutí před 2-1-z-1-00201-5 
postupováno podle ,,Zásad“ ve Znění platném v době rozhodnutí Zastupitelstva města. 

CT CZ Q_ ČD 

Mgr. Marie Blažková 
primátorka 

Mgr. Hana Cermonová 
1. náměstkyně primátorky
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PĚíI0ha:t§_j_,LPo3tupu a zásad“: 

Pásmo 1) Účel využití Cena v KčIm2 

I. 

II. 

I., II., a III. 

Pro všechny účely využitíj mimo účelové k,Qmu,nikacBf} 2) 

Pro všechny účely využití _( mimo účelové komunikace12> 

Pro výstavbu účelové komunikace, nebo pod S,tava,ii,c,í 
účelovou komunikací 

2300,- Kč 
koeficient 0,3 - 1,03) 

1000,- Kč 
koeficient 0,2 - 1,03) 

OJ O C) ii 

Pro účely bydlení 2) 

(výchozí cena pro dohadovací řízení) 
400,- 

Ostatní pozemky zastavěné, nebo určené k zastavění, 
nikoliv však stavbami pro bydlení 500,- 

Pozemky užívané jako loukg [ne kzemèclélsl-ąým 
4 OO ia; 

Ostatní Samostatně prodávané pozemky výše 
neuvedené _(;a!ıradšL Z_ëıZ§.“':D1í,k v|,a§_tfl_ı'_nemovitoSti1 

Pozemky určené k podnikání 

200,- 

800,- 
koeficient 0,8 - 1,03) 

Za účelem zarovnání hranic pozemků pro jeden případ 
(jednoho žadatele), max. do 50 m2 výměry 50,- 

CGHU 
-\Ve výjimečných případech vzájmu města Stanoví zastupitélatiíarměsta

Ž 

Individuální
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Vzs Větlivkz: 
1. 7) Pásmem I. se rozumí lokalita čtvrtě Děčín l, Děčín /V, část čtvrtě Děčín I/ - Nové Město - dle 

vyznačení V mapové příloze č. //1 a část čtvrtě Děčín VI - Letná ~ dle vyznačení V mapové příloze 
Č. t/2. Pásmem ll. se rozum! vše Ostatní neurčení V pásmu I. a pásmu lll. Pásmem lll. se rozumí 
pozemky evidované v katastrátuím území Dolní Žteb, Hoštice, Ch/um u Děčína, Lesná, Nebočady, 
Vetká Veteň, části .~'‹.u. Prostřední Žleb od železničního mostu směrem ke státní hranici a části 
k.ú. Bo/etice nad Labem mimo ulici Vítězství (od ulice Ke Trati po ulici Přírodní) a objekty 
nacházející se na křižovatce této ulice s jinou ulicí. 

2._2) Pozemkem určeným k bydlení se rozumí pozemek určený k tomuto účelu podle územního plánu 
nebo projektu zóny, územního sídelního útvaru, a nebo územního rozhodnutí. 

2-. §._Do,c_2roo'‹_=.',{_pozıš*øj11jçu v zahrádkáfst‹ýci`ı tťotoniichjtam. kde Již bvta většina gozę_n_1kü Z üìêíetku tflěgtą 
jırodáıml bude ııskutečııťšfl za cenu pozęmtťu p[fJ.‹1á.vau1v?ch k ú.‹ìE-Itu využití zatìracta, za tu die 
j'ednoUtvých pásem pro oceněu_i_gpzeiIık_u. 

êvial použití koeflcientu u pásma I., ll.a Ill: 

- koeficient 0,2 - bude použit V případě Zarovnání hranic pozemků vždy pro jeden případ 
maximálně do výměry 50 m2 (pro jednoho žadatele), a to V pásmu ll 

- koeftcjefıtgż - bude ,oouz1't,_p_okud pozemek bude vvui ' 

Jšłko tQut1aJ_a to v gásmu tt .IVEHI 
_ __ . 

- koeficient 0,3 - bude použit, pokud pozemek bude využit za účelem bydlení - Výstavba 
rodinného domu S max. 2 bytovými jednotkami, a to pouze V pásmu l. 

ìt€oezfn*'€.‹'e.*-ıtfl 4973-- -bude-poużfifpeıkud-pozemek-buťie-vyużıàf--za --‹-ł‹šeteru-výStavz*›y- -účelové 
k9mu+HJ‹aGe.-rłelz›€»p5\€t-stná-vajíui- uěei€›VGu-komunłkasíża-to-;.4€›u=Ze+Ljč›vá8FHu-lva-Jiz 

- koeficient 0,3 - bude použit, pokud pozemek bude využit jako Zahrada, a to pouze V pásmu ll. 
- gøeficıenr 0.3 - bude použit.. ookııduiıoząmek b_u‹`i‹.1.vV_ı›'ŽIľ.ífłëméđéfským. učetggn, a to 

Vpásmu Ill. 
- koeficient 0,4 - bude použit V případě Zarovnání hranic pozemků vždy pro jeden případ 

maximálně do výměry 50 m2 (pro jednoho žadatele), a to V pásmu l. 
- koeficient 0,5 - bude použit, pokud pozemek bude využit za účelem bydlení - výstavba 

rodinného domu S max. 2 bytovýmijednotkami, a to pouze V pásmu ll. 
- koeficient 0,6 - bude použit, pokud pozemek bude využit za účelem bydlení V ,Qásmu l. a ll. 

- koeficient 0,7 - bude použit, pokud pozemek bude využit jako zahrada V pásmu l. 
- koeficient 0,8 ~ bude použit, pokud pozemek bude využit pro podnikání v Qasmu t H. a ttt. 
- koeficient 0,9 - bude použit, pokud pozemek bude využit pro Ostatní účely jinde neuvedené 

(např. pozemky pod řadovými nebo samostatně stojícími garážemi, bazény, a jinými účelovými 
stavbami) vpásmu l. ll. 

- koeficient 1,0 - bude použit, pokud pozemek bude využit pro komerci (např. hotely, 
administrativní budovy apod.) 

prtçeınž sąpod nàsieduflcími poLruv,_uvęde_ným.i u iednottivých-koeflcientu. rozumí; 
bydlení- objekty S čistě obytným využitím 
Zahrada - pozemky, které jsou a budou i nadále využívány jako Zahrada 
tgııka ~ pozenık v. které ueątquží k zemědětskému Dodiıikänø' a jsou udržovànv_pouze sekáním trávy 
Zázemí' - pozaıfllfl/#igg“5é_{ı@gu uŽı'váy_1UÍa_ko zahradagaíe tésrıa_,ıJ_ř&.=Ĺiı_ąĹk vtastní r1ę11“ıovit0sti__ggpř. 
dvıërdıředzahrádkê.t'fl.€1iľ0 učétv_oQdni`kárıíi aflod. 

podnikání- areály výroby a Služeb, sklady s doprovodným podílem zejména technického a dopravního 
Vyba Vení, řemeslnické provozy a služby, drobné skladovací a veřejné prostory apod. 
komerce - 1 až 2 podlaží využitá pro komerční účely, např. penziony, hotely, širokosortimentní 
obchody, restaurace, zábavné podniky, pronajímatelné garáže, administrativní prostory apod.
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Příloha Č. 2 ,_,P0stupu a záSad“: 

Jméno a adresa žadatele(ů), datum narození: 

společnéhojměnl manželů - nutno uvést oba 
Z manželů 

Číslo te|efonu:.............. 

Statutární město Děčín 
pod adresou: 
Magistrát města Děčín 
Odbor místního nakládání s majetkem města 
Mírové náměstí 1175/5 
405 38 Děčín IV 

VDěčíně dne........ 
Žádost O prodei nemovitostí (pozemkůl 
parc. číslo (V případě části pozemku uvést přibližnou výměru) ................................................................ _. 

v katastrálním území ...................................................................................................................................... ._ 

Zdùìłtıtlnění k igkému účelu bude pozemek sloužit: 

Prohlašuji: 

že souhlasím se zpracováním a užitím výše uvedených údajů za účelem řádného projednání a 
rozhodnutí Věci V příslušných orgánech, tj. V radě města a zastupitelstvu města, Statutárního 
města Děčín, souhlasím s tím, aby tyto údaje byly uvedeny V navazujících dokumentech, tj. V 
materiálech předkládaných do jednání orgánů města a dále V kupní smlouvě, Vyhotovovaných V 
dané věci Statutárním městem Děčín a rovněž souhlasím, aby tato listina byla vedena V evidenci MM Děčín, na dobu nejdéle 15 let. K užití uvedených údajù nestanovujijakékoli další podmínky; 
že V případě odstoupení od koupi nemovitostí 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 seznámiI(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.
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že nemám vůči Statutárnímu městu Děčín žádné neuhrazené závazky plynoucí ze samosprávy 
, , , , h ani nedoplatky na pokutach a mıstnıch poplatcıc . 

- že souhlasím s prověřením této skutečnosti V jednotlivých databázích města, a zprošťuji 
pověřené pracovníky mlčen/ivosti podle § 24~_gzákona č. 33?/-1-992280/2009 Sb., 9-správědaflí-a 
popiatkıłdaňovz' řád, ve znění pozdějších předpisů, ve věci projednání mé záležitosti V orgánech 
města. 

Podpis žadateIe(ù):... _.. . 

Přílohy: 
Snímek katastrální mapy se Zákresem pozemku, příp. jeho části 

' ` ' ˇ' ˇ 
t le 'e rávnická osoba, kopie živnostenského listu, aj. vypıs Z obchodního rejstrıku - pokud zada e m 1 p
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Postup a zásady 
nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví 

statutárního města Děčín 

Článek I 
Nabytí a převod pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčína 

Statutární město Děčín realizuje v souladu se zákonem o obcích a dalšími právními předpisy nabytí a 
převod pozemků do vlastnictví a z vlastnictví města podle tohoto postupu a zásad (dále jen „Zásady“). 

Obecně se stanoví, že nebudou prodány pozemky s využitím pozemku jako ostatní plocha – ostatní 
komunikace. Výjimku lze předložit do jednání orgánů města v případě, že pozemek s označením ostatní 
plocha – komunikace, silnice zjevně neslouží obecnímu zájmu. Dále se obecně stanoví, že nebudou 
prodávány pozemky, které jsou využívány jako zahrádkářské kolonie, vyjma těch zahrádkářských kolonii, 
kde byla již většina pozemků z majetku statutárního města prodána. 

Článek II 
Evidence a postup vyřizování žádostí 

1. Evidence a vyřizování žádostí o prodej pozemků zajišťuje odbor místního hospodářství MM Děčín (dále 
jen „odbor“). 

2. Žádosti se podávají písemně prostřednictvím podatelny Magistrátu města Děčín (dále jen MM Děčín) na 
formuláři, který tvoří přílohu č. 2 tohoto postupu, současně  musí žádost obsahovat: 

2.1. Identifikační data žadatele 

2.1.1. Fyzická osoba 

- příjmení, jméno, rodinný stav, adresa trvalého bydliště, v případě manželů pak příjmení a 
jméno obou manželů, pokud mezi nimi nedojde k jiné dohodě 

2.1.2 Podnikající fyzická osoba 

- stejné údaje dle odstavce 2.1.1 a dále kopii živnostenského oprávnění 

2.1.3 Právnická osoba 

- ověřený výpis z obchodního rejstříku a případně plná moc statutárního orgánu žadatele k jeho 
zastupování ve věci 

2.2. Identifikační data pozemku či jeho části 

- informativní výpis z katastru nemovitostí obsahující dotčené pozemky či jejich části a právní 
vztah ne starší 3 měsíců 

- snímek z katastrální mapy dotčených pozemků eventuálně se zakreslením částí dotčených 
pozemků ne starší 3 měsíců. 

3. Žadatel bude odborem  písemně informován o přijetí žádosti o prodej pozemku či jeho části a v případě 
potřeby požádán o doplnění žádosti, nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne doručení žádosti na 
Magistrát města Děčín.  

4. Odbor postoupí žádost k vyjádření příslušným odborům MM Děčín, tzn.   vyžádá si stanoviska od – 
odboru stavební úřad, odboru životního prostředí, odboru rozvoje, popřípadě další dotčené, nejpozději 
do 15 dnů ode dne doručení žádosti na MM Děčín. Odbory poskytnou svá stanoviska obratem, 
nejpozději do 10 dnů od obdržení žádosti odboru o stanovisko. 

5. V případě, že žadatel bude  mít v evidenci MM Děčín nevyrovnané závazky vůči statutárnímu městu 
Děčín, potažmo vůči správcům bytového fondu města Děčín, nedojde k uzavření kupní smlouvy až do 
doby, kdy žadatel prokáže opak. 

6. V případě odstoupení od koupi nemovitosti se žadatel zavazuje uhradit paušální částku ve výši 3000,- 
Kč jako náhradu za výdaje spojené s projednáváním prodeje předmětné nemovitosti. Tuto částku jsou 
povinni uhradit v termínu do 30 dnů ode dne jejího vyúčtování odborem. 

Článek III 
Schválení a zveřejnění záměru města prodat pozemek 

1. Záměr města převést pozemek z vlastnictví statutárního města Děčín podléhá schválení zastupitelstvu 
města. 

2. Záměr města převést pozemek z vlastnictví města se zveřejňuje po dobu nejméně 15 dnů na úřední 
desce a webových stránkách MM Děčín v souladu s § 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, 



2  

v platném znění. Zveřejnění záměru města zajistí odbor nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne 
převzetí příslušného usnesení orgánu města. 

Článek IV 
Další postup při vyřizování žádostí 

1. Odbor vždy písemně informuje žadatele, nájemce, případně stávajícího uživatele pozemku o 
schváleném záměru města převést příslušný pozemek, nejpozději do 20 pracovních dnů ode dne 
převzetí příslušného usnesení orgánu města. 

2. Po schválení záměru města převést pozemek zajistí v případě potřeby odbor rozdělení pozemku 
geometrickým plánem, který bude vycházet z požadavků odboru stavební úřad, odboru dopravy a 
komunikací a odboru rozvoje MM Děčín.  

3. Po schválení záměru města převést pozemek zajistí v případě potřeby odbor vypracování znaleckého 
posudku za účelem ocenění prodávaného pozemku či jeho části, a to formou objednávky vystavené 
soudnímu znalci nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne obdržení všech nutných podkladů. 

4. V případě záměru města převést část pozemku požádá statutární město Děčín zastoupené odborem 
příslušný orgán státní správy o vydání rozhodnutí nebo opatření o dělení pozemku ve smyslu ustanovení 
§ 32 odst. 1 písm. e) stavebního zákona, souhlas s vynětím ze ZPF, změnou druhu nebo využití 
pozemku, souhlas Agentury ochrany krajiny a přírody ke změně druhu nebo využití pozemku. 

5. V případě kladného rozhodnutí o dělení pozemku dle odstavce 4 čl. IV. těchto „Zásad“ se dále postupuje 
dle čl. V. těchto zásad. 

6. Bude-li rozhodnutí nebo opatření o dělení pozemku dle odstavce 4 čl. IV. těchto „Zásad“ záporné, může 
statutární město Děčín podat, v případě nesouhlasu s tímto rozhodnutím nebo opatřením, odvolání proti 
tomuto rozhodnutí. 

7. O výsledku odvolání statutárního města Děčín vůči rozhodnutí nebo opatření informuje odbor orgány 
města a žadatele. 

Článek V 
Rozhodnutí o konkrétním kupujícím 

1. O konkrétním kupujícím rozhodne zastupitelstvo města po uplynutí nejméně 15 denní lhůty, po kterou je 
záměr města převést pozemek či jeho část zveřejněn na úřední desce statutárního města Děčín dle čl. 
III odst. 2 a po zajištění všech nutných podkladů pro odprodej pozemku, a to zpravidla podle následující  
posloupnosti: 
 pozemky určené pro stavbu, orientační velikost tohoto pozemku se stanovuje o rozloze cca 

800 – 1200 m2: 
 vždy formou dohadovacího řízení, při kterém bude postupováno dle čl. VI těchto „Zásad“, 

přičemž výchozí cena bude stanovena dle přílohy č. 1 těchto „Zásad“ 
 ostatní pozemky následovně: 

- žadateli, vlastnícímu stavbu (nemovitost) na požadovaném pozemku či na jeho části (stojící na 
pozemku či na jeho části a nebo tvořící funkční celek s prodávaným pozemkem či jeho částí), 

- žadateli, je-li jediným žadatelem a současně nájemcem a účel nájmu odpovídá způsobu využití 
pozemku dle územního plánu, v ostatních případech uzavřená nájemní smlouva nezakládá 
žádný nárok na odprodej pozemku nájemci, 

- žadateli, je-li jediným žadatelem, 

- v ostatních případech (více žadatelů) bude pozemek prodán formou dohadovacího řízení, při 
kterém bude postupováno dle čl. VI těchto „Zásad“. 

2. Odbor písemnou formou vyrozumí všechny žadatele o rozhodnutí  zastupitelstva města nejpozději do 15 
pracovních dnů ode dne podpisu příslušného usnesení orgánu města a vyzve stanoveného žadatele 
podle usnesení  zastupitelstva města, aby se dostavil do 14 dnů po doručení rozhodnutí na odbor  
k dalšímu řízení ve věci uzavření kupní smlouvy,. 

3. Nedostaví-li se vybraný kupující na výzvu MM Děčín na odbor do 14 dnů po doručení rozhodnutí, bude 
kupující opětovně prokazatelně upozorněn, že pokud se nedostaví v náhradním termínu, bude pozemek 
či část pozemku nabídnuta jinému žadateli nebo opětovně zveřejněn. 

4. V případě odstoupení určeného kupujícího nebo nebude-li určený kupující reagovat na výzvy dle čl. V 
odst. 3, bude záležitost vrácena k rozhodnutí zastupitelstvu města. 

Článek VI 
Prodej pozemku formou dohadovacího řízení 
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1. Tímto způsobem bude vybrán kupující v případech odprodeje pozemku určeného na stavbu, resp. bude-
li více žadatelů. Dohadovací řízení uskuteční odbor do 30 dnů od data uzavírky příjmu žádostí. Všichni 
účastníci dohadovacího řízení musí před konáním dohadovacího řízení složit na účet města kauci ve 
výši 5% ze stanovené ceny a předložit o tom potvrzení. Dohadovacího řízení se mohou účastnit i fyzické 
a právnické osoby s trvalým pobytem, resp. sídlem, na území ČR bez ohledu na to, zda v 15 denní lhůtě 
podali žádost o odprodej a dostaví se na dohadovací řízení. 

2. Dohadovacího řízení se zúčastní člen zastupitelstva města a zástupce vedení MM Děčín, kteří spolu se 
zástupcem odboru tvoří komisi, která dohlíží na řádný průběh dohadovacího řízení. Komise nebude brát 
zřetel na žadatele, který se dostaví později, než do 5 minut od oznámené doby konání dohadovacího 
řízení. Komise stanoví minimální výši nabídek zúčastněných žadatelů s tím, že každý může navyšovat 
individuální nabídku minimálně o stanovený krok. 

3. Žadatel, který podá nejvyšší nabídku v dohadovacím řízení, se stává vybraným kupujícím. Současně se 
dále stejným způsobem, jímž byl vybrán vybraný kupující, stanoví pořadí náhradníků na druhém a 
dalších místech. Výsledky dohadovacího řízení podléhají schválení zastupitelstvem města, které 
rozhodne o konkrétním kupujícím. 

4. Složená 5 % kauce bude vrácena všem účastníkům s výjimkou žadatele, který se umístil na prvním 
pořadí. V případě odstoupení vybraného kupujícího z dohadovacího řízení, resp. jeho  náhradníků, tato 
kauce propadá ve prospěch města. V případě odstoupení kupujícího vybraného v dohadovacím řízení 
bude další žadatel v pořadí vyzván ke složení kauce. V případě podpisu kupní smlouvy bude složená 
kauce zúčtována na kupní cenu.  

5. Při rovnosti nižších nabídek bude uskutečněno nové dohadovací řízení.  

6. Nabídka učiněná žadatelem na dohadovacím řízení je ze strany žadatele závazná. V případě 
odstoupení všech žadatelů, ač vázaných svou učiněnou nabídkou, a vypsání nového dohadovacího 
řízení se již žadatelé, kteří odstoupili, nemohou nového dohadovacího řízení ohledně stejné nemovitosti 
zúčastnit z důvodu porušení závaznosti své nabídky. 

7. V případě, že nedojde k odprodeji pozemku na základě dohadovacího řízení (všichni zájemci a účastníci 
dohadovacího řízení odstoupí) zveřejní opětovně odbor oznámení o prodeji pozemku formou 
dohadovacího řízení na úřední desce a na webových stránkách města nejpozději do 15 pracovních dnů 
ode dne uskutečnění posledního dohadovacího řízení na prodej předmětné nemovitosti. 

Článek VII 
Rozhodnutí o ceně pozemku 

1. O konkrétní ceně pozemku rozhodne zastupitelstvo města po uplynutí nejméně 15 denní lhůty, po kterou 
je záměr města převést pozemek či jeho část zveřejněn na úřední desce MM Děčín dle těchto zásad. Při 
návrhu ceny se odbor řídí přílohou č.1 těchto „Zásad“. 

2. Zastupitelstvo města si vyhrazuje právo stanovit konkrétní podmínky převodu pozemků, zejména u 
pozemků určených na stavbu RD, ke komerčním účelům a u pozemků zvlášť hodných zřetele. U 
pozemků vyjmenovaných v předchozí větě se vždy v rámci prodeje těchto pozemků zřídí předkupní 
právo ve prospěch statutárního města Děčín, a to jako právo věcné. 

3. V případě, že požadovaný pozemek je prokazatelně špatně využitelný pro užívání jako zahrada, zázemí 
k domu (těžce přístupný, svah, skála apod.), může si žadatel zajistit vlastním nákladem znalecký 
posudek o stanovení ceny obvyklé, kterým tyto skutečnosti budou prokázány. Zastupitelstvo města si 
vyhrazuje právo o takové ceně rozhodnout. 

Článek VIII 
Úlevy v kupní ceně pozemku určeného pro bydlení 

1. Na žádost kupujícího může zastupitelstvo města u pozemku určeného pro účely realizace stavby pro 
bydlení (RD) rozhodnout o vrácení částky ve výši 50% výchozí ceny pro dohadovací řízení 
z prokazatelně zastavěné plochy pozemku, za podmínky, že kupující provedou nejpozději do 4 let ode 
dne vzniku právního účinku vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle kupní smlouvy, jako 
stavebníci dle „stavebního zákona“ svým jménem úspěšnou kolaudaci domu postaveného na 
předmětném pozemku. 

2. Rozhodnutí zastupitelstva města o vrácení částky podle odst. 1 tohoto článku se provádí před uzavřením 
kupní smlouvy a je nedílnou součástí kupní smlouvy. 

Článek IX 
Námitky vůči rozhodnutí zastupitelstva města 

Námitky proti rozhodnutí zastupitelstva města lze podat písemně pouze v případě, že se změnily podmínky, 
za kterých bylo rozhodnutí učiněno, či vyšly najevo nové skutečnosti, které nebyly známy v době 
rozhodnutí. 
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Článek X 
Splatnost kupní ceny 

1. Kupující musí prokázat uhrazení kupní ceny pozemku a nutných nákladů na účet prodávajícího 
nejpozději do 30 dnů po podpisu kupní smlouvy, a to před podáním návrhu na vklad do katastru 
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Děčín. V případě, že vklad 
bude zamítnut, pak kupující a prodávající od smlouvy odstoupí a vrátí si vzájemná plnění, pokud 
nedojde k jiné dohodě. 

2. Konečný termín pro podpis kupní smlouvy oběma stranami se stanovuje do 60 dnů ode dne doručení 
oznámení usnesení zastupitelstva města kupujícím podle čl. V odstavec 2. 

3. Cena stanovená podle čl. VI se navýší o cenu majetku (součásti a příslušenství), který je umístěn na 
příslušném pozemku, a to dle znaleckého posudku, a o veškeré náklady spojené s převodem, zejména 
úhradu ceny za vyhotovení geometrického plánu, úhradu ceny za vyhotovení znaleckého posudku nebo 
úhradu ceny související se zřízením věcného břemene, úhradu za pořízení výpisů z katastru 
nemovitostí. 

4. Kupní cena se dále zvýší o částku ve výši 1 % z kupní ceny pozemku (minimálně Kč 200,- a nejvýše Kč 
2000,-) jako úhrada nákladů spojených s vyhotovením kupní smlouvy 

Článek XI 
Ustanovení přechodná a závěrečná 

1. Ustanovení těchto „Zásad“ se nevztahuje na pozemky, které jsou součástí staveb na nich stojících a se 
stavbou souvisejících a  jsou prodávány současně s touto stavbou. Prodej těchto pozemků je realizován 
podle zásad o názvu „Postup a zásady realizace odprodeje obytných a nebytových domů a bytových 
jednotek včetně nebytových prostor v těchto domech z vlastnictví města“ nebo podle „Doplňkových 
pravidel pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“. 

2. Tyto „Zásady“ nejsou obecně závaznou vyhláškou ani jiným obecně závazným právním předpisem. Tyto 
„Zásady“ upravují postup při prodeji a nabývání pozemků z a do majetku města, ke kterému je 
zastupitelstvo města oprávněno podle §85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. 
Tyto „Zásady“ jsou závazným pokynem zastupitelstva města, kterým se řídí činnost MM Děčín ve 
věcech přípravy a realizace prodeje a nabývání pozemků. 

3. Dnem ……………….pozbývá platnosti dosavadní „Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do 
vlastnictví a z vlastnictví města Děčín“ schválený zastupitelstvem města dne 20.10.2016 usnesením č.  
ZM 16 08 04 32 v platném znění včetně Přílohy č.1. 

4. Tyto „Zásady“ byly schváleny usnesením zastupitelstva města č. ………………………… dne                           
a nabývají účinnosti dnem ……………. 

5. V případech, u kterých již zastupitelstvo města učinilo rozhodnutí před                       bude postupováno 
podle „Zásad“ ve znění platném v době rozhodnutí zastupitelstva města. 

Mgr. Marie Blažková  
primátorka 

Mgr. Hana Cermonová  
1. náměstkyně primátorky 
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Příloha č. 1 „Postupu a zásad“: 

Pásmo  1)  Účel využití Cena  v Kč/m2 

I. Pro všechny účely využití (mimo účelové komunikace) 2) 
2300,- Kč 

koeficient    0,3 – 1,03) 

II. Pro všechny účely využití (mimo účelové komunikace) 2) 
1000,- Kč 

koeficient    0,2 – 1,03)  

I., II., a III. 
Pro výstavbu účelové komunikace, nebo pod stávající 
účelovou komunikací 

300,- 

 
III. 

 
Pro účely bydlení 2)  

(výchozí cena pro dohadovací řízení) 

 
400,- 

Ostatní pozemky zastavěné, nebo určené k zastavění, 
nikoliv však stavbami pro bydlení 

500,- 

Pozemky užívané jako louka (ne k zemědělským 
účelům) 

100,- 

Ostatní samostatně prodávané pozemky výše 
neuvedené (zahrada, zázemí k vlastní nemovitosti) 

200,- 

Pozemky určené k podnikání 
800,- 

koeficient 0,8 - 1,03)  

Za účelem zarovnání hranic pozemků pro jeden případ 
(jednoho žadatele), max. do 50 m2 výměry 

50,- 

Ve výjimečných případech v zájmu města stanoví zastupitelstvo města 
cenu 

Individuální 
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Vysvětlivky: 

1. 1) Pásmem I. se rozumí lokalita čtvrtě Děčín I, Děčín IV, část čtvrtě Děčín II – Nové Město – dle 
vyznačení v mapové příloze č.I/1 a část čtvrtě Děčín VI – Letná – dle vyznačení v mapové příloze 
č. I/2. Pásmem II. se rozumí vše ostatní neurčení v pásmu I. a pásmu III. Pásmem III. se rozumí 
pozemky evidované v katastrálním území Dolní Žleb, Hoštice, Chlum u Děčína, Lesná, Nebočady, 
Velká Veleň, části k.ú. Prostřední Žleb od železničního mostu směrem ke státní hranici a části 
k.ú. Boletice nad Labem mimo ulici Vítězství (od ulice Ke Trati po ulici Přírodní) a objekty 
nacházející se na křižovatce této ulice s jinou ulicí. 

2. 2) Pozemkem určeným k bydlení se rozumí pozemek určený k tomuto účelu podle územního plánu 
nebo projektu zóny, územního sídelního útvaru, a nebo územního rozhodnutí. 

3. Doprodej pozemků v zahrádkářských koloniích (tam, kde již byla většina pozemků z majetku města 
prodána) bude uskutečněn za cenu pozemku prodávaných k účelu využití zahrada, a to dle 
jednotlivých pásem pro ocenění pozemku. 

4. 3) použití koeficientu u pásma I., II.a III: 

 koeficient 0,2 - bude použit v případě zarovnání hranic pozemků vždy pro jeden případ 
maximálně do výměry 50 m2 (pro jednoho žadatele), a to v pásmu II 

 koeficient 0,2 – bude použit, pokud pozemek bude využíván jako louka, a to v pásmu II. 

 koeficient 0,3 – bude použit, pokud pozemek bude využit za účelem bydlení – výstavba 
rodinného domu s max. 2 bytovými jednotkami, a to pouze v pásmu I. 

 koeficient 0,3 – bude použit, pokud pozemek bude využit jako zahrada, a to pouze v pásmu II. 

 Koeficient 0,3 – bude použit, pokud pozemek bude využit k zemědělským účelům, a to 
v pásmu III. 

 koeficient 0,4 - bude použit v případě zarovnání hranic pozemků vždy pro jeden případ 
maximálně do výměry 50 m2 (pro jednoho žadatele), a to v pásmu I. 

 koeficient 0,5 - bude použit, pokud pozemek bude využit za účelem bydlení – výstavba 
rodinného domu s max. 2 bytovými jednotkami, a to pouze v pásmu II. 

 koeficient 0,6 – bude použit, pokud pozemek bude využit za účelem bydlení, v pásmu I. a II. 

 koeficient 0,7 – bude použit, pokud pozemek bude využit jako zahrada, v pásmu I. 

 koeficient 0,8 – bude použit, pokud pozemek bude využit pro podnikání, v pásmu I. II. a III. 

 koeficient 0,9 – bude použit, pokud pozemek bude využit pro ostatní účely jinde neuvedené 
(např. pozemky pod řadovými nebo samostatně stojícími garážemi, bazény, a jinými účelovými 
stavbami), v pásmu I. II. 

 koeficient 1,0 – bude použit, pokud pozemek bude využit pro komerci (např. hotely, 
administrativní budovy apod.) 

přičemž se pod následujícími pojmy, uvedenými u jednotlivých koeficientů, rozumí: 

bydlení – objekty s čistě obytným využitím 

zahrada – pozemky, které jsou a budou i nadále využívány jako zahrada 

louka – pozemky, které neslouží k zemědělskému podnikání a jsou udržovány pouze sekáním trávy 

zázemí – pozemky, které nejsou užívány jako zahrada, ale těsne přiléhají k vlastní nemovitosti, např. 
dvůr, předzahrádka (ne pro účely podnikání) apod. 

podnikání – areály výroby a služeb, sklady s doprovodným podílem zejména technického a dopravního 
vybavení, řemeslnické provozy a služby, drobné skladovací a veřejné prostory apod. 

komerce – 1 až 2 podlaží využitá pro komerční účely, např. penziony, hotely, širokosortimentní 
obchody, restaurace, zábavné podniky, pronajímatelné garáže, administrativní prostory apod. 
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Příloha č. 2 „Postupu a zásad“: 

Jméno a adresa žadatele(ů), datum narození: 

………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
v případě, že záměrem je koupě nemovitostí do tzv. společného jmění manželů  - nutno uvést  oba 
z manželů  

Číslo telefonu:……………………………………….. 

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…………………… 

Žádost o prodej nemovitostí (pozemků) 

parc. číslo (v případě části pozemku uvést přibližnou výměru).................................................................. 

…........................................................................................................................................................................ 

v katastrálním území........................................................................................................................................ 

Zdůvodnění k jakému účelu bude pozemek sloužit: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prohlašuji: 

 že souhlasím se zpracováním a užitím výše uvedených údajů za účelem řádného projednání a 
rozhodnutí věci v příslušných orgánech, tj. v radě města a zastupitelstvu města, Statutárního 
města Děčín, souhlasím s tím, aby tyto údaje byly uvedeny v navazujících dokumentech, tj. v 
materiálech předkládaných do jednání orgánů města a dále v kupní smlouvě, vyhotovovaných v 
dané věci Statutárním městem Děčín a rovněž souhlasím, aby tato listina byla vedena v evidenci 
MM Děčín, na dobu nejdéle 15 let. K užití uvedených údajů nestanovuji jakékoli další podmínky; 

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

 že jsem se před podáním žádosti o prodej pozemku seznámil(a) se zásadami nazvanými „Postup 
a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví Statutárního města Děčín“ a 
podmínky v těchto zásadách uvedené přijímám. 
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 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. 

Podpis žadatele(ů):……..........................………………………… 

Přílohy: 
snímek katastrální mapy se zákresem pozemku, příp. jeho části 
výpis z obchodního rejstříku – pokud žadatelem je právnická osoba, kopie živnostenského listu, aj. 
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MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 22. 2. 2018 ZM 18 02 06 02

Název:
Prodej části pozemku p.č. 40/4 v k.ú. Nebočady – záměr N

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Nebočady a
nezveřejňuje

záměr města prodat část pozemku p.č. 40/4 k.ú. Nebočady o výměře dle geometrického plánu, který bude 
vyhotoven – cca 100 m2.

Stanovisko RM:
RM usnesením č. RM 18 02 37 17 ze dne 23.01.2018 schválila variantu č. 1, tj. nedoporučila zastupitelstvu 
města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p.č. 40/4 k.ú. Nebočady o výměře dle geometrického 
plánu, který bude vyhotoven – cca 100 m2.

Současně RM projednala variantu č. 2 - tj. doporučení zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část 
pozemku p.č. 40/4 k.ú. Nebočady o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven – cca 100 m2.

Cena: 0,00
Návrh postupu: RM nedoporučuje zveřejnit záměr

Důvodová zpráva:

Rekapitulace: 
- Žadatelé jsou vlastníky bytového domu na pozemku p.č. 303/2 a sousední zahrady p.č. 304/3 k.ú. Nebočady. 
Pozemek pod domem a za domem (p.č. 303/1 k.ú. Nebočady) je ve vlastnictví ČR – ÚZSVM. Pozemek p.č. 
304/2 k.ú. Nebočady je ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Nebočady – viz zákres ve snímku KM) 
- Na požadovaném pozemku p.č. 40/4 k.ú. Nebočady byla statutárním městem Děčín vysázena zeleň – keře – 
viz příloha snímek 
- Žadatelé projevili zájem o prodej části pozemku p.č. 40/4 k.ú. Nebočady vč. sdělení, že by zeleň dále 
udržovali 
- Část pozemku, požadovaná k prodeji je tvořena trávníkem a keřovým porostem 

Manželé ****** jsou vlastníky bytového domu v k.ú. Nebočady. O prodej části pozemku p.č. 40/4 k.ú. 
Nebočady požádali z důvodu jeho údržby i případné obnovy zeleně vedle chodníku před svou nemovitostí. 



Vyjádření:

OŽP OKD OSC OR OSU OMH          
A N-pozn. N-pozn. A A N-pozn.          

Vysvětlivky:
OŽP: nemá námitek k prodeji části pozemku za účelem údržby pozemku a související výsadby zeleně. 

OKD: na části pozemku se nachází místní komunikace - chodník. Zbylá část je zeleň a rezerva pro případné 
rozšíření chodníku. Nedoporučuje prodej. K pronájmu části pozemku nemá námitek. 

OSC: nedoporučuje prodej části p.p.č. 40/4 k.ú. Nebočady dle přiloženého návrhu. Prodejem této části 
p.p.č.40/4 k.ú. Nebočady by v budoucnosti bylo znemožněno případné rozšíření chodníku, komunikace nebo 
realizace autobusového zálivu. V případě, že vlastníci objektu Vítězství č.p. 94 mají zájem o udržování 
vysázené zeleně, doporučuje pronájem pozemku. 

OR: nemá v uvedené lokalitě žádný záměr. 

OSU: nemá námitek k prodeji části pozemku parc. č. 40/4 v k.ú. Nebočady, za účelem údržby zeleného pásu 
a zeleně podél komunikace. Předmětný pozemek se dle platné územně plánovací dokumentace města Děčín 
nachází v zastavěném území a je součástí zóny SM – smíšená městská zóna. S prodejem části pozemku 
souhlasí. 
Funkční využití zóny SM dle čl. 8 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města 
Děčín: 
Přípustné: trvalé bydlení v městských i bytových domech, individuální trvalé bydlení, zařízení obchodu, 
veřejného stravování, školství, tělovýchovné areály, vybavenost celoměstského a lokálního charakteru 
(zdravotní a sociální, kulturní, církevní, ubytování), odpovídající komunikační síť (hlavní ulice s charakterem 
městské třídy), MHD, parkovací plochy, zeleň liniová i plošná, nezbytná technická infrastruktura, 
Výjimečně přípustné: nerušící provozy drobné výroby a služeb, garáže, čerpací stanice PHM,
Nepřípustné: areály výroby, skladů, dopravních zařízení a rušících výrobních služeb. 
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 3 - 4 intenzita zastavění pozemku v %: 50 
Doporučené typy domů: polyfunkční městské domy s odpovídajícím uspořádáním parteru a 50 % trvalým 
bydlením, bytové domy a „vila“ domy se 100 % trvalým bydlením vymezené regulativy, vyplývající z podmínek 
příslušného prostoru či lokality. 
Poznámka: Pro informaci uvádí, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí tento pozemek do plochy 
DS – plocha pro silniční dopravu. 

OMH: s ohledem na možnost budoucího rozšíření chodníku nedoporučuje prodej části pozemku.

Příloha: 17_20180112060143.pdf Komentář:          

Příloha: AN_nebocady_201801120
60143.pdf Komentář:          

Příloha: foto_Nebocady_40_4.pdf Komentář:          

Příloha: foto_Nebocady_40_4.pdf Komentář:          



Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 8.2.2018 11:02 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 8.2.2018 12:52 podepsáno













MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 22. 2. 2018 ZM 18 02 06 03

Název:
Směna – výkup částí pozemků v k.ú. Dolní Žleb - záměr 

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu a výkup částí pozemků v k.ú. Dolní Žleb a
nezveřejňuje

záměr města směnit 
- část pozemku st.p.č. 73/1 a část pozemku p.č. 309/1 v k.ú. Dolní Žleb do majetku města a 
- části pozemků p.č. 505/1 a p.č. 572 v k.ú. Dolní Žleb, z majetku města a 

schvaluje

výkup části pozemku st.p.č. 73/1 a části pozemku p.č. 309/1 v k.ú. Dolní Žleb do majetku města, o výměrách 
dle GP, který bude vyhotoven.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 23. 1. 2018 návrh na směnu a výkup částí pozemků v k.ú. 
Dolní Žleb a usnesením č. RM 18 02 37 27 nedoporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města směnit
- část pozemku st.p.č. 73/1 a část pozemku p.č. 309/1 v k.ú. Dolní Žleb do majetku města a
- části pozemků p.č. 505/1 a p.č. 572 v k.ú. Dolní Žleb, z majetku města a doporučila zastupitelstvu města 
schválit výkup části pozemku st.p.č. 73/1 a části pozemku p.č. 309/1 v k.ú. Dolní Žleb do majetku města, o 
výměrách dle GP, který bude vyhotoven, tj. variantu č. 1.
Dále rada města projednala variantu č. 2, tj. zveřejnit záměr města směnit
- část pozemku st.p.č. 73/1 a část pozemku p.č. 309/1 v k.ú. Dolní Žleb, o výměrách dle GP, který bude 
vyhotoven do majetku města a
- části pozemků p.č. 505/1 a p.č. 572 v k.ú. Dolní Žleb, o výměrách dle GP, který bude vyhotoven, z majetku 
města. 

Cena: 0,00
Návrh postupu: Rada města nedoporučila směnu, doporučila výkup částí pozemků



Důvodová zpráva:
Rekapitulace:

- žádost vlastníka pozemků o směnu části pozemku st.p.č. 73/1 a části pozemku p.č. 309/1 v k.ú. Dolní Žleb 
do majetku města za části pozemků p.č. 280 a p.č. 572 v k.ú. Dolní Žleb z majetku města;

- dle evidence katastru nemovitostí je v žádosti chybně uvedeno číslo pozemku p.č. 280 - nově je pozemek 
označen jako pozemek p.č. 505/1 k.ú. Dolní Žleb, z tohoto důvodu je ve stanoviscích odborů uváděno p.p.č. 
280, tj. původní označení pozemku dle KN;

- nabízené části pozemků jsou pod stavbou místní komunikace;

- žádané části pozemku jsou využívány pro parkování a jsou rovněž součástí komunikace, z tohoto důvodu 
není směna doporučována;

- z důvodu majetkoprávního vypořádání bude s žadatelem dále jednáno o možnosti výkupu částí pozemků 
pod stavbou komunikace.

Vyjádření:
OR – k žádosti o vyjádření ke směně částí pozemků pod místní komunikací v k. ú. Dolní Žleb a k žádosti o 
vyjádření k případnému výkupu částí pozemků pod místní komunikací do majetku města sdělujeme, že odbor 
rozvoje nemá v uvedené lokalitě žádný záměr.

OSU – odd. územního rozhodování a památkové péče nemá námitek ke směně části st.p.č. 73/1 a části p.p.č. 
309 v katastrálním území Dolní Žleb za část p.p.č. 280 a část p.p.č. 572 v katastrálním území Dolní Žleb. K 
případnému výkupu částí pozemků pod místní komunikací též nemáme námitek.
OSU – odd. Úřad územního plánování sděluje, že předmětné pozemky se dle platné územně plánovací 
dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území a jsou vedeny jako stávající místní komunikace. Z 
důvodu průjezdnosti komunikace a možného budoucího využití doporučujeme směnu pozemků.

OSC – jako příslušný silniční správní úřad nesouhlasí se směnou navrženou žadatelem. Pozemková parcela 
č. 280 a část p.p.č. 572 k.ú. Dolní Žleb je silniční pomocný pozemek. Doporučujeme pouze výkup částí 
pozemků pod místní komunikací v k.ú. Dolní Žleb (část p.p.č. 73/1 a 309/1 k.ú. Dolní Žleb).

OKD – na pozemku p.č. 280, p.č. 572 k.ú. Dolní Žleb (vlastník statutární město Děčín) a na části pozemku 
p.č. 73/1, p.č. 309/1 k.ú. Dolní Žleb (vlastník žadatel o směnu) se nachází místní komunikace. S ohledem na 
šířkové uspořádání komunikace nedoporučujeme směnu pozemků dle žádosti. Odbor komunikací a dopravy 
doporučuje výkup částí pozemku p.č. 73/1 a p.č. 309/1 k.ú. Dolní Žleb.

OZP – nemá z hlediska životního prostředí námitek ke směně částí pozemků pod místní komunikací v k.ú. 
Dolní Žleb, a to: z majetku žadatele část st.p.č. 73/1 a část p.p.č. 309/1, z majetku města část p.p.č. 280 a 
část p.p.č. 572 vše v k.ú. Dolní Žleb. Současně nemáme námitek k výkupu výše uvedených částí pozemků. 

OMH – místním šetřením bylo zjištěno, že místní komunikace, která je umístěna na pozemku p.č. 505/1 (ve 
vlastnictví města) částečně zasahuje i pozemek p.č. 309/1 a pokračuje dále po pozemku st.p.č. 73/1 - oba 
jsou ve vlastnictví žadatele, který má zájem o směnu dotčených částí pozemků za část pozemku p.č. 505/1 a 
část pozemku p.č. 527, které v požadovaném úseku tvoří pomocný silniční pozemek. S ohledem na šířkové 
uspořádání místní komunikace OMH nedoporučuje směnu pozemků. Po projednání žádosti v orgánech města 
bude žadatel o výsledku jednání informován a dále s ním bude jednáno o možnosti výkupu částí pozemků pod 
stavbou komunikace z důvodu majetkoprávního vypořádání – stavba na cizím pozemku. Pro potřebu výkonu 
vlastnických práv ke stavbě místní komunikace je dle zákona číslo 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, 
nezbytné vypořádání majetkoprávního nesouladu pozemků pod stavbou komunikace.

OV – se shodl na variantě odkupu pozemků do majetku města. Směna pozemků by mohla přinést další 
problémy mezi lidi, kteří zde žijí.

Jedná se o směnu, případně výkup části pozemků st.p.č. 73/1 a části pozemku p.č. 309/1 v k.ú. Dolní Žleb do 
majetku města a směnu části pozemků p.č. 505/1 a p.č. 572 v k.ú. Dolní Žleb, z majetku města.



Cena pozemku: dle „Zásad“ III. pásmo – ostatní pozemky zastavěné, nebo určené k zastavění, nikoliv však 
stavbami pro bydlení - 500,00 Kč/m2.
V obdobných případech, kdy byl vykupován pozemek pod stavbou komunikace do majetku města, byl výkup 
realizován za cenu odpovídající cenám pozemků ve vlastnictví města prodávaných v daném území.

Nájemní smlouva: 0

Účel dle žádosti: majetkoprávní vypořádání pozemků pod komunikací

Žadatel: ******

Závazky a pohledávky vůči městu: žadatel není veden v evidenci dlužníků města 

Vyjádření:

OR OSU OSC OKD OZP OMH OV
N A N/A N/A A N/A N/A

Vysvětlivky:

Příloha: dzleb smena zadost.pdf Komentář: plné znění

Příloha: dzleb smena km 
situace.pdf Komentář: plné znění

Příloha: dzleb smena km 
detail.pdf Komentář: plné znění

Příloha: dzleb smena mk 
foto(a).pdf Komentář: plné znění

Příloha: dzleb smena mk 
foto(b).pdf Komentář: plné znění

Příloha: dzleb smena mk 
foto(c).pdf Komentář: plné znění

Příloha: dzleb smena mk 
foto(d).pdf Komentář: plné znění

Příloha: dzleb smena zadost 
an.pdf Komentář:          



Příloha: dzleb smena km 
situace.pdf Komentář:          

Příloha: dzleb smena km 
detail.pdf Komentář:          

Příloha: dzleb smena mk 
foto(a).pdf Komentář:          

Příloha: dzleb smena mk 
foto(b).pdf Komentář:          

Příloha: dzleb smena mk 
foto(c).pdf Komentář:          

Příloha: dzleb smena mk 
foto(d).pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 8.2.2018 11:22 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 8.2.2018 13:01 podepsáno



















MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 22. 2. 2018 ZM 18 02 06 04

Název:
Prodej části pozemku p. č. 3 k. ú. Hoštice nad Labem

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Hoštice nad Labem a
schvaluje

prodej části pozemku p. č. 3, dle GP 151-177/2017 nově označeno jako díl „a“ o výměře 150 m2 k. ú. Hoštice 
nad Labem se všemi součástmi a příslušenstvím pro ****** za cenu 30.000,00 Kč + ostatní náklady.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 23.1.2018 návrh na prodej části pozemku v k. ú. Hoštice nad Labem a usnesením 
č. RM 18 02 37 18 doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 3, dle GP 151-177/2017 
nově označeno jako díl „ a “ o výměře 150 m2 k. ú. Hoštice nad Labem pro ****** za cenu 30.000,00 Kč + 
ostatní náklady.

Cena: 30 000,00
Návrh postupu: RM doporučuje schválit prodej



Důvodová zpráva:
Rekapitulace: 

- OMH obdržel žádost o prodej části pozemku p. č. 3 k. ú. Hoštice nad Labem; 

- žadatelé vlastní sousední pozemek p. č. 43 s domem č. p. 494 k. ú. Hoštice nad Labem; 

- žadatelé se stali novými vlastníky nemovitosti, při opravě oplocení pozemku zjistili, že užívaná část 
není součástí jejich vlastnictví; 

- o část pozemku p. č. 3 k. ú. Hoštice nad Labem žádají za účelem narovnání majetkoprávního 
nesouladu, požadovanou část pozemku chtějí i nadále užívat jako zahradu. 

RM záměr usn. č. RM 17 17 37 15 ze dne 10.10.2017 
ZM záměr usn. č. ZM 17 08 04 01 ze dne 26.10.2017 

Poznámka: 

OR – nemá v uvedené lokalitě žádný záměr. 

OSU - oddělení územního rozhodování a památkové péče nemá námitek k prodeji části pozemku parc. č. 3 v 
katastrálním území Hoštice nad Labem o výměře cca 130 m², za účelem narovnání majetkoprávního 
nesouladu. 
OSU - oddělení územního plánování, příslušný dle ust. § 6 odst.1e) a f) zákona č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění sděluje, že předmětný pozemek se dle platné územně plánovací 
dokumentace města Děčín nachází v nezastavěném území a je součástí zóny ZPF – zóna zemědělských 
kultur. S prodejem části pozemku souhlasíme. 
Funkční využití zóny ZPF dle čl. 8 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města 
Děčín ve znění 8. změny Územního plánu města Děčín: 
Přípustné: produkční zemědělská výroba (orná půda, trvalé trávní porosty, sady, zahrady, zahradnictví, 
školkařství), účelové stavby sloužící pro využití pozemků, nadřazené trasy technické infrastruktury, 
komunikační síť s převahou účelových komunikací, turistické cesty a vyhlídky, cykloturistika, opatření pro 
zachování průchodnosti krajiny, obnova stabilizačních a protierozních opatření (strukturní zeleň, meze) v 
rámci souhrnných pozemkových úprav, nelesní ekosystémy, doprovodná a strukturní zeleň, vodní toky a 
plochy, přístupové komunikace, 
Výjimečně přípustné: zahrádkářské osady, 
Nepřípustné: nesouvisející činnost s využitím pozemků zemědělského půdního fondu. 
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 1 + podkroví 
intenzita zastavění pozemku v %: u stávajících zahrádkářských osad max. 25m2, u ostatních zohlednit 
speciální charakter. 
Poznámka: Pro informaci uvádíme, že rozpracovaný Návrh Územního plánu Děčín řadí tento pozemek do 
plochy NZ.2 – plocha zemědělská/trvalý travní porost. 

OZP – nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji části p.p.č. 3 v k. ú. Hoštice nad Labem o výměře 
cca 150 m2 za účelem narovnání majetkoprávního nesouladu. 

OMH – místním šetřením bylo zjištěno, že část pozemku p. č. 3 k. ú. Hoštice nad Labem tvoří s pozemkem 
žadatele funkční celek. S prodejem na zahradu souhlasíme. 

Jedná se o část pozemku p. č. 3, dle GP 151-177/2017 nově označeno jako díl „a“ o výměře 150 m2

k. ú. Hoštice nad Labem. 

Návrh ceny za prodej pozemku dle „Zásad“ 
III. pásmo – zahrada - 200,00 Kč/m2, tj. celkem 30.000,00 Kč + ostatní náklady. 

Účel dle žádosti: narovnání majetkoprávního nesouladu 



Žadatelé: ****** 

Závazky a pohledávky vůči městu: žadatelé nejsou vedeni v evidenci dlužníků města

Vyjádření:

OR OSU OZP OSC OKD OMH          
A  A - pozn. A A A A - pozn.          

Vysvětlivky:

Příloha: KM 3_122 zakres.pdf Komentář:          

Příloha: GP 3_122.pdf Komentář:          

Příloha: p.c. 3 k.u. Hostice n.L. - 
zadost.pdf Komentář:          

Příloha: foto 3_122.pdf Komentář:          

Příloha: KM 3_122 zakres.pdf Komentář:          

Příloha: ANO GP 3_122.pdf Komentář:          

Příloha: ANO zadost 3_122..pdf Komentář:          

Příloha: foto 3_122.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 8.2.2018 11:13 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 8.2.2018 12:58 podepsáno



















MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 22. 2. 2018 ZM 18 02 06 05

Název:
Prodej pozemku st. p. č. 104 k. ú. Krásný Studenec

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Krásný Studenec a
schvaluje

prodej pozemku st. p. č. 104 o výměře 182 m2 v k. ú. Krásný Studenec se všemi součástmi a příslušenstvím 
pro ******, za cenu 54.600,00 Kč + ostatní náklady.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 06.02.2018 návrh na prodej pozemku v k. ú. Krásný Studenec a usnesením
č. RM 18 03 37 05 doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku st. p. č. 104 o výměře 182 m2 v k. 
ú. Krásný Studenec se všemi součástmi a příslušenstvím ******, za cenu 54.600,00 Kč + ostatní náklady.

Cena: 54 600,00
Návrh postupu: RM doporučila schválit prodej



Důvodová zpráva:

Rekapitulace: 

- OMH obdržel žádost o prodej pozemku st. p. č. 104 k. ú. Krásný Studenec; 

- žadatelé vlastní sousední pozemek p. č. 1380/2 k. ú. Krásný Studenec a o výše uvedený pozemek 
žádají za účelem rozšíření vstupu z příjezdové komunikace.

RM záměr usn. č. RM 17 17 37 17 ze dne 10.10.2017 
ZM záměr usn. č. ZM 17 08 04 02 ze dne 26.10.2017 

Poznámka: 

OR – nemá v uvedené lokalitě žádný záměr.

OSU - oddělení územního rozhodování a památkové péče nemá námitek k prodeji pozemku st. p. č. 104 v 
katastrálním území Krásný Studenec za účelem rozšíření vstupu z příjezdové komunikace. 
OSU - oddělení územního plánování Magistrátu města Děčín, příslušný dle ust. § 6 odst.1e) a f) zákona 
č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění sděluje, že předmětný pozemek se 
dle platné územně plánovací dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území a je součástí zóny BV - 
smíšená zóna s RD venkovského typu. S prodejem celého pozemku souhlasíme. 
Funkční využití zóny BV dle čl. 8 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města 
Děčín ve znění 8. změny Územního plánu města Děčín: 
Přípustné: individuální trvalé bydlení v příměstské zóně ve spojení s užitkovými zahradami a 
samozásobitelským hospodářstvím, ojediněle i v bytových domech, individuální rekreace, lokální občanské 
vybavení (maloobchod, veřejné ubytování a stravování, sportovní zařízení), nerušící podnikatelské aktivity, 
odpovídající komunikace (přístupové a účelové), turistické trasy, odstavná parkoviště, MHD, garáže, všechny 
formy zeleně, nezbytná technická infrastruktura, 
Výjimečně přípustné: objekty zemědělské výroby (pásmo hygienické ochrany), rodinné farmy, nerušící výrobní 
aktivity a služby, 
Nepřípustné: ostatní rušící výrobní aktivity a služby. 
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 1 - 2 + podkroví 
intenzita zastavění pozemku v %: 15. 
Poznámka: Pro informaci uvádíme, že rozpracovaný Návrh Územního plánu Děčín řadí tento pozemek do 
plochy SV – plocha smíšená obytná vesnická. 

OZP – z hlediska životního prostředí souhlasí pouze s prodejem části pozemku p. č. 104 v k. ú. Krásný 
Studenec za účelem zajištění a rozšíření vstupu z příjezdové komunikace. Pokud by byl odprodán celý 
pozemek, došlo by k zamezení přístupu na sousední p. p. č. 192 v k. ú. Krásný Studenec. 

OMH – místním šetřením bylo zjištěno, že pozemek st. p. č. 104 k. ú. Krásný Studenec je zarostlý, neužívaný. 
S prodejem pozemku souhlasíme. Vzhledem k tomu, že vlastník pozemku p. č. 192 k. ú. Krásný Studenec se 
na tento pozemek dostane přes svůj majetek, lze odprodat celý požadovaný pozemek. 

Jedná se o pozemek st. p. č. 104 k. ú. Krásný Studenec o výměře 182 m2. 

Návrh ceny za prodej pozemku dle „Zásad“ 
II. pásmo – zahrada - 300,00 Kč/m2 – celkem 54.600,00 Kč + ostatní náklady. 

Účel dle žádosti: rozšíření vstupu z příjezdové komunikace 

Žadatelé:******

Závazky a pohledávky vůči městu: žadatelé nejsou vedeni v evidenci dlužníků města 



Vyjádření:

OR OSU OZP OMH                            
A A - pozn. A/N - pozn. A - pozn.                            

Vysvětlivky:

Příloha: KM 104_113 zakres.pdf Komentář:          

Příloha: zadost 
104-kr.studenec.pdf Komentář:          

Příloha: 104_113 A.pdf Komentář:          

Příloha: 104_113 B.pdf Komentář:          

Příloha: KM 104_113 zakres.pdf Komentář:          

Příloha: ANO zadost 
104-kr.studenec.pdf Komentář:          

Příloha: 104_113 A.pdf Komentář:          

Příloha: 104_113 B.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 8.2.2018 11:04 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 8.2.2018 12:57 podepsáno

















MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 22. 2. 2018 ZM 18 02 06 06

Název:
Prodej pozemku p. č. 252/7 k. ú. Dolní Žleb

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Dolní Žleb a
schvaluje

prodej pozemku p. č. 252/7 o výměře 246 m2 v k. ú. Dolní Žleb se všemi součástmi a příslušenstvím pro 
******, za cenu 49.200,00 Kč + ostatní náklady.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 06.02.2018 návrh na prodej pozemku v k. ú. Dolní Žleb a usn.č. RM 18 03 37 06 
doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 252/7 o výměře 246 m2 v k. ú. Dolní Žleb se 
všemi součástmi a příslušenstvím pro ****** za cenu 49.200,00 Kč + ostatní náklady.

Cena: 49 200,00
Návrh postupu: RM doporučuje schválit prodej



Důvodová zpráva:

Rekapitulace: 

- OMH obdržel žádost o prodej pozemku p. č. 252/7 v k. ú. Dolní Žleb o výměře 246 m2; 

- žadatelka, která je amatérská horolezkyně a dlouhodobě navštěvuje Dolní Žleb, žádá o pozemek 
252/7 k. ú. Dolní Žleb k rekreačním účelům – vybudování zahrady; 

- požadovaný pozemek je zanedbaný a zarostlý letitým náletem, pro město bez přístupu; 

- přístup na pozemek řeší žadatelka přes pozemek p. č. 252/1 k. ú. Dolní Žleb, který je ve vlastnictví 
společnosti Lesy ČR s. p.

RM záměr usn. č. RM 17 19 37 02 ze dne 7.11.2017 
ZM záměr usn. č. ZM 17 09 05 02 ze dne 30.11.2017

Poznámka:

OR – nemá v uvedené lokalitě žádný záměr.

OSU - oddělení územního rozhodování a památkové péče nemá námitek k prodeji pozemku parc. č. 252/7 v 
katastrálním území Dolní Žleb za účelem zahrady. 
OSU - oddělení územního plánování, příslušný dle ustanovení § 6 odst.1 e) a f) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánovaní a stavebním řádu, v platném znění, sděluje, že předmětný pozemek se dle platné územně 
plánovací dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území a je součástí zóny BV – smíšená zóna s 
RD venkovského typu. S prodejem pozemku souhlasíme. 
Funkční využití zóny BV dle čl. 8 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města 
Děčín ve znění 8. změny Územního plánu města Děčín: 
Přípustné: individuální trvalé bydlení v příměstské zóně ve spojení s užitkovými zahradami a 
samozásobitelským hospodářstvím, ojediněle i v bytových domech, individuální rekreace, lokální občanské 
vybavení (maloobchod, veřejné ubytování a stravování, sportovní zařízení), nerušící podnikatelské aktivity, 
odpovídající komunikace (přístupové a účelové), turistické trasy, odstavná parkoviště, MHD, garáže, všechny 
formy zeleně, nezbytná technická infrastruktura, 
Výjimečně přípustné: objekty zemědělské výroby (pásmo hygienické ochrany), rodinné farmy, nerušící výrobní 
aktivity a služby, 
Nepřípustné: ostatní rušící výrobní aktivity a služby. 
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 1–2 + podkroví 
intenzita zastavění pozemku v %: 15. 
Poznámka: 
Pro informaci uvádíme, že rozpracovaný Návrh Územního plánu Děčín řadí tento pozemek do plochy Z – 
plocha zeleně – ostatní zeleň v krajině. 

OZP - nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji p. p. č. 252/7 (v kultuře zahrada) v k. ú. Dolní 
Žleb za účelem zřízení a užívání zahrady. 

OKD – nemá námitek k prodeji pozemku p. č. 252/7 k. ú. Dolní Žleb. Lesní úřad – jako organizace pověřená 
správou všech lesních pozemků ve vlastnictví statutárního města Děčín, nemá námitek k prodeji pozemku p. 
č. 252/7 v k. ú. Dolní Žleb. 

Osadní výbor Dolní Žleb – doporučuje ke schválení 

OMH - místním šetřením bylo zjištěno, že pozemek je zanedbaný a zarostlý letitým náletem, pro město 
nepřístupný. Přístup na pozemek řeší žadatelka přes pozemek ve vlastnictví společnosti Lesy ČR s.p. S 
prodejem souhlasíme. 



Jedná se o pozemek p. č. 252/7 k. ú. Dolní Žleb o výměře 246 m2. 

Návrh ceny za prodej pozemku dle „Zásad“ 
III. pásmo – zahrada - 200,00 Kč/m2 – celkem 49.200,00 Kč 

Účel dle žádosti: zahrada 

Žadatel: ****** 

Závazky a pohledávky vůči městu: žadatel není veden v evidenci dlužníků města

Vyjádření:

OR OSU OZP LESNÍ ÚŘAD OV D.ŽLEB OKD OMH
A A - pozn. A A A A A - pozn.

Vysvětlivky:

Příloha: KM 252_7-112 zakres.pdf Komentář:          

Příloha: zadost - 252_7_112.pdf Komentář:          

Příloha: KM 252_7-112 zakres.pdf Komentář:          

Příloha: ANO Zadost 
252_7_112.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 8.2.2018 11:12 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 8.2.2018 12:58 podepsáno















MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 22. 2. 2018 ZM 18 02 06 07

Název:
Prodej pozemku p. č. 172/8 k. ú. Dolní Žleb

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Dolní Žleb a
schvaluje

prodej pozemku p. č. 172/8 o výměře 487 m2 v k. ú. Dolní Žleb se všemi součástmi a příslušenstvím pro 
******, za cenu 97.400,00 Kč + ostatní náklady.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 06.02.2018 návrh na prodej pozemku v k. ú. Dolní Žleb a usn.č. RM 18 03 37 07 
doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 172/8 o výměře 487 m2 v k. ú. Dolní Žleb se 
všemi součástmi a příslušenstvím pro ******, za cenu 97.400,00 Kč + ostatní náklady.

Dále rada města projednala variantu č.2, tj. doporučit zastupitelstvu města prodej pozemku p. č. 172/8 o 
výměře 487 m2 v k. ú. Dolní Žleb se všemi součástmi a příslušenstvím pro ******, za cenu dle znaleckého 
posudku č. ZP 803- 005/2018, tj. 56.000,00 Kč + ostatní náklady.

Cena: 97 400,00
Návrh postupu: RM doporučuje schválit prodej



Důvodová zpráva:
Rekapitulace: 

- OMH obdržel žádost o prodej pozemku p. č. 172/8 k. ú. Dolní Žleb; 

- žadatelé vlastní sousední pozemky p. č. 172/7, p. č. 175/2 a st. p. č. 8 vše v k. ú. Dolní Žleb; 

- žadatelé dle sdělení řeší možný převod nemovitostí v rámci rodiny, v souvislosti s tím zjistili, že 
požadovaný pozemek p. č. 172/8 k. ú. Dolní Žleb je ve vlastnictví města; 

- žadatelé užívají výše uvedený pozemek jako zahradu, o prodej pozemku žádají za účelem narovnání 
majetkoprávního nesouladu, pozemek p. č. 172/8 k. ú. Dolní Žleb chtějí i nadále užívat jako zahradu; 

- žadatelé využili možnosti dle „Zásad“ článek VII bod 3: v případě, že požadovaný pozemek je 
prokazatelně špatně využitelný pro užívání jako zahrada, zázemí k domu (těžce přístupný, svah, skála 
apod.), zajistí si žadatel vlastním nákladem znalecký posudek o stanovení ceny obvyklé; 

- OMH obdržel znalecký posudek č. 803-005/2018, ve kterém je stanovena cena obvyklá pro prodej 
pozemku p. č. 172/8 o výměře 487 m2 k. ú. Dolní Žleb na cenu 56.000,00 Kč.

RM záměr usn. č. RM 17 18 37 15 ze dne 24.10.2017 
 ZM záměr usn. č. ZM 17 09 05 04 ze dne 30.11.2017

Poznámka: 

OR – nemá v uvedené lokalitě žádný záměr. 

OSU - oddělení územního rozhodování a památkové péče nemá námitek k prodeji pozemku parc. č. 172/8 v 
katastrálním území Dolní Žleb na zahradu. 
OSU – oddělení územního plánování, příslušný dle ust. § 6 odst.1e) a f) zákona č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění sděluje, že předmětný pozemek se dle platné územně plánovací 
dokumentace města Děčín nachází v nezastavěném území a je součástí zóny ZPF – zóna zemědělských 
kultur. S prodejem pozemku souhlasíme. 
Funkční využití zóny ZPF dle čl. 8 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města 
Děčín ve znění 8. změny Územního plánu města Děčín: 
Přípustné: produkční zemědělská výroba (orná půda, trvalé trávní porosty, sady, zahrady, zahradnictví, 
školkařství), účelové stavby sloužící pro využití pozemků, nadřazené trasy technické infrastruktury, 
komunikační síť s převahou účelových komunikací, turistické cesty a vyhlídky, cykloturistika, opatření pro 
zachování průchodnosti krajiny, obnova stabilizačních a protierozních opatření (strukturní zeleň, meze) v 
rámci souhrnných pozemkových úprav, nelesní ekosystémy, doprovodná a strukturní zeleň, vodní toky a 
plochy, přístupové komunikace, 
Výjimečně přípustné: zahrádkářské osady, 
Nepřípustné: nesouvisející činnost s využitím pozemků zemědělského půdního fondu. 
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 1 + podkroví 
intenzita zastavění pozemku v %: u stávajících zahrádkářských osad max. 25 m2, u ostatních zohlednit 
speciální charakter. 
Poznámka: 
Pro informaci uvádíme, že rozpracovaný Návrh Územního plánu Děčín řadí tento pozemek do plochy ZN – 
zeleň nezastavitelných soukromých zahrad. 

OZP – nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji p. p. č. 172/8 k. ú. Dolní Žleb o výměře 487 m2 
za účelem majetkoprávního nesouladu. 

Osadní výbor Dolní Žleb - dle provedeného místního šetření je žádost opodstatněná a ani případnou změnou 
vlastnictví nebudou dotčena práva třetích stran. OV doporučuje ke schválení. 



OMH – místním šetřením bylo zjištěno, že pozemek p. č. 172/8 k. ú. Dolní Žleb tvoří s pozemkem žadatelů 
funkční celek. S prodejem na zahradu souhlasíme. 
OMH obdržel znalecký posudek č. 803-005/2018, ve kterém je stanovena cena obvyklá pro prodej pozemku p. 
č. 172/8 o výměře 487 m2 k. ú. Dolní Žleb na cenu 56.000,00 Kč. Pozemek je dle ZP hodně strmý, končící 
lesním porostem, podklad může být kamenitý, část skalního bloku za domem, omezený přístup z veřejného 
prostranství. 

Jedná se o pozemek p. č. 172/8 k. ú. Dolní Žleb o výměře 487 m2. 

Návrh ceny za prodej pozemku dle „Zásad“ 
III. pásmo – zahrada - 200,00 Kč/m2 – tj. celkem 97.400,00 Kč 

Návrh ceny za prodej pozemku dle znaleckého posudku 
cena 114,99 Kč/m2 – výměra 487 m2 – tj. celkem po zaokrouhlení 56.000,00 Kč 

Účel dle žádosti: narovnání majetkoprávního nesouladu 

Žadatelé: ****** 

Závazky a pohledávky vůči městu: žadatelé nejsou vedeni v evidenci dlužníků města

Vyjádření:

OR OSU OZP OV D.ŽLEB OMH                   
A A A A A                   

Vysvětlivky:

Příloha: KM 172_8_112 zakres.pdf Komentář:          

Příloha: ZP - p.c. 172_8_112.pdf Komentář:          

Příloha: Zadost 172_8_112.pdf Komentář:          

Příloha: 172_8_112 A.pdf Komentář:          

Příloha: 172_8_112 B.pdf Komentář:          

Příloha: KM 172_8_112 zakres.pdf Komentář:          

Příloha: ANO - ZP - p.c. 
172_8_112.pdf Komentář:          



Příloha: ANO Zadost 
172_8_112.pdf Komentář:          

Příloha: 172_8_112 A.pdf Komentář:          

Příloha: 172_8_112 B.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 8.2.2018 11:03 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 8.2.2018 12:53 podepsáno









































































MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 22. 2. 2018 ZM 18 02 06 08

Název:
Výkup části pozemku p.č.2857/16 k.ú. Podmokly N

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo nabídku na výkup části pozemku p.č. 2857/16 v k.ú. Podmokly, za účelem 
rozšíření místní komunikace ul. Lidická a

neschvaluje

výkup části pozemku p.č. 2857/16 o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca 420 m2) se 
všemi součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví pana ****** za cenu 1,00 Kč + ostatní náklady.

Stanovisko RM:
RM usnesením č. RM 18 02 37 ze dne 23.01.2018 schválila variantu č. 1, tj. nedoporučila ZM schválit výkup 
části pozemku p.č. 2857/16 o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca 420 m2) se všemi 
součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví pana ****** za cenu 1,00 Kč + ostatní náklady.
Současně RM projednala variantu č. 2, tj. doporučení ZM schválit výkup části pozemku p.č. 2857/16 o výměře 
dle geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca 420 m2) se všemi součástmi a příslušenstvím, z 
vlastnictví pana ****** za cenu 1,00 Kč + ostatní náklady.

Cena: 1,00
Návrh postupu: RM nedoporučila schválit výkup



Důvodová zpráva:
Rekapitulace: 
– Pan ****** je vlastníkem mj. pozemku p.č. 2857/16 k.ú. Podmokly 
– S ohledem na nutnost zajištění požadované šířky komunikace 8 m, byla ke stávající komunikaci v 
prodloužení ul. Lidická přisloučena část pozemku p.č. 2857/16 k.ú. Podmokly – viz příloha 
– Dle stanoviska OSC bylo na nabízenou část pozemku vydáno stavební povolení na realizaci rozšíření místní 
komunikace panu ****** 
– Vlastník pozemku nabízí městu Děčín tuto část pozemku p.č. 2857/16 k.ú. Podmokly za cenu 1,00 Kč, 
přičemž náklady spojené s převodem by hradil nabývající, tj. město Děčín 

Panu ****** bylo 30.08.2013 vydáno stavební povolení na realizaci stavby „Komunikace pro stavbu 7 RD v 
Lidické ul.“ - mj. rozšíření místní komunikace na části pozemku p.č. 2857/16 k.ú. Podmokly. 
Zástupce pana****** dopisem ze dne 07.11.2017 nabídl městu Děčín část pozemku p.č. 2857/16 k.ú. 
Podmokly za symbolickou cenu 1,00 Kč + ostatní náklady. 

V souladu se stanoviskem OSC a OKD nedoporučuje OMH v současné době schválit výkup části pozemku, a 
to s ohledem na skutečnost, že odkupem pozemku by město bylo zatíženo povinností výstavby komunikace a 
následnými náklady na její údržbu. 



Vyjádření:

OSC OKD OŽP OSU OR OMH          
pozn. pozn. A pozn. A pozn.          

Vysvětlivky:
OSC: na část p.p.č. 2857/16 k.ú. Podmokly bylo vydáno stavební povolení na realizaci rozšíření místní 
komunikace panu ******. Do doby dokončení stavby komunikace dle platného stavebního povolení a následné 
kolaudace komunikace nesouhlasí s výkupem části p.p.č. 2857/16 k.ú. Podmokly. Doporučuje uzavřít smlouvu 
o budoucí smlouvě na převod části p.p.č. 2857/16 k.ú. Podmokly do majetku města Děčín po kolaudaci stavby 
předmětné komunikace. 

OKD: na části pozemku p.č. 2857/16 k.ú. Podmokly má být vybudována účelová komunikace. Odkupem 
pozemku by město vzalo na sebe povinnost výstavby komunikace a následné náklady na její údržbu.
Nedoporučuje výkup. 

OŽP: nemá námitek k výkupu části pozemku za účelem rozšíření místní komunikace. 

OSU: nemá námitek k výkupu části pozemku parc. č. 2857/16 v katastrálním území Podmokly, ale až po 
kolaudaci místní komunikace, kterou má žadatel vybudovat. 
Předmětná část pozemku se dle 2. změny Územního plánu města Děčín města Děčín nachází v zastavěném 
území v zastavitelné návrhové ploše s označením BI – městské a příměstské č. 2Z-21b. 
S výkupem části pozemku do majetku města souhlasí. 
Funkční využití plochy BI (2Z-21b) dle 2. změny Územního plánu města Děčín: 
Převažující účel využití: jedná se plochy s převažující funkcí bydlení, které tvoří převážně stavby a zařízení 
pro rodinné bydlení, s odstavením a garážováním vozidel na vlastním pozemku, Přípustné: stavby s 
převažující funkcí bydlení v rodinných domech s maximálně dvěma nadzemními podlažími a podkrovím a 
stavbami s funkcí doplňkovou nebo stavbami pro podnikatelskou činnost v oboru drobné nerušící výroby a 
služeb, s odstavením a garážováním vozidel na vlastním pozemku. Předpokládaný index zástavby je 0,4. 
Přípustné jsou stavby a zařízení místní správy a občanské vybavenosti, sloužící potřebě obyvatel území, 
zejména stavby pro péči o děti předškolního věku, stavby základních škol, stavby pro kulturní a zájmovou 
činnost, stavby pro ambulantní zdravotnictví, stavby pro veřejného stravování, stavby pro nerušící služby, 
stavby pro denní rekreaci, tělovýchovu, sport a komerční péči o hygienu a zdraví, parkovací a odstavné 
plochy, veřejné plochy a zeleň, 
Nepřípustné: jsou stavby obchodní s výměrou větší než 1 000 m2, veškeré stavby a zařízení snižující kvalitu 
prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše a stavby a zařízení nesloužící obyvatelům takto vymezené 
plochy. 
Činnosti, děje anebo zařízení označené jinak jako přípustné mohou být v jednotlivých případech označeny 
jako podmínečně přípustné a činnosti, děje anebo zařízení označené jinak jak podmínečně přípustné mohou 
být v jednotlivých případech označeny jako nepřípustné, odporují-li charakteru (základním zásadám utváření 
území a obecným a zvláštním regulativům) území, 
Podmínečně přípustné: stavby nájemních domů, stavby sloužící i potřebě ostatních území, zejména stavby 
pro sociální péči, stavby pro komerční činnost, administrativu a veřejnou správu, a stavby a zařízení pro 
nerušící výrobu. Činnosti, děje anebo zařízení označené jinak jako přípustné mohou být v jednotlivých 
případech, jako podmínečně přípustné odporují-li převažujícímu účelu využití území (základním zásadám 
utváření území a obecným a zvláštním regulativům). 
Podmínečné jsou stavby ležící v III. zóně CHKO ČS. Podmínky jsou dány regulativy hospodaření v 
jednotlivých zónách. Podmínečně přípustné jsou stavby v ochranném pásmu dráhy a stavby ležící v prostoru 
navrhované přeložky silnice II/261 v Křešicích.
Podmínečně přípustné jsou dále stavby nerespektující hmotné a objemové řešení stávající zástavby, na které 
nové lokality navazují (vilové čtvrti), zejména stavby se zastavěnou plochou menší než 50 m2, se sklonem 
střech mimo rozpětí 35-45º, nebo s vysokou střešní nadezdívkou nad 130 cm. Pro plochu 2Z-21b je 
podmínkou budoucího využití zpracování urbanistického konceptu – studie řešeného území dané lokality. 
Urbanistická studie bude obsahovat i řešení technické infrastruktury a dopravy. 
Poznámka: Pro informaci uvádí, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí tento pozemek do plochy 
BI – bydlení individuální v rodinných domech – městské. 

OR: v uvedené lokalitě nemá žádný záměr. 



OMH: v souladu se stanoviskem OSC a OSU nemá námitek k výkupu části pozemku parc. č. 2857/16 v 
katastrálním území Podmokly, ale až po kolaudaci rozšíření komunikace 

Cena za výkup: 1,00 Kč + ostatní náklady 

Nájemní smlouva: 0 

Účel dle žádosti: realizace rozšíření místní komunikace ul. Lidická 

Navrhovatel: ******

Příloha: 20_20180112060236.pdf Komentář:          

Příloha: vykup_AN_201801120602
36.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 8.2.2018 11:01 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 8.2.2018 12:51 podepsáno











MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 22. 2. 2018 ZM 18 02 06 09

Název:
Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Děčín – schválení smlouvy 

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh smlouvy na bezúplatný převod pozemků v k.ú. Děčín do majetku města 
a

schvaluje

uzavření smlouvy č. 21/U/VOB/2017 o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem mezi ČR 
– ÚZSVM a statutárním městem Děčín na bezúplatný převod pozemků p.č. 2904/1 o vým. 208 m2 a p.č. 
2904/35 o vým. 19 m2 v k.ú. Děčín, do majetku města.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 23. 1. 2018 návrh smlouvy na bezúplatný převod pozemků v 
k.ú. Děčín do majetku města a doporučila zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy č. 21/U/VOB/2017 o 
bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem mezi ČR – ÚZSVM a statutárním městem 
Děčín na bezúplatný převod pozemků p.č. 2904/1 o vým. 208 m2 a p.č. 2904/35 o vým. 19 m2 v k.ú. Děčín, 
do majetku města. 

Cena: 0,00
Návrh postupu: RM doporučila schválit smlouvu



Důvodová zpráva:
Rekapitulace:

- nabídka ÚZSVM na bezúplatný převod pozemků p.č. 2904/1 a p.č. 2904/35 v k.ú. Děčín do majetku města;

- pozemky jsou v evidenci katastru nemovitostí vedeny jako komunikace, ve skutečnosti jsou užívány jako 
součást veřejné zeleně - ul. Myslbekova, z tohoto důvodu byla vyžádána stanoviska odborů;

- následně po projednání a schválení v RM a ZM byla doručena ke schválení smlouva o bezúplatném převodu 
pozemků do majetku města.

- usn. č. RM 17 15 37 32 ze dne 5. 9. 2017
- usn. č. ZM 17 07 07 14 ze dne 21. 9. 2017

Vyjádření:
OR – nemá v dané lokalitě žádný záměr, s převodem pozemků p. č. 2904/1, 2904/35 v k.ú. Děčín souhlasíme.

OSU - odd. územního rozhodování a památkové péče nemá námitek k převodu pozemků p. č. 2904/1, 
2904/35 v k.ú. Děčín.
OSU - odd. Úřad územního plánování sděluje, že předmětné pozemky se dle platné územně plánovací 
dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území a jsou součástí zóny SC – smíšená centrální zóna. S 
převodem pozemků souhlasíme.
Funkční využití zóny SC dle čl. 8 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města 
Děčín:
- přípustné: vybavenost celoměstského a lokálního charakteru (administrativně správní, obchodní, zdravotní a 
sociální, kulturní, církevní, ubytování), trvalé bydlení v bytových a polyfunkčních domech, zařízení obchodu, 
školství, veřejného stravování, tělovýchovné areály, odpovídající komunikační síť (hlavní ulice s charakterem 
městské třídy), MHD, parkovací plochy, zeleň liniová i plošná, nezbytná technická infrastruktura;
- výjimečně přípustné: individuální trvalé bydlení, garáže, čerpací stanice PHM, nerušící provozy drobné 
výroby a služeb;
- nepřípustné: areály výroby, skladů, dopravních zařízení a rušících výrobních služeb.
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 4–5, intenzita zastavění pozemku v %: 75–100.
Doporučené typy domů: polyfunkční městské domy s odpovídajícím uspořádáním parteru a 50 % trvalým 
bydlením, bytové domy a „vila“ domy s trvalým bydlením vymezené regulativy, vyplývající z podmínek 
příslušného prostoru či lokality (tvar střechy, počet podlaží, uliční čára, stavební čára, pestrá skladba 
architektonických prvků a detailů, členění fasád, oken, výkladců, reklamy, obytné vnitrobloky, zeleň, půdní 
vestavby).
Poznámka: pro informaci uvádíme, že rozpracovaný Návrh Územního plánu Děčín řadí tento pozemek do 
plochy DS – plocha pro silniční dopravu.

OSC – jako příslušný silniční a správní úřad doporučuje převod pozemků p. č. 2904/1 a 2904/35 v k.ú. Děčín 
do majetku města, jedná se o veřejné prostranství.

OKD – jako správce majetku města a veřejné zeleně souhlasí s převodem pozemků p. č. 2904/1 a 2904/35 v 
k.ú. Děčín do majetku města.

OZP – nemá z hlediska životního prostředí námitek k převodu pozemků p. č. 2904/1 a 2904/35 v k.ú. Děčín do 
majetku města. Pozemky jsou užívány jako veřejná zeleň.

OMH – doporučuje převod pozemků p. č. 2904/1 a p.č. 2904/35 v k.ú. Děčín, v současné době jsou užívány 
jako součást městské zeleně podél komunikace I. třídy - ul. Myslbekova. Po projednání byl vlastník pozemků 
informován o usnesení zastupitelstva města a následně byla doložena ke schválení příslušná smlouva. Z 
tohoto důvodu je předkládána k projednání v orgánech města tak, aby mohlo dojít k ukončení řízení a 
převedení pozemků do majetku města.

Jedná se o nabytí pozemků v k.ú. Děčín
p.č. 2904/1 o vým. 208 m2 – zeleň



p.č. 2904/35 o vým. 19 m2 – zeleň

Cena: bezúplatný převod

Vlastník: ČR ÚZSVM, Praha 

Vyjádření:

OR OSU OSC OKD OZP OMH          
A A A A A A          

Vysvětlivky:

Příloha: 2904 dc uzsvm sml.pdf Komentář: plné znění

Příloha: 2904 dc km map.php.pdf Komentář: plné znění

Příloha: 2904 dc uzsvm foto.pdf Komentář: plné znění

Příloha: 2904 dc uzsvm sml an.pdf Komentář:          

Příloha: 2904 dc km map.php.pdf Komentář:          

Příloha: 2904 dc uzsvm foto.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 8.2.2018 11:20 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 8.2.2018 13:00 podepsáno

















MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 22. 2. 2018 ZM 18 02 06 10

Název:
Prodej částí pozemků v k.ú. Prostřední Žleb – revokace

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na částečnou revokaci usnesení a 
schvaluje

částečnou revokaci usnesení č. ZM 17 10 05 11 ze dne 14. 12. 2017, týkající se výše kupní ceny, z původního 
textu „za cenu 111.600,00 Kč + ostatní náklady“ na nový text „za cenu dle znaleckého posudku o ceně 
obvyklé č. 804/006/2018, tj. 64.000,00 Kč + ostatní náklady“, v návaznosti na žádost kupující s odkazem na 
čl. VII odst. 3 „Postupu a zásad“.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 6. 2. 2018 návrh na částečnou revokaci usnesení RM a ZM a 
usnesením č. RM 18 03 37 08 schválila částečnou revokaci usnesení č. RM 17 20 37 21 ze dne 28. 11. 2017, 
týkající se výše kupní ceny, z původního textu „za cenu 111.600,00 Kč + ostatní náklady“ na nový text „za 
cenu dle znaleckého posudku o ceně obvyklé č. 804/006/2018, tj. 64.000,00 Kč + ostatní náklady“, v 
návaznosti na žádost kupující s odkazem na čl. VII odst. 3 „Postupu a zásad“ a doporučila zastupitelstvu 
města schválit částečnou revokaci usnesení č. ZM 17 10 05 11 ze dne 14. 12. 2017, týkající se výše kupní 
ceny, z původního textu „za cenu 111.600,00 Kč + ostatní náklady“ na nový text „za cenu dle znaleckého 
posudku o ceně obvyklé č. 804/006/2018, tj. 64.000,00 Kč + ostatní náklady“, v návaznosti na žádost kupující 
s odkazem na čl. VII odst. 3 „Postupu a zásad“, tj. variantu č. 1.

Dále rada města projednala variantu č. 2, tj. neschválit částečnou revokaci usnesení č. RM 17 20 37 21 ze 
dne 28. 11. 2017, týkající se výše kupní ceny, z původního textu „za cenu 111.600,00 Kč + ostatní náklady“ na 
nový text „za cenu dle znaleckého posudku o ceně obvyklé č. 804/006/2018, tj. 64.000,00 Kč + ostatní 
náklady“, v návaznosti na žádost kupující s odkazem na čl. VII odst. 3 „Postupu a zásad“ a nedoporučit 
zastupitelstvu města schválit částečnou revokaci usnesení č. ZM 17 10 05 11 ze dne 14. 12. 2017, týkající se 
výše kupní ceny, z původního textu „za cenu 111.600,00 Kč + ostatní náklady“ na nový text „za cenu dle 
znaleckého posudku o ceně obvyklé č. 804/006/2018, tj. 64.000,00 Kč + ostatní náklady“, v návaznosti na 
žádost kupující s odkazem na čl. VII odst. 3 „Postupu a zásad“. 

Cena: 64 000,00
Návrh postupu: Rada města doporučila schválit revokaci



Důvodová zpráva:
Rekapitulace: 

- žádost o prodej části pronajatého pozemku p.č. 576/4 k.ú. Prostřední Žleb na zahradu k domu čp. 32 ve 
vlastnictví žadatelky;

- RM a ZM byl současně předložen návrh na prodej části sousedního pozemku p.č. 577/1 k.ú. Prostřední Žleb, 
který je užíván jako součást zahrady;

- usnesením č. ZM 17 10 05 11 ze dne 14. 12. 2017 byl schválen prodej částí pozemků v k.ú. Prostřední Žleb 
na zahradu k domu, žadatelka byla písemně informována a pozvána k uzavření kupní smlouvy;

- OMH následně obdržel žádost o revokaci usnesení a schválení ceny za prodej částí pozemků dle 
doloženého znaleckého posudku o ceně obvyklé č. 804/006/2018, tj. 64.000,00 Kč + ostatní náklady;

- dle sdělení žadatelky schválená cena neodpovídá stavu pozemku – pozemek je bez možnosti přístupu z 
místní komunikace – přístup je možný pouze přes její pozemek, případně přes les. Nachází pod lesem a je 
velmi svažitý. V horní části pozemku jsou náletové dřeviny, které je nutné pravidelně odstraňovat, dochází k 
rozrývání pozemku divokou zvěří. Pozemek a celé území v okolí domu se nachází ve stinné části, což je 
důvodem vlhkého prostředí i v letních měsících. Tyto skutečnosti jsou uvedeny í v doloženém znaleckém 
posudku;

usnesení č. RM 17 20 37 21 ze dne 28. 11. 2017
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k.ú. Prostřední Žleb a doporučila zastupitelstvu 
města schválit prodej částí pozemků p.č. 576/4 a p.č. 577/1, dle GP č. 887-110/2017 nově ozn. jako pozemek 
p.č. 576/4 - díl „a“ o vým. 491 m2 a díl „c“ o vým. 67 m2, v k.ú. Prostřední Žleb, se všemi součástmi a 
příslušenstvím, pro ******, za cenu 111.600,00 Kč + ostatní náklady.
usnesení č. ZM 17 10 05 11 ze dne 14. 12. 2017
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k.ú. Prostřední Žleb a schválilo prodej částí 
pozemků p.č. 576/4 a p.č. 577/1, dle GP č. 887-110/2017 nově ozn. jako pozemek p.č. 576/4 - díl „a“ o vým. 
491 m2 a díl „c“ o vým. 67 m2, v k.ú. Prostřední Žleb, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro ******, za cenu 
111.600,00 Kč + ostatní náklady.

OMH eviduje nájemní smlouvu č. 576/4-109 ze dne 22. 5. 1995 na pronájem pozemku p.č. 576/4 o vým. na 
zahradu. Nájemce požádal o prodej cca 1/2 pronajatého pozemku. Šetřením bylo zjištěno, že jako součást 
zahrady je zřejmě užívána i malá část sousedního pozemku p.č. 577/1 k.ú. Prostřední Žleb. V průběhu řízení 
žadatel zemřel a prodej pozemků byl z důvodu probíhajícího dědického řízení pozastaven. Užívání pozemků 
bylo řešeno nově schválenou a uzavřenou nájemní smlouvou s dcerou zemřelého. Tato následně jako nový 
vlastník domu požádala o prodej částí užívaných pozemků. Při vyhotovení geometrického plánu byla zjištěna 
chyba v mapových podkladech katastrálního úřadu. Tímto došlo k oddálení vyhotovení GP a předložení 
žádosti ke schválení v RM a ZM. Žadatelka byla o situaci informována.
Pozemky jsou částečně porostlé lesním porostem, ve svažitém terénu, nejsou přístupné z místní komunikace. 
Pozemek p.č. 576/4 je přístupný pouze přes nemovitosti ve vlastnictví žadatelky, případně přes lesní pozemek 
ve vlastnictví spol. Lesy ČR. Pozemek p.č. 577/1 je přístupný pouze přes lesní pozemek ve vlastnictví spol. 
Lesy ČR.
Usnesením č. ZM 17 10 05 11 ze dne 14. 12. 2017 byl schválen prodej částí pozemků v k.ú. Prostřední Žleb 
na zahradu k domu, žadatelka byla písemně informována a pozvána k uzavření kupní smlouvy. OMH 
následně obdržel žádost o revokaci usnesení a schválení ceny za prodej částí pozemků dle doloženého 
znaleckého posudku o ceně obvyklé č. 804/006/2018, tj. 64.000,00 Kč + ostatní náklady.
Dle sdělení žadatelky schválená cena neodpovídá stavu pozemku – pozemek je bez možnosti přístupu z 
místní komunikace – přístup je možný pouze přes její pozemek, případně přes les. Nachází pod lesem a je 
velmi svažitý. V horní části pozemku jsou náletové dřeviny, které je nutné pravidelně odstraňovat, dochází k 
rozrývání pozemku divokou zvěří. Pozemek a celé území v okolí domu se nachází ve stinné části, což je 
důvodem vlhkého prostředí i v letních měsících. Tyto skutečnosti jsou uvedeny i v doloženém znaleckém 
posudku.
Z tohoto důvodu a s odvoláním na čl. VII odst. 3 „Postupu a zásad“ kupující požádala o revokaci usnesení a 
stanovení ceny za prodej pozemků ve výši dle znaleckého posudku.



Jedná se o prodej částí pozemků v k.ú. Prostřední Žleb
- p.č. 576/4 - díl „a“ o vým. 491 m2
- p.č. 577/1 - díl „c“ o vým. 67 m2

Návrh ceny za prodej pozemku:
a) dle „Zásad“ III. pásmo 200,00 Kč/m2 – ostatní samostatně prodávané pozemky – celkem 111.600,00 Kč
b) dle návrhu žadatelky – za cenu dle znaleckého posudku – 64.000,00 Kč

Nájemní smlouva: žadatelka

Účel dle žádosti: zahrada

Žadatel: ******

Závazky a pohledávky vůči městu: žadatelka není vedena v evidenci dlužníků města 

Vyjádření:

Příloha: 576 pzl rev zad.pdf Komentář: plné znění

Příloha: 576 zp.pdf Komentář: plné znění

Příloha: 576 pzl km.pdf Komentář: plné znění

Příloha: 576 pzl gp.pdf Komentář: plné znění

Příloha: 576 pzl rev zad an.pdf Komentář:          

Příloha: 576 zp an.pdf Komentář:          

Příloha: 576 pzl km.pdf Komentář:          

Příloha: 576 pzl gp an.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 8.2.2018 11:22 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 8.2.2018 13:02 podepsáno































































MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 22. 2. 2018 ZM 18 02 06 11-12

Název:
Výkup lesních, příp. zalesněných pozemků v k.ú. Chrochvice – revokace

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

ZM 18 02 06 11

Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení ve věci výkupu pozemků v k.ú. Chrochvice a
schvaluje

1. revokaci usnesení č. ZM 17 08 04 11 ze dne 26. 10. 2017 ve věci výkupu pozemků v k.ú. Chrochvice v 
plném znění, z důvodu nového návrhu vlastníků pozemků a 

2. výkup pozemků p.č. 564/4 o vým. 524 m2 a p.č. 593/2 o vým. 943 m2 vše v k.ú. Chrochvice, se všemi 
součástmi a příslušenstvím, z podílového spoluvlastnictví ******, za cenu 29.340,00 Kč + ostatní náklady, po 
přidělení finančních prostředků a 

neschvaluje

výkup pozemku p.č. 384/5 o vým. 5899 m2 v k.ú. Chrochvice, se všemi součástmi a příslušenstvím, z 
podílového spoluvlastnictví ******, za cenu 300,00 Kč/m2, tj. 1.769.700,00 Kč + ostatní náklady, po přidělení 
finančních prostředků.



Návrh usnesení:

ZM 18 02 06 12

Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení a výkup pozemků v k.ú. Chrochvice a 
schvaluje

1. revokaci usnesení č. ZM 17 08 04 13 ze dne 26. 10. 2017 ve věci výkupu pozemků v k.ú. Chrochvice v 
plném znění, z důvodu nového návrhu vlastníků pozemků a

2. výkup pozemků p.č. 391/2 o vým. 1207 m2, p.č. 396/3 o vým. 257 m2 a p.č. 564/2 o vým. 670 m2, vše v 
k.ú. Chrochvice, se všemi součástmi a příslušenstvím, z podílového spoluvlastnictví ******, za cenu 42.680,00 
Kč + ostatní náklady, po přidělení finančních prostředků a

3. výkup části pozemku p.č. 396/2 o vým. dle GP, který bude vyhotoven, v k.ú. Chrochvice, se všemi 
součástmi a příslušenstvím, z podílového spoluvlastnictví ******, za cenu 20,00 Kč/m2 + ostatní náklady, po 
přidělení finančních prostředků. 



Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 6. 2. 2018 návrh na revokaci usnesení ve věci výkupu 
pozemků v k.ú. Chrochvice a usnesením č. RM 18 03 37 09 schválila revokaci usnesení č. RM 17 16 37 04 ze 
dne 19. 9. 2017 ve věci výkupu pozemků v k.ú. Chrochvice v plném znění, z důvodu nového návrhu vlastníků 
pozemků a doporučila zastupitelstvu města schválit
1. revokaci usnesení č. ZM 17 08 04 11 ze dne 26. 10. 2017 ve věci výkupu pozemků v k.ú. Chrochvice v 
plném znění, z důvodu nového návrhu vlastníků pozemků a
2. výkup pozemků p.č. 564/4 o vým. 524 m2 a p.č. 593/2 o vým. 943 m2 vše v k.ú. Chrochvice, se všemi 
součástmi a příslušenstvím, z podílového spoluvlastnictví ******, za cenu 29.340,00 Kč + ostatní náklady, po 
přidělení finančních prostředků 
a nedoporučila zastupitelstvu města schválit výkup pozemku p.č. 384/5 o vým. 5899 m2 v k.ú. Chrochvice, se 
všemi součástmi a příslušenstvím, z podílového spoluvlastnictví ******, za cenu 300,00 Kč/m2, tj. 1.769.700,00 
Kč + ostatní náklady, po přidělení finančních prostředků, tj. variantu č. 1.

Dále rada města projednala variantu č. 2, tj. schválit revokaci usnesení č. RM 17 16 37 04 ze dne 19. 9. 2017 
ve věci výkupu pozemků v k.ú. Chrochvice v plném znění, z důvodu nového návrhu vlastníků pozemků a 
doporučit zastupitelstvu města schválit 
1. revokaci usnesení č. ZM 17 08 04 11 ze dne 26. 10. 2017 ve věci výkupu pozemků v k.ú. Chrochvice v 
plném znění, z důvodu nového návrhu vlastníků pozemků a
2. výkup pozemků p.č. 564/4 o vým. 524 m2 a p.č. 593/2 o vým. 943 m2 vše v k.ú. Chrochvice, se všemi 
součástmi a příslušenstvím, z podílového spoluvlastnictví ******, za cenu 29.340,00 Kč + ostatní náklady, po 
přidělení finančních prostředků
a 3. výkup pozemku p.č. 384/5 o vým. 5899 m2 v k.ú. Chrochvice, se všemi součástmi a příslušenstvím, z 
podílového spoluvlastnictví ******, za cenu 300,00 Kč/m2, tj. 1.769.700,00 Kč + ostatní náklady, po přidělení 
finančních prostředků.

Dále rada města projednala variantu č. 3, tj. neschválit revokaci usnesení č. RM 17 16 37 04 ze dne 19. 9. 
2017 ve věci výkupu pozemků v k.ú. Chrochvice v plném znění z důvodu nového návrhu vlastníků pozemků a 
nedoporučit zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení č. ZM 17 08 04 11 ze dne 26. 10. 2017 ve věci 
výkupu pozemků v k.ú. Chrochvice v plném znění, z důvodu nového návrhu vlastníků pozemků.

Dále rada města dne 6. 2. 2018 projednala návrh na revokaci usnesení a výkup pozemků v k.ú. Chrochvice a 
usnesením č. RM 18 03 37 10 schválila revokaci usnesení č. RM 17 16 37 06 ze dne 19. 9. 2017 ve věci 
výkupu pozemků v k.ú. Chrochvice v plném znění, z důvodu nového návrhu vlastníků pozemků a doporučila 
zastupitelstvu města schválit
1. revokaci usnesení č. ZM 17 08 04 13 ze dne 26. 10. 2017 ve věci výkupu pozemků v k.ú. Chrochvice v 
plném znění, z důvodu nového návrhu vlastníků pozemků a
2. výkup pozemků p.č. 391/2 o vým. 1207 m2, p.č. 396/3 o vým. 257 m2 a p.č. 564/2 o vým. 670 m2, vše v 
k.ú. Chrochvice, se všemi součástmi a příslušenstvím, z podílového spoluvlastnictví ******, za cenu 42.680,00 
Kč + ostatní náklady, po přidělení finančních prostředků a
3. výkup části pozemku p.č. 396/2 o vým. dle GP, který bude vyhotoven, v k.ú. Chrochvice, se všemi 
součástmi a příslušenstvím, z podílového spoluvlastnictví ******, za cenu 20,00 Kč/m2 + ostatní náklady, po 
přidělení finančních prostředků. 

Cena: 0,00
Návrh postupu:          



Důvodová zpráva:
Rekapitulace:

- nabídka na výkup lesních, případně zalesněných pozemků v k.ú. Chrochvice z vlastnictví fyzických osob – 
jedná se o pozemky, které byly z majetku města vydány současným vlastníkům rozsudkem okresního soudu 
na základě uplatněných restitučních nároků;

- cena za výkup pozemků byla vlastníky stanovena ve výši 30,00 Kč/m2;

- znaleckým posudkem č. 299-12-17 ze dne 9. 7. 2017 pro stanovení ceny úřední a ceny v místě a čase 
obvyklé byla stanovena cena úřední, tj. dle příslušné vyhlášky (31,00 Kč/m2) a dále cena tržní v místě a čase 
obvyklá (12,00-18,00 Kč/m2);

- výkup pozemků byl projednáván ve variantách, tj. za cenu dle návrhu spoluvlastníků nebo za cenu dle ZP 
(cca průměr 20,00 Kč/m2);

- ZM projednalo a schválilo výkup pozemků za cenu 20,00 Kč/m2, vlastníci pozemků byli prostřednictvím 
svého právního zástupce písemně informováni a následně požádali o částečnou revokaci usnesení č. ZM 17 
08 04 11 z důvodu stanovení jiné výše ceny pozemku a usnesení č. ZM 17 08 04 13 z důvodu zabezpečení 
přístupu k pozemku, který zůstane v jejich majetku – bude vyhotoven GP pro oddělení části vykupovaného 
pozemku;

- část nabízených pozemků byla původně ve správě LÚ a jsou zařazeny v Lesním hospodářském plánu;

- návrh na revokaci usnesení byl předložen do jednání RM 23. 1. 2018, materiál byl odložen a následně byla 
doplněna varianta č. 3 v návrhu na usn. č. RM 18 03 37 09.

ZM 17 08 04 11 ze dne 26. 10. 2017 
Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup pozemků v k.ú. Chrochvice a schválilo výkup pozemků p.č. 
384/5 o vým. 5899 m2, p.č. 564/4 o vým. 524 m2 a p.č. 593/2 o vým. 943 m2 vše v k.ú. Chrochvice, se všemi 
součástmi a příslušenstvím, z podílového spoluvlastnictví ******, za cenu 147.320,00 Kč + ostatní náklady, po 
přidělení finančních prostředků.
ZM 17 08 04 13 ze dne 26. 10. 2017
Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup pozemků v k.ú. Chrochvice a schválilo výkup pozemků p.č. 
391/2 o vým. 1207 m2, p.č. 396/2 o vým. 14 120 m2, p.č. 396/3 o vým. 257 m2 a p.č. 564/2 o vým. 670 m2, 
vše v k.ú. Chrochvice, se všemi součástmi a příslušenstvím, z podílového spoluvlastnictví ******, za cenu 
325.080,00 Kč + ostatní náklady, po přidělení finančních prostředků.

OMH – obdržel nabídku ******, zastupujícího vlastníky pozemků, na odprodej lesních, pří. zalesněných 
pozemků do majetku města. Uvedené pozemky byly stávajícím vlastníkům v roce 2016 vydány rozsudkem 
okresního soudu o určení právního vztahu na základě uplatněných restitučních nároků. Cena za výkup 
pozemků byla vlastníky stanovena ve výši 30,00 Kč/m2. Znaleckým posudkem č. 299-12-17 ze dne 9. 7. 2017 
pro stanovení ceny úřední a ceny v místě a čase obvyklé byla stanovena cena úřední, tj. dle příslušné 
vyhlášky (31,00 Kč/m2) a dále cena tržní v místě a čase obvyklá (12,00-18,00 Kč/m2). Výkup pozemků byl 
projednáván ve variantách, tj. za cenu dle návrhu spoluvlastníků nebo za cenu dle ZP (cca průměr 20,00 
Kč/m2). Výkup pozemků byl schválen za cenu 20,00 Kč/m2, vlastníci pozemků byli prostřednictvím svého 
právního zástupce písemně informováni a následně požádali o částečnou revokaci usnesení, a to -
- usn č. ZM 17 08 04 11 z důvodu stanovení jiné výše ceny pozemku p.č. 384/5 o výměře 5 899 m2 – dle 
sdělení navrhovatele je tato cena nevýhodná, neboť dle územního plánu zde povede dálniční přivaděč a při 
následném výkupu pozemků pro tuto stavbu se bude cena pohybovat ve výši cca 300,00 Kč/m2, tuto cenu 
rovněž nyní požadují;
- usnesení č. ZM 17 08 04 13 z důvodu zabezpečení přístupu k pozemku p.č. 397 k.ú. Chrochvice, který 
zůstane v jejich majetku. Z tohoto důvodu prodávající požádali o zřízení věcného břemene. S ohledem na 
skutečnost, že se jedná o částečně zalesněný pozemek a předpokládá se jeho celkové zalesnění, bude po 
dohodě s právním zástupcem vlastníků vyhotoven GP pro oddělení části vykupovaného pozemku navazující 
na místní komunikaci pro zajištění přístupu k pozemku p.č. 397 k.ú. Chrochvice.

S ohledem na nově stanovenou cenu pro výkup pozemku p.č. 384/5 k.ú. Chrochvice bylo doplněno stanovisko 



OSU a Lesního úřadu.
Původní stanovisko
OSU - odd. územního rozhodování a památkové péče nedoporučuje k výkupu pozemky p.č. 384/5, 564/4, 
593/2, 389/2, 391/2, 396/2, 564/2, 564/34, 564/35, 389/1, 391/1, 391/4, 396/7, 396/10, 564/8, 564/33, 564/36, 
564/37, 564/43, 564/44, 564/45, 593/3, 597/4, 396/3, 396/9 v katastrálním území Chrochvice, neboť jsou pro 
město nevyužitelné.
OSU - odd. Úřad územního plánování sděluje, že předmětné pozemky se dle platného Územního plánu města 
Děčín nachází v nezastavěném území. Pozemky p.č. 384/5, 564/4, 593/2 jsou součástí zóny CHÚ, pozemky 
391/2, 564/2, 564/34, 564/35, 391/1, 391/4, 564/8, 564/33, 564/36, 564/37, 564/43, 564/44, 564/45 jsou 
součástí zóny LPF, pozemky p.č. 396/2, 396/7, 396/10, 593/3, 597/4, 396/3, 396/9 jsou součástí zóny ZPF a 
pozemky p.č. 389/2, 389/1 se dle 2. změny Územního plánu města Děčín nachází v návrhové ploše bydlení a 
jsou součástí plochy BI – městské a příměstské č. 2Z-28.
Upozorňujeme, že uvedené pozemky se nachází v sesuvném území. V návaznosti na městské lesní pozemky 
a s ohledem na finanční možnosti města doporučujeme zvážit výkup pouze p.p.č. 564/37 a 564/36 k.ú. 
Chrochvice. S výkupem ostatních pozemků nesouhlasíme.
Funkční využití zóny CHÚ, ZPF a LPF dle čl. 8 odst. 2 písm. a, b, c vyhlášky č. 3/2002 o závazné části 
územního plánu města Děčín
CHÚ – zóna chráněných území 
- přípustné: přírodní fenomény s vyhlášenými regulativy využití a ochrany dle zákonných ustanovení, v 
podstatě bez dalšího možného funkčního využití, nezbytné opravy a rekonstrukce stávajících děl nebo 
zařízení;
- výjimečně přípustné: naučné stezky, turistické trasy;
- nepřípustné: všechny formy výrobních aktivit, volná těžba na lesním půdním fondu a strukturní zeleně, 
regulace vodního toku, výstavba všech forem.
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 0, intenzita zastavění pozemku v %: 0.
ZPF – zóna zemědělských kultur
- přípustné: produkční zemědělská výroba (orná půda, trvalé trávní porosty, sady, zahrady, zahradnictví, 
školkařství), účelové stavby sloužící pro využití pozemků, nadřazené trasy technické infrastruktury, 
komunikační síť s převahou účelových komunikací, turistické cesty a vyhlídky, cykloturistika, opatření pro 
zachování průchodnosti krajiny, obnova stabilizačních a protierozních opatření (strukturní zeleň, meze) v 
rámci souhrnných pozemkových úprav, nelesní ekosystémy, doprovodná a strukturní zeleň, vodní toky a 
plochy, přístupové komunikace;
- výjimečně přípustné: zahrádkářské osady;
- nepřípustné: nesouvisející činnost s využitím pozemků zemědělského půdního fondu.
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 1 + podkroví, intenzita zastavění pozemku v %: u stávajících 
zahrádkářských osad max. 25 m2, u ostatních zohlednit speciální charakter.
LPF – zóna pozemků určených k plnění funkcí lesa
- přípustné: produkční, ochranná, vodohospodářská, ekologická a rekreační funkce, zařízení a plochy pro 
lesní hospodaření a pro obranu a ochranu státu, účelové stavby sloužící pro plnění funkcí lesa, myslivost;
- výjimečně přípustné: komunikační síť a parkování, účelové a turistické cesty, cyklostezky, systémy technické 
infrastruktury;
- nepřípustné: nesouvisející činnost s využitím pozemků k plnění funkcí lesa.
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 1 + podkroví, intenzita zastavění pozemku v %: dle konkrétní stavby. 
Funkční využití zóny BI (2Z-28) dle 2. změny Územního plánu města Děčín:
- přípustné: stavby s převažující funkcí bydlení v rodinných domech s maximálně dvěma nadzemními 
podlažími a podkrovím a stavbami s funkcí doplňkovou nebo stavbami pro podnikatelskou činnost v oboru 
drobné nerušící výroby a služeb, s odstavením a garážováním vozidel na vlastním pozemku. Předpokládaný 
index zástavby je 0,4. Přípustné jsou stavby a zařízení místní správy a občanské vybavenosti, sloužící 
potřebě obyvatel území, zejména stavby pro péči o děti předškolního věku, stavby základních škol, stavby pro 
kulturní a zájmovou činnost, stavby pro ambulantní zdravotnictví, stavby pro veřejného stravování, stavby pro 
nerušící služby, stavby pro denní rekreaci, tělovýchovu, sport a komerční péči o hygienu a zdraví, parkovací a 
odstavné plochy, veřejné plochy a zeleň;
- nepřípustné: jsou stavby obchodní s výměrou větší než 1 000 m2, veškeré stavby a zařízení snižující kvalitu 
prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše a stavby a zařízení nesloužící obyvatelům takto vymezené 
plochy. Činnosti, děje anebo zařízení označené jinak jako přípustné mohou být v jednotlivých případech 
označeny jako podmínečně přípustné a činnosti, děje anebo zařízení označené jinak jak podmínečně 
přípustné mohou být v jednotlivých případech označeny jako nepřípustné, odporují-li charakteru (základním 
zásadám utváření území a obecným a zvláštním regulativům) území;



- podmínečně přípustné: stavby nájemních domů, stavby sloužící i potřebě ostatních území, zejména stavby 
pro sociální péči, stavby pro komerční činnost, administrativu a veřejnou správu, a stavby a zařízení pro 
nerušící výrobu. Činnosti, děje anebo zařízení označené jinak jako přípustné mohou být v jednotlivých 
případech, jako podmínečně přípustné odporují-li převažujícímu účelu využití území (základním zásadám 
utváření území a obecným a zvláštním regulativům). Podmínečné jsou stavby ležící v III. zóně CHKO ČS. 
Podmínky jsou dány regulativy hospodaření v jednotlivých zónách. Podmínečně přípustné jsou stavby v 
ochranném pásmu dráhy a stavby ležící v prostoru navrhované přeložky silnice II/261 v Křešicích. 
Podmínečně přípustné jsou dále stavby nerespektující hmotné a objemové řešení stávající zástavby, na které 
nové lokality navazují (vilové čtvrti), zejména stavby se zastavěnou plochou menší než 50 m2, se sklonem 
střech mimo rozpětí 35, nebo s vysokou střešní nadezdívkou nad 130 cm. Plochy 2. změny č. 24 leží 
částečně v ochranném pásmu lesa nutno je považovat za podmínečně vhodné. Podmínka je dána souhlasem 
dle zákona 289/1995 Sb.
Poznámka: pro informaci uvádíme, že rozpracovaný Návrh Územního plánu Děčín řadí pozemky 564/4, 
391/2, 564/2, 564/34, 564/35, 391/1, 391/4, 564/8, 564/33, 564/36, 564/37, 564/43, 564/44, 564/45 do plochy 
NL – plocha lesní, pozemky p.č. 389/2 a 389/1 do návrhové plochy Z54 SV – plocha smíšená obytná 
vesnická, pozemky p.č. 384/5, 593/2, 396/2, 593/3, 597/4, 396/3 do plochy NZ.2 – plocha zemědělská/trvalý 
travní porost a pozemky p.č. 396/7, 396/10, 396/9 do plochy NZ.1 – plocha zemědělská/orná půda, vše k.ú. 
Chrochvice.
Doplnění stanoviska OSU – pozemek p.č. 384/5 k.ú. Chrochvice je návrhu Územního plánu města Děčín celý 
dotčen návrhem koridoru KOR 1_1 DS (přeložka silnice I/13 - varianta Chrochvické údolí). Upozorňujeme, že 
jde pouze o návrh koridoru a v budoucnu se může změnit.

Původní stanovisko
Lesní úřad – jako organizace pověřená správou všech lesních pozemků ve vlastnictví města k výkupu 
pozemků dle nabídky sděluje, že souhlasí a podporuje výkup těchto pozemků. Lesní pozemky, které jsou 
součástí nabídky, byly před rozhodnutím soudu v majetku města Děčín. Nelesní pozemky (porostlé stromy) z 
převážné části navazují na lesní pozemky (mimo pozemek p.č. 384/5 k.ú. Chrochvice) z nabídky, nebo lesní 
pozemky v majetku města a byly by převedeny na lesní pozemky. Navrhovaná prodejní cena je mimo realitu 
pohybující se na trhu (viz příloha). Reálná cena je dle našeho hrubého odhadu v relaci 10-20,- Kč/m2. 

Doplnění stanoviska LÚ – pozemek p.č. 384/5 o vým. 5899 m2 v k.ú. Chrochvice za tuto cenu 
nedoporučujeme vykoupit. U pozemku p.č. 396/2 doporučujeme oddělit GP část navazující na místní 
komunikaci umožňující přístup na pozemek p.č. 397 k.ú. Chrochvice.

Cena pozemku
Původně navrhovaná cena za výkup pozemků ve výši 350,00 Kč/m2 byla vlastníky pozemků přehodnocena a 
nově stanovena ve výši 300.000,00Kč/ha tj. 30,00Kč/m2.
Současně byl vyhotoven znalecký posudek pro stanovení ceny úřední a ceny tržní – s ohledem na rozsah je k 
dispozici na OMH. 
Znaleckým posudkem č. 299-12-17 ze dne 9. 7. 2017 pro stanovení ceny úřední a ceny v místě a čase 
obvyklé byla stanovena cena úřední, tj. dle příslušné vyhlášky (31,00 Kč/m2) a dále cena tržní v místě a čase 
obvyklá (12,00-18,00 Kč/m2). Dle údajů ve ZP je nejobjektivnější způsobem pro stanovení ceny tržní srovnání 
několika podobných případů prodejů lesů se stejnou charakteristikou, v severních Čechách však trh s lesními 
majetky téměř neexistuje, neboť vlivem politického vývoje po 2. světové válce je lesní držba více než z 90 % v 
rukou státu či obcí. Pro stanovení ceny tržní byla zvolena existující statistika porovnávající cenu vyhláškovou 
a cenu skutečně realizovaných prodejů lesních majetků v ČR především na Moravě. Tato statistika zahrnuje 
382 případů od r. 1998 do současnosti. Dle ZP se cena tržní nejčastěji pohybuje v intervalu od 30 do 70 % z 
ceny úřední (vyhláškové) a konkrétní cena bude stanovena dohodou zúčastněných stran. Z tohoto důvodu 
byla navrhována cena v průměrné výši 20,00 Kč.
Tato cena byla schválena a vlastníky pozemků akceptována s výjimkou pozemku p.č. 384/5 k.ú. Chrochvice, 
kde je nově požadována cena ve výši 300,00 Kč/m2.
Dle údajů ve ZP část nabízených pozemků byla původně ve správě Lesního úřadu a jsou zařazeny v Lesním 
hospodářském plánu.
Původní návrh ceny za celkový výkup:
varianta č. 1 dle návrhu spoluvlastníků - 300.000,00 Kč/ha - 2.093.880,00 Kč (30,00 Kč/m2)
varianta č. 2 dle ZP – průměrně cca - 20,00 Kč/m2 - 1.395.920,00 Kč

Cena pozemků dle ZP č. 299-12-17 ze dne 9.7. 2017 stanovující cenu úřední a cenu v místě a čase obvyklou 



a) úřední dle vyhlášky - 2.176.770,00 Kč (31,00 Kč/m2)
b) tržní cena cca 870.000,00 - 1.300.000,00 Kč (12,00 - 18,00 Kč/m2)

Nový návrh ceny pozemků
usn. č. RM 18 03 37 09
- p.č. 564/4 a p.č. 593/2 - 20,00 Kč/m2, tj. 29.340,00 Kč
- p.č. 384/5 - 300,00 Kč/m2, tj. 1.769.700,00 Kč celkem 1.799.040,00 Kč

(p.č. 564/4, 593/2, 384/5 již schválená cena - 20,00 Kč/m2, tj. 147.320,00 Kč)

usn. č. RM 18 03 37 10
- p.č. 391/2, p.č. 396/3 a p.č. 564/2 - 20,00 Kč/m2 tj. 42.680,00 Kč
- p.č. 396/2 - část dle GP - 20,00 Kč/m2

Vlastníci pozemků:
******

Závazky a pohledávky vůči městu: 0 

Vyjádření:

Příloha: vykup rev zad.pdf Komentář: plné znění

Příloha: vykup 384 km rev 
map.php.pdf Komentář: plné znění

Příloha: vykup_osu up.pdf Komentář: plné znění

Příloha: vykup 396 km rev 
map.php.pdf Komentář: plné znění

Příloha: vykup rev zad an.pdf Komentář:          

Příloha: vykup 384 km rev 
map.php.pdf Komentář:          

Příloha: vykup_osu up.pdf Komentář:          

Příloha: vykup 396 km rev 
map.php.pdf Komentář:          



Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 8.2.2018 11:25 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 8.2.2018 13:03 podepsáno









 

OSU – žlutě vyznačený pozemek p.č. 384/5 k.ú. Chrochvice 

 

 

OSU - výřez z návrhu Územního plánu Děčín 
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