
MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 30. 5. 2019 ZM 19 05 03 01

Název:
Zpráva o dosavadním průběhu pořizování Územního plánu Děčín 

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo zprávu o dosavadním průběhu pořizování Územního plánu Děčín a tuto 
bere na vědomí

ve smyslu důvodové zprávy a přílohy č. 1.

Stanovisko RM:
Rada města projednala zprávu o dosavadním průběhu pořizování Územního plánu Děčín a doporučuje 
zastupitelstvu města Děčín vzít tuto zprávu na vědomí ve smyslu důvodové zprávy a přílohy č. 1.

Cena: 0,00
Návrh postupu: RM doporučuje vzít na vědomí ve smyslu důvodové zprávy a přílohy č. 1.

Důvodová zpráva:
Úřad územního plánování odboru stavební úřad Magistrátu města Děčín, příslušný dle § 6 odst. 1 písm. a) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), 
pořizuje pro správní území města Územní plán Děčín. 

V návaznosti na § 56 stavebního zákona a s ohledem na lhůtu, která uplynula od posledního rozhodnutí 
zastupitelstva města usnesením č. ZM 18 05 03 01 ze dne 31. 5. 2018 ve věci zprávy o dosavadním průběhu 
pořizování Územního plánu Děčín, proto nyní pořizovatel předkládá další zprávu o dosavadním průběhu 
pořizování Územního plánu Děčín, doplněnou o činnosti pořizovatele, konané v dalším období (viz příloha č. 
1). 

Vyjádření:

Příloha:
ÚP Děčín - Zpráva o 
dosavadním pořizování 
Územního plánu Děčín 
5-2019.doc

Komentář:          



Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ivana Šejnohová OSU 17.5.2019 11:53 podepsáno

Předkladatel: Ing. Vladislav Raška 18.5.2019 08:51 podepsáno



                                                                                                                                Příloha č. 1 
                              

ÚZEMNÍ PLÁN DĚČÍN 
 

Zpráva o dosavadním průběhu pořizování 
 

 
Úřad územního plánování odboru stavební úřad Magistrátu města Děčín, příslušný dle § 6 
odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném 
znění (dále jen „stavební zákon“), pořizuje pro správní území města Územní plán Děčín.  
 
V souladu se smlouvou o dílo Územní plán Děčín, uzavřenou dne 1. 10. 2013 mezi 
statutárním městem Děčín jako objednatelem a společností T-plan, s r.o., byla doposud 
zpracována 1. část díla –  Analýza současného stavu území, 2. část díla – Návrh Územního 
plánu Děčín ve variantách a 3. část díla – Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný 
rozvoj území. 
 
V  době dokončení 2. a 3. části Územního plánu Děčín bylo rozpracováno několik 
dokumentů, (jedná se zejména o posouzení EIA Plavební stupeň Děčín, posouzení EIA 
variant přeložek silnice I/13 a výsledky Srovnávací studie – nové trasy přeložky I/13), které 
mohly významným způsobem projednání Návrhu Územního plánu Děčín ve variantách a 
Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území ovlivnit a vyvolat jeho 
opakování z důvodů podstatných změn v návrhu řešení.  
 
Pořizování bylo proto usnesením zastupitelstva města č. ZM 15 05 03 01 ze dne 28. 5. 2015 
pozastaveno do doby jejich dokončení, aby mohly být do Návrhu Územního plánu Děčín ve 
variantách a Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území zapracovány 
před zahájením projednání v souladu s § 50 stavebního zákona. 
 
O obnovení pořizování rozhodlo zastupitelstvo města dne 26. 05. 2016 usnesením                      
č. ZM 16 05 03 01 na základě nově získaných nebo očekávaných podkladů a se 
zhotovitelem Územního plánu Děčín byl dne 17. 10. 2016 uzavřen Dodatek č. 3 ke smlouvě 
o dílo č. 2013-1002/OR ze dne 1. 10. 2013, který rozšířil předmět plnění o etapu prací na 
úpravě obou dokumentací a stanovil její cenu a termín dokončení.  
 
Úprava Návrhu Územního plánu Děčín ve variantách a Vyhodnocení vlivů územního plánu 
na udržitelný rozvoj území řešila kromě dalších doplňkových požadavků zadavatele zejména 
zapracování územní rezervy varianty tzv. „zelená“ přeložky silnice I/13 Děčín – Knínice (D8), 
vedoucí částečně územím obce Malšovice a města Jílové i prověření dosavadního 
vyhodnocení Natura 2000.  
 
Nově byla zařazena aktualizovaná trasa přeložky silnice I/13 Děčín – Manušice, zpracovaná 
na základě objednávky Ředitelství silnic a dálnic ČR v rámci aktualizované technické studie  
firmou  Valbek spol. s.r.o. v roce 2016  s nástupem  varianty č. 3  tzv. „Folknářské spojky“. 
Tato varianta byla nakonec ze strany Ředitelství silnic a dálnic ČR, jako poskytovatele údaje 
o území do územně analytických podkladů akceptována a upřednostněna před původně 
navrhovanými variantami č. 1 a č. 2, které v návrhu Územního plánu Děčín ve variantách i ve 
Vyhodnocení vlivů Územního plánu Děčín na udržitelný rozvoj území nahrazuje.  
 
Podkladem pro prověření dosavadního Vyhodnocení vlivů Územního plánu Děčín na 
udržitelný rozvoj území byla nová dokumentace EIA pro Plavební stupeň Děčín, pořízená 
Ředitelstvím vodních cest ČR, obsahující podklady pro vydání kladného stanoviska 
příslušného orgánu dle § 45i zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 



pozdějších předpisů. Dokumentace však byla příslušným orgánem vrácena k dopracování     
s ohledem na vyhlášení nové evropsky významné lokality (dále jen „EVL“) Porta Bohemica a 
na nově zpracovanou koncepci vodní dopravy ČR.  
 
Vyhlášení nové EVL Porta Bohemica společně s aktuálními doplňky návrhu Územního plánu 
Děčín ve variantách vyvolalo potřebu zásadního přepracování vyhodnocení vlivů Územního 
plánu Děčín na EVL a PO Natura 2000. Součástí přepracovaného vyhodnocení Natura 2000 
dále muselo být prověření výsledků dosavadního posouzení územního plánu ve vztahu 
k případným změnám ve vymezení (nebo rozšíření jejich předmětů ochrany) ostatních lokalit 
Natura 2000 na území města.  
 
Z důvodu objektivního posouzení stávajících výsledků a kvalitního zpracování nových 
výstupů proto zhotovitel na základě doporučení objednatele navázal spolupráci s jinou 
autorizovanou osobou pro zpracování posouzení vlivů koncepcí a záměrů na území. Termín 
předání upravených dokumentací ke kontrole pořizovatelem byl spolu s personální změnou 
v realizačním týmu zhotovitele a návrhem navýšení ceny prací o 70 000,- Kč bez DPH 
předmětem Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo č. 2013-1002/OR ze dne 1. 10. 2013 a byl stanoven 
na 20. května 2017.   
 
Předaný upravený Návrh Územního plánu Děčín a Vyhodnocení vlivů Územního plánu Děčín 
na udržitelný rozvoj území byl následně předmětem opětovné podrobné kontroly 
pořizovatele, který vůči zhotoviteli uplatnil další požadavky na úpravu obou dokumentací 
před jejich finálními tisky pro společné jednání dle § 50 stavebního zákona. 
 
Zahájení jednání o upraveném Návrhu Územního plánu Děčín ve variantách a Vyhodnocení 
vlivů Územního plánu Děčín na udržitelný rozvoj území dle § 50 stavebního zákona bylo dne 
7. 9. 2017 oznámeno dotčeným orgánům, statutárnímu městu Děčín, sousedním obcím a 
krajskému úřadu, kterému byly obě dokumentace zároveň předány v listinné podobě. 
Obeslané instituce byly zároveň pozvány ke společnému jednání, které se konalo dne             
3. 10. 2017 ve velké zasedací síni budovy B1 Magistrátu města Děčín.    
 
Veřejnost byla o zahájení projednání, vystavení obou dokumentací k nahlédnutí i termínu pro 
uplatnění písemných připomínek na adresu pořizovatele ve stejné lhůtě informována 
veřejnou vyhláškou i medializací na oficiálních webových stránkách města a v periodiku 
Zpravodaj.  
 
Ve stanoveném termínu od 18. 9. 2017 do 2. 11. 2017 bylo ke společnému jednání o 
upraveném Návrhu Územního plánu Děčín ve variantách a Vyhodnocení vlivů Územního 
plánu Děčín na udržitelný rozvoj území uplatněno 16 stanovisek dotčených orgánů a 150 
připomínek veřejnosti, statutárního města Děčín, sousedních obcí a dalších právních 
subjektů. 
 
V dalším období byla zahájena komunikace s jednotlivými navrhovateli, sumarizace 
uplatněných stanovisek i připomínek a jejich vyhodnocování. Proběhla dílčí dohodovací 
jednání s dotčenými orgány a další jsou připravována, navázána byla i spolupráce s novým 
určeným zastupitelem a zhotovitelem územního plánu k budoucím úpravám návrhu.  
 
Dosavadní výsledky i uplatněná stanoviska a připomínky pořizovatel předal krajskému úřadu, 
jako nadřízenému orgánu, se žádostí o vydání stanoviska k upravenému Návrhu Územního 
plánu Děčín ve variantách a Vyhodnocení vlivů Územního plánu Děčín na udržitelný rozvoj 
území z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, 
souladu s politikou územního rozvoje a souladu s územně plánovací dokumentací, vydanou 
krajem.  
 



Dosavadní výsledky i uplatněná stanoviska a připomínky předal pořizovatel rovněž 
krajskému úřadu jako příslušnému úřadu, se žádostí o vydání stanoviska podle §10g zákona 
o posuzování vlivů na životní prostředí. 
 
Nadřízený orgán územního plánování své stanovisko již vydal a jeho závěry jsou                          
v současné době  pořizovatelem vyhodnocovány. Příslušný úřad požádal dle § 50 odst. 5 
stavebního zákona o prodloužení lhůty k uplatnění stanoviska z důvodu náročnosti obsahu 
předaných podkladových materiálů a stanovisko vydal dne 26. 4. 2019. 
 
 
 



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 30. 5. 2019 ZM 19 05 04 01

Název:
Zpráva o pořízení Územní studie veřejného prostranství Děčín - Bynov 

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo zprávu o pořízení Územní studie veřejného prostranství Děčín - Bynov a tuto 
bere na vědomí

ve smyslu důvodové zprávy. 

Stanovisko RM:
Rada města projednala zprávu o pořízení Územní studie veřejného prostranství Děčín - Bynov a doporučuje 
zastupitelstvu města Děčín vzít tuto zprávu na vědomí ve smyslu důvodové zprávy. 

Cena: 0,00
Návrh postupu: RM doporučuje vzít na vědomí ve smyslu důvodové zprávy. 



Důvodová zpráva:
Úřad územního plánování odboru stavební úřad Magistrátu města Děčín, příslušný dle § 6 odst. 1 písm. b) a 
c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební 
zákon“), pořídil Územní studii veřejného prostranství Děčín - Bynov v souladu s § 30 stavebního zákona na 
žádost statutárního města Děčín, o které rozhodlo zastupitelstvo města dne 22. 2. 2017 usnesením č. ZM 17 
02 03 09 z vlastního podnětu.

Pořizovatel v souladu s § 30 stavebního zákona ve vazbě na Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj 
ČR zpracoval zadání územní studie, dle kterého zhotovitel zpracoval koncept, který následně projednával s 
vedením města, příslušnými dotčenými orgány i veřejností. 

Územní studie veřejného prostranství Děčín - Bynov řeší vymezené stabilizované území městské části Bynov. 
Cílem jejího pořízení je nalezení adekvátního řešení existujících problémů v souladu s platným Územním 
plánem města Děčín ve vazbě na širší vztahy a prověření možnosti úprav tohoto veřejného prostranství za 
účelem zlepšení životního komfortu zdejších obyvatel. 

Územní studie rozpracovává vymezené území nad rámec měřítka územního plánu a ve vazbě na navrženou 
architektonickou koncepci uspořádání veřejného prostranství (architektonicko - urbanistické řešení na základě 
analýzy současného stavu území včetně širších vztahů) je zaměřena zejména na architektonicko - stavební 
řešení, vybavení veřejného prostranství, mobiliář, drobnou architekturu, koncepci dotčených objektů a řešení 
dopravní i technické infrastruktury. 

Územní studie veřejného prostranství Děčín – Bynov obsahuje textovou a grafickou část. Textová část 
zohledňuje koncepci uspořádání veřejného prostranství (analytická část, širší vztahy a architektonicko – 
urbanistické řešení), architektonicko – stavební řešení (materiálové řešení parteru, mobiliář, veřejné osvětlení 
a etapizace), koncepci řešení jednotlivých míst (náměstíčko u zámku, obchodní centrum Dukla, lokalita Na 
pěšině, pěšiny svahem, lokalita Na Vyhlídce a řešení autobusu, trasa od autobusu do školy, lokalita Teplická 
západní část a místa mezi panelovými domy), projednání (jednání, stanoviska, připomínky veřejnosti) a 
podklady pro prezentaci. 

Grafická část územní studie zahrnuje v optimálním měřítku výkres širších vztahů, ortofotomapu, problémový 
výkres, hlavní výkres, výkres etapizace, krajinářské koncepce, dopravy, řezů a návrhu prostranství. 

Po prezentaci územní studie zastupitelstvu města odborem rozvoje ve spolupráci se zhotovitelem a 
následném projednání zprávy o jejím pořízení bude Územní studie veřejného prostranství Děčín – Bynov 
pořizovatelem schválena k využití podle § 25 stavebního zákona a předána Krajskému úřadu Ústeckého kraje 
k zaregistrování do evidence územně plánovací činnosti jako neopomenutelný podklad pro rozhodování v 
daném území. 

Vyjádření:

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ivana Šejnohová OSU 17.5.2019 11:54 podepsáno

Předkladatel: Ing. Vladislav Raška 18.5.2019 08:49 podepsáno



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 30. 5. 2019 ZM 19 05 05 01

Název:
Možnost spolupráce s nově vzniklým Sdružením energetických manažerů měst a obcí (SEMMO)

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo možnost spolupráce s nově vzniklým Sdružením energetických manažerů 
měst a obcí (SEMMO) a

rozhodlo

1. o členství statutárního města Děčín a vstupu do dobrovolného svazku obcí Sdružení energetických 
manažerů měst a obcí (IČO:07361564, Mírové náměstí 15/7, 412 01, Litoměřice) s ročním členským 
příspěvkem ve výši 25.000 Kč.
2. jmenovat Ing. Pavla Heritese politickým zástupcem statutárního města Děčín a pana Michala Štrobla 
technickým zástupcem statutárního města Děčín v tomto sdružení.

Stanovisko RM:
Rada města doporučuje schválit předložený návrh usnesení.

Cena: 25 000,00
Návrh postupu:          

Důvodová zpráva:
Vstupem do dobrovolného svazku obcí Sdružení energetických manažerů měst a obcí (SEMMO) s ročním 
členským příspěvkem ve výši 25.000 Kč, získáme spolupráci s ověřenými odborníky, poradenství a přímý 
kontakt se zástupci měst a obcí, i možnou spolupráci na evropských projektech udržitelné energetiky a 
dopravy. Účast na seminářích a konferencích pořádaných sdružením, získávání aktuálních informací (dotační 
tituly, legislativa). Statutární město Děčín bude mít možnost zapojovat se do inovativních projektů a přispívat k 
efektivnímu hospodaření s energií.

Vyjádření:

Příloha: SEMMO_PREZENTACE_o
bce.pdf Komentář:          

Příloha:
Pro zájemce _ Sdružení 
energetických manažerů 
měst a obcí.pdf

Komentář:          



Příloha: SEMMO_stanovy.pdf Komentář:          

Příloha: SEMMO_Energeticky_ma
nagement_info.pdf Komentář:          

Příloha: Žádost o členství-vzor.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Petr Hodboď OPO 20.5.2019 12:28 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jaromír Zajíček MPA 20.5.2019 15:24 podepsáno





Vize, mise, cíle
Vize

▪ chceme být vysoce důvěryhodným sdružením podporujícím rozvoj udržitelné 
energetiky a dopravy ve městech a obcích

Mise  

▪ šířit příklady dobré praxe
▪ přispívat k tomu, aby města a obce hospodařily s energií efektivně
▪ vzdělávat česká města a obce v oblasti udržitelné energetiky a dopravy

Cíle 

▪ vzdělávat města a obce na seminářích a konferencích
▪ zapojovat města a obce do inovativních projektů a činností
▪ budovat účinné partnerství mezi městy a odbornými partnery



Služby
Odborní partneři 

▪ spolupráce s ověřenými špičkovými odborníky na poli komunální energetiky v ČR

Poradenství

▪ nezávislé poradenství v konkrétních projektech úspor energie a OZE

Lobbování na národní úrovni 

▪ legislativa a dotační tituly týkající se měst a obcí 

Mezinárodní přesah 

▪ spolupráce na evropských projektech udržitelné energetiky a dopravy

Rozvoj a vzdělávání 

▪ účast na seminářích, konferencích a studijních cestách pořádaných SEMMO



Reference

ENERGY CITIES - Propagace Paktu starostů 
a primátorů (2018 – 2019)

HORIZON 2020 - Rozvoj komunitních OZE a 
decentralizaci energetiky (2018 – 2021)

HORIZON 2020 - Komplexní produkt -
služby úspor energie (2017 – 2020)

HORIZON 2020 – SCC01 Praktické 
zkušenosti, postupy a modely financování 
v oblasti SMART CITY (2017 – 2022)



Činnosti 2018+
Lobbování 

▪ MŽP – připomínky k výzvě NPŽP (jaro 2019) – financování EM
▪ MPO – diskuse pilotního projektu – analýza EM a SC v ČR + návrhy na podporu

Kontakt s partnery   
▪ akvizice nových členů od 11/2018
▪ 02/2019 – mezinárodní konference – účast VAXJO (SE) 
▪ 05/2019 – mezinárodní studijní cesta 
▪ propagace SEMMO na národních akcích (NCEÚ, Frank Bold, apod.)

Mezinárodní přesah

▪ členství SEMMO v Energy Cities a Paktu starostů a primátorů 
▪ 03-05/2019 – příprava nových projektů do HORIZON 2020 



PAVE – První energeticky aktivní 
veřejná budova v ČR



Jaroslav Klusák 

Sdružení energetických manažerů měst a obcí 

mob: +420 773 165 574

e-mail: klusak@semmo.cz

www.semmo.cz

mailto:klusak@semmo.cz
http://www.semmo.cz/


Pro zájemce o členstvíPro zájemce o členství
Pojďte s námi změnit svět.

Staňte se členem Sdružení energetických managerů měst a obcí 

a získejte výhody, které vám pomohou v energetické revoluci.

Služby pro města a obce

 Rozvoj a vzdělávání

Účast na seminářích, konferencích a studijních cestách

pořádaných sdružením.

Z Poradenství

 UU aa

http://semmo.cz/


Nezávislé poradenství v projektech udržitelné energetiky a

dopravy.

 Aktuální informace

Rozesílání aktuálních informací (dotační tituly, legislativa, příklady

dobré praxe aj.).

 De�nování cílů

Přímá možnost de�novat dlouhodobé cíle SEMMO a navrhovat

aktivity pro jejich dosažení.

 Propagace aktivit

Zviditelnění aktivit a příkladů dobré praxe na národních a

mezinárodních akcích.

w Lobbing

Lobbing a hájení zájmů na národní úrovni (tvorba legislativy,

dotačních titulů, nové tarifní systémy, apod.).

 Odborná spolupráce

Možnost spolupráce s ověřenými špičkovými odborníky na poli

komunální energetiky v ČR.

 Mezinárodní přesah

Spolupráce na evropských projektech udržitelné energetiky a

dopravy.

Stát se členem

http://semmo.cz/pro-zajemce/clenstvi


Služby pro odborné partnery

 Rozvoj a vzdělávání

Účast na seminářích, konferencích a studijních cestách

pořádaných sdružením.

 Kontakt s klienty

Přímý kontakt se zástupci měst a obcí se zájmem o projekty

udržitelné energetiky a dopravy.

 Mezinárodní přesah

Spolupráce na evropských projektech udržitelné energetiky a

dopravy.

 Aktuální informace

Rozesílání aktuálních informací (dotační tituly, legislativa, příklady

dobré praxe aj.).

 Prezentace služeb

Možnost prezentace svých služeb a projektů pro členy SEMMO.

Stát se členem

http://semmo.cz/pro-zajemce/clenstvi


Seznamte se se stanovami

Stanovy jsou pro nás důležité. Pomáhají nám naplňovat vizi a

cíle, které si ve sdružení klademe. Stáhněte si je a nezapomeňte

se s nimi seznámit.

Stáhnout stanovy v PDF

Vyplňte memorandum

Nyní víte, do čeho jdete. Než začneme, stáhnětě si naše

memorandum. Vyplňte jej a nechte podepsat statutárním

zástupcem.

Memorandum pro města a obce

Memorandum pro odborné partnery

Pošlete nám jej

Vyplněné a podepsané memorandum naskenujte a pošlete jej

na e-mail:

info@semmo.cz

Originál zašlete obálkou na adresu:

Sdružení energetických manažerů měst a obcí, 

Jaroslav Klusák, Tyršovo nám. 68, 412 01 Litoměřice 

http://semmo.cz/wp-content/uploads/2018/09/SEMMO_stanovy_DEF_LTM_HK_BN.pdf
http://semmo.cz/wp-content/uploads/2018/09/SEMMO_stanovy_DEF_LTM_HK_BN.pdf
http://semmo.cz/wp-content/uploads/2018/09/Zadost_clenstvi_obce.docx
http://semmo.cz/wp-content/uploads/2018/09/Zadost_clenstvi_odborni-partneri.docx
mailto:info@semmo.cz


Uhraďte členský příspěvek

Po obdržení memoranda vám zašleme příkaz k úhradě. Až

uhradíte členský příspěvek, stanete se členem našeho sdružení

a budete moci užívat všech našich služeb.

Užitečné informace

Může se vám hodit:

 Stanovy sdružení

Seznamte se se stanovami sdružení. Stáhněte si je v PDF do svého

počítače.

Stáhnout stanovy v PDF

l Kontakt

Sdružení energetických manažerů měst a obcí

http://semmo.cz/wp-content/uploads/2018/09/SEMMO_stanovy_DEF_LTM_HK_BN.pdf


Tyršovo nám. 68, 412 01 Litoměřice

E-mail: info@semmo.cz 

Telefon: +420 773 165 574

Poplatky pro členy SEMMO:

Vaše členské příspěvky využíváme k rozvoji sdružení a kvality služeb. Výše

ročního členského poplatku je následující:

 Města a obce

 Do 10.000 obyvatel – 10.000 Kč

Od 10.000 do 50.000 obyvatel – 25.000 Kč

Nad 50.000 obyvatel – 50.000 Kč

 Odborní partneři a kolektivní členové

Veřejné instituce a neziskové organizace – 50.000 Kč

Soukromé �rmy – 100.000 Kč

Kolektivní člen (kraj, MAS, NUTS 2 apod.) – 100.000 Kč

Na projekty našich členů a kolegů jsme hrdí. Velké i malé. Seznamte se s

těmi, co už sdílí své zkušenosti. Průkopníky, kteří spustili energetickou

revoluci.

mailto:info@semmo.cz
tel:0420773165574
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Stanovy dobrovolného svazku obcí 

Sdružení energetických manažerů měst a obcí 

Článek I. 

Název a sídlo dobrovolného svazku obcí 

1. Název dobrovolného svazku obcí: Sdružení energetických manažerů měst a obcí 
2. Sídlo dobrovolného svazku obcí: Litoměřice 

Článek II. 

Základní ustanovení 

1. Sdružení energetických manažerů měst a obcí (dále jen „svazek“) je dobrovolným svazkem obcí 
podle § 49 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o obcích“). 

2. Svazek je právnickou osobou. 
3. Svazek nabývá právní osobnosti zápisem do rejstříku svazků obcí vedeného Krajským úřadem 

Ústeckého kraje. 
4. Existencí a činností svazku není dotčena působnost, pravomoci a odpovědnost jednotlivých 

členských obcí a jejich orgánů. 

Článek III. 

Členové svazku 

1. Členy svazku jsou při jeho založení tyto obce: 
a) Město Litoměřice, IČO: 00263958, se sídlem Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, PSČ 412 01, 
b) Statutární město Brno, IČO: 44992785, se sídlem Dominikánské nám. 196/1, Brno, PSČ 602 00, 
c) Statutární město Hradec Králové, IČO: 00268810, se sídlem Československé armády 408, 

Hradec Králové, PSČ 502 00 
2. Přistoupí-li do svazku nový člen, není třeba v tomto případě měnit či doplňovat stanovy. Rada 

svazku zajistí vklad memoranda o přistoupení nového člena svazku do sbírky listin u rejstříku svazků 
obcí. 

Článek IV. 

Předmět činnosti svazku 

Předmětem činnosti svazku je zejména vytvoření účinné platformy, kde si obce a odborní partneři 
budou předávat informace o způsobech řešení nejrůznějších problémů v oblasti energetiky a dopravy, 
vzdělávat se na seminářích a konferencích jak v oblasti technologií, tak v oblasti dotační politiky, a  
získávat cenné kontakty. Cílem činnosti svazku jsou moderní města a obce s nižší spotřebou energie a 
tedy i s nižšími výdaji. 



Článek V. 

Vznik a zánik členství 

1. Členem svazku se může stát každá obec v České republice. 
2. Členství zakládajících členů vzniká účinností smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí.  
3. Po vzniku svazku se členem svazku obec stává na základě písemné přihlášky (memoranda o 

přistoupení) schválením jejího přijetí za člena valnou hromadou na jejím nejbližším zasedání po 
splnění podmínek pro vznik členství a uhrazením členského příspěvku.  

4.  Podmínkou pro vznik členství ve svazku je 
a) písemné prohlášení uchazeče o členství (memorandum o přistoupení), že bezvýhradně 

souhlasí s obsahem stanov svazku.  
5. Členstvím ve svazku není nikterak omezeno právo členů vstupovat do jiných subjektů sdružujících 

právnické osoby. 
6. Členství ve svazku zaniká na základě písemné výpovědi člena doručené předsedovi rady svazku. 

Výpovědní doba je šest měsíců a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po 
doručení výpovědi. Povinnost vypořádat všechny závazky mezi svazkem a vystoupivším členem tím 
není dotčena. 

7. Členství ve svazku zaniká též vyloučením člena. O vyloučení člena svazku rozhoduje valná hromada 
usnesením na návrh rady nebo kteréhokoli člena svazku. Vyloučit člena svazku je možné pouze 
v těchto případech: 
a) člen se po dobu delší než jeden rok neúčastní činnosti svazku, 
b) člen je déle než tři měsíce v prodlení s úhradou členského příspěvku, přičemž byl k jeho úhradě 

svazkem vyzván, 
c) člen závažným způsobem nebo opakovaně poškodí dobré jméno a pověst svazku či jedná 

v rozporu s oprávněnými zájmy svazku. 
8. V případě vyloučení člena ze svazku zaniká jeho členství dnem, který je uveden v usnesení o 

vyloučení. Povinnost vypořádat všechny závazky mezi svazkem a vyloučeným členem tím není 
dotčena. 

9. Člen svazku, který ukončil členství nebo byl ze svazku vyloučen, má právo na vypořádání svého 
majetkového podílu. Zaplacený členský příspěvek nebo jeho část se nevrací a není předmětem 
vypořádání. 

Článek VI. 

Práva a povinnosti členů 

1. Člen svazku má právo: 
a) účastnit se činnosti svazku, 
b) prostřednictvím svého zástupce se účastnit a hlasovat na valné hromadě, 
c) právo volit a navrhovat kandidáty do orgánů svazku, 
d) být pravidelně informován o dění ve svazku, 
e) podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům svazku a obdržet odpověď na své 

podání, 
f) požadovat vysvětlení a informace od členů rady svazku, 
g) nahlížet do zápisů z jednání orgánů svazku, 
h) kontrolovat hospodaření svazku a nahlížet do účetních dokladů a dokumentů k hospodaření 

svazku, 
i) využívat majetek svazku pro účely naplnění jeho předmětu činnosti. 

 
2. Člen svazku má povinnost: 



a) účastnit se aktivně činnosti svazku, 
b) platit členské příspěvky, 
c) plnit své povinnosti v souvislosti s realizací a financováním projektů realizovaných svazkem, ke 

kterým se člen svazku předem smluvně zavázal, 
d) chránit a zachovávat dobré jméno svazku, 
e) dodržovat stanovy, další vnitřní předpisy a rozhodnutí svazku a jeho orgánů. 

Článek VII. 

Orgány svazku 

1. Orgány svazku jsou: 
a) valná hromada 
b) rada 
c) předseda rady 
d) kontrolní komise 

2. Valná hromada, rada a kontrolní komise jsou kolektivní orgány. 
3. Statutárním orgánem svazku je předseda rady. 
4. Jednotlivé orgány mohou k plnění svých úkolů vytvářet odborné pracovní skupiny. 
5. Členství v radě a kontrolní komisi je navzájem neslučitelné. 
6. Členství v orgánech svazku zaniká: 

a) uplynutím funkčního období, 
b) úmrtím, 
c) odstoupením z funkce; členství v orgánu zaniká okamžikem dojití oznámení o odstoupení 

orgánu, jehož byla odstupující osoba členem, nebyl-li v odstoupení uveden den pozdější, 
d) odvoláním. 

Článek VIII. 

Valná hromada 

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem svazku. 
2. Valnou hromadu tvoří členové svazku zastoupeni delegáty jednotlivých členských obcí, kteří své 

oprávnění prokáží usnesením zastupitelstva/rady obce o jejich delegování, nebo plnou mocí. 
3. Valnou hromadu svolává k zasedání rada nejméně jedenkrát do roka. 
4. Rada svolává zasedání valné hromady z podnětu alespoň třetiny členů svazku nebo kontrolní 

komise. Nesvolá-li rada svazku zasedání valné hromady do třiceti dnů od doručení podnětu, může 
ten, kdo podnět podal, svolat zasedání valné hromady na náklady svazku sám. 

5. Klesne-li počet členů rady nebo kontrolní komise pod polovinu, svolá předseda rady nebo jiný člen 
svazku neprodleně zasedání valné hromady. 

6. Zasedání valné hromady se svolá zpravidla třicet dnů předem odesláním e-mailové pozvánky 
členům svazku. 

7. Každý člen svazku má jeden hlas. Valná hromada je schopna se usnášet za účasti většiny členů 
svazku. Usnesení přijímá většinou hlasů všech členů svazku s výjimkou rozhodování dle odst. 12 
písm. a), g) a h) tohoto článku, kdy je k rozhodnutí potřeba alespoň dvoutřetinové většiny hlasů 
všech členů svazku. 

8. Zasedání řídí předseda rady nebo jím pověřená osoba. Předsedající zajistí volbu zapisovatele, 
skrutátorů a ověřovatelů zápisu. 

9. Hlasování na zasedání probíhá veřejně, nerozhodne-li valná hromada jinak. 



10. Předseda rady zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jeho ukončení. Není-li to 
možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila valná hromada. Ze 
zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo jej zahájil, kdo mu předsedal, 
jaké případné další činovníky (zapisovatele, skrutátory, ověřovatele zápisu) valná hromada zvolila, 
průběh a výsledek hlasování, jaká usnesení byla přijata a kdy byl zápis vyhotoven. Každý člen svazku 
může nahlížet do zápisů ze zasedání prostřednictvím delegáta. Zápis ze zasedání bude bez 
zbytečného odkladu po jeho vyhotovení zaslán v elektronické podobě všem členům svazku. 

11. Není-li valná hromada na svém zasedání schopna se usnášet, může rada nebo ten, kdo původní 
zasedání svolal, svolat novou pozvánkou ve lhůtě pěti dnů od předchozího zasedání valné hromady 
náhradní zasedání. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání valné hromady. 
Náhradní zasedání valné hromady se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který bylo 
zasedání valné hromady předtím svoláno. 

12. Do působnosti valné hromady patří zejména: 
a) schvalování změn stanov svazku, 
b) schvalování výroční zprávy o činnosti svazku, 
c) volba a odvolání předsedy, místopředsedy a dalších členů rady a členů kontrolní komise 
d) schvalování rozpočtu, střednědobého výhledu rozpočtu a závěrečného účtu svazku se zprávou 

o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku za uplynulý kalendářní rok, 
e) schvalování účetní závěrky svazku sestavené k rozvahovému dni podle zákona o účetnictví, 
f) projednání zprávy o kontrole hospodaření zpracované kontrolní komisí a její předložení 

zastupitelům členských obcí, 
g) schvalování výše majetkového nebo likvidačního podílu, 
h) schvalování vkladu majetku člena svazku do hospodaření svazku a rozhodování o nakládání 

s tímto majetkem, 
i) rozhodování o rozdělení zisku a úhradě ztráty, 
j) schvalování výše členských příspěvků, kdy výše příspěvku na 1 občana obce bude nepřímo 

úměrná celkovému počtu občanů žijících v obci, stanovení termínu splatnosti 
k) vydávání předchozího souhlasu k právnímu jednání, kterým svazek nabývá, zcizuje nebo 

zatěžuje nemovitou věc, 
l) rozhodování o přijetí nového člena svazku, 
m) rozhodování o vyloučení člena svazku za podmínek uvedených v čl. V odst. 7 těchto stanov, 
n) rozhodování o odvolání proti rozhodnutí rady svazku a vyřizování stížností a námitek proti 

činnosti orgánů svazku, 
o) rozhodování o splynutí, sloučení, rozdělení nebo zrušení svazku, 
p) rozhodování o členství svazku v jiné právnické osobě, 
q) schvaluje přijímání zápůjček a úvěrů, k jejichž schválení není kompetentní rada dle čl. IX, odst. 

12 písm. n),  
r) stanovuje pravidla pro provádění rozpočtových opatření Radou.  

13. Valná hromada si může vyhradit další pravomoci neuvedené v předchozím odstavci. 

Článek IX. 

Rada 

1. Rada je vrcholným výkonným orgánem svazku. 
2. Radu tvoří nejméně 3 členové volení valnou hromadou na dobu čtyř let. 
3. Předsedu, místopředsedu a členy rady volí a odvolává valná hromada. 
4. Je-li předseda nebo místopředseda rady odvolán z funkce nebo se této funkce vzdal, přestává být 

i členem rady. 
5. Jménem svazku jedná předseda rady. 



6. Rada se schází ke svému jednání dle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. Předseda rady svolá 
zasedání rady z podnětu alespoň třetiny členů svazku, dvou členů rady nebo kontrolní komise. 
Nesvolá-li předseda rady zasedání rady do deseti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět 
podal, svolat zasedání rady na náklady svazku sám. 

7. Zasedání rady jsou oprávněni se účastnit členové kontrolní komise s hlasem poradním. 
8. Zasedání rady svazku se svolá zpravidla nejméně sedm dní předem odesláním e-mailové pozvánky 

členům rady. 
9. Rada je schopna se usnášet za účasti většiny členů rady. Usnesení přijímá většinou hlasů členů 

přítomných v době usnášení. Každý člen rady má při hlasování jeden hlas. 
10. Zasedání řídí předseda rady nebo jím pověřená osoba. 
11. Článek VIII. odst. 11 stanov se použije přiměřeně. 
12. Rada rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou stanovami, vnitřními předpisy, nebo 

rozhodnutím valné hromady svěřeny do působnosti jiného orgánu svazku, zejména: 
a) organizuje a řídí činnost svazku, 
b) schvaluje podání žádostí o dotace a rozhoduje o jejich přijetí, nestanoví-li poskytovatel, že tyto 

úkony má provádět jiný orgán svazku, 
c) realizuje rozhodnutí valné hromady, 
d) schvaluje a vydává vnitřní předpisy, pokud jejich vydání není výslovně svěřeno do působnosti 

valné hromady, 
e) sestavuje roční plán činnosti, 
f) provádí rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném valnou hromadou, 
g) vede hospodaření s majetkem svazku a účetnictví, 
h) rozhoduje o výkonu vedlejší hospodářské činnosti svazku, 
i) koordinuje realizaci projektů, 
j) stanoví pravidla pro hospodaření a činnosti svazku, 
k) zpracovává výroční zprávu o hospodaření a činnosti svazku, 
l) jmenuje a odvolává likvidátora svazku, 
m) připravuje podklady pro jednání a rozhodování valné hromady, 
n) schvaluje přijímání zápůjček a úvěrů v maximální jednotlivé výši 100 000,00 Kč a zároveň 

v maximální souhrnné výši 500 000,00 Kč za kalendářní rok. 

Článek X. 

Předseda rady 

1. Předseda rady je statutárním orgánem svazku. 
2. Předseda rady je volen valnou hromadou na dobu čtyř let. 
3. Předseda rady je oprávněn zastupovat svazek ve všech záležitostech. 
4. V nepřítomnosti předsedy rady vykonává vše, co přísluší předsedovi rady, místopředseda rady 

zvolený obdobně jako předseda rady. Pro platnost právního jednání není rozhodující, zda jednal 
předseda či v jeho nepřítomnosti místopředseda. 

5. Není-li k datu uplynutí funkčního období předsedy rady zvolen předseda nový, vykonává funkci 
předsedy rady až do zvolení nového předseda stávající. 

6. Předseda rady: 
a) řídí zasedání valné hromady, 
b) svolává a řídí zasedání rady, 
c) zajišťuje vyhotovení zápisu ze zasedání valné hromady a rady, 
d) plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele vůči zaměstnancům svazku, 
e) podepisuje veškeré písemnosti vyhotovené svazkem, 
f) vykonává další činnosti, kterými jej pověří valná hromada nebo rada, anebo vyplývající pro něj 

z vnitřních předpisů svazku. 



Článek XI. 

Kontrolní komise 

1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem svazku, který dohlíží, jsou-li záležitosti svazku řádně 
vedeny a vykonává-li svazek činnost v souladu se stanovami a dalšími vnitřními předpisy, a 
právními předpisy. 

2. Kontrolní komisi tvoří nejméně 3 členové volení valnou hromadou na dobu čtyř let. 
3. Předsedu a místopředsedu kontrolní komise volí a odvolává kontrolní komise z řad svých členů. 
4. Kontrolní komise se schází ke svému jednání dle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Zasedání 

kontrolní komise svolává předseda kontrolní komise. Zasedání řídí předseda kontrolní komise nebo 
jim pověřená osoba. 

5. Kontrolní komise je schopna se usnášet za účasti většiny členů kontrolní komise. Usnesení přijímá 
většinou hlasů členů přítomných v době usnášení. Každý člen kontrolní komise má při hlasování 
jeden hlas. 

6. Kontrolní komise provádí kontrolu hospodaření svazku za uplynulý rok a zpracovává zprávu o 
výsledku kontroly. 

7. O své činnosti podává kontrolní komise zprávu valné hromadě. 
8. V rozsahu působnosti kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do dokladů svazku a 

požadovat od členů dalších orgánů svazku nebo od jeho zaměstnanců součinnosti vysvětlení 
k jednotlivým záležitostem. 

Článek XII. 

Majetkové poměry 

1. Majetek svazku může být použit výhradně k realizaci předmětu činnosti svazku, který je vymezen 
těmito stanovami. 

2. Zdroje příjmů jsou: 
a) členské příspěvky členů svazku, 
b) dobrovolné příspěvky členů svazku, 
c) majetek vložený členy svazku dle rozhodnutí svazku, 
d) majetek získaný vlastní činností svazku, 
e) dotace a návratné finanční výpomoci, 
f) dary fyzických a právnických osob, 
g) příjmy z finančního majetku vloženého členskými obcemi do svazku, 
h) zápůjčky a úvěry, 
i) úroky z finančních prostředků svazku. 

3. Finanční hospodaření svazku se řídí těmito stanovami, případně dalšími vnitřními předpisy svazku, 
a dále příslušnými právními předpisy. 

4. Členové svazku mohou na základě rozhodnutí valné hromady vkládat do svazku svůj majetek. 
Majetek, který vloží do hospodaření svazku některý z jeho členů, zůstává ve vlastnictví tohoto 
člena. Svazek může takto vložený majetek užívat pouze k realizaci předmětu činnosti svazku a 
nesmí s tímto majetkem nakládat způsobem vyhrazeným zastupitelstvu obce dle § 85 zákona o 
obcích nebo radě obce dle § 102 odst. 2 zákona o obcích. 

5. Majetek pořízený v rámci projektů realizovaných svazkem se stává vlastnictvím svazku. 
6. Ke zcizení, zatížení nebo nabytí nemovitého majetku ve vlastnictví svazku je třeba předchozího 

souhlasu valné hromady. 



Článek XIII. 

Hospodaření svazku 

1. Svazek je účetní jednotkou a vede účetnictví dle příslušného právního předpisu. Za vedení 
účetnictví svazku odpovídá rada svazku. Rada svazku je oprávněna pověřit vedením účetnictví 
odborně způsobilou fyzickou nebo právnickou osobu. 

2. Svazek je povinen se při svém hospodaření řídit zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Svazek může vedle hlavní činnosti vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání 
nebo jiné výdělečné činnosti. Výkon této činnosti nesmí ohrozit výkon hlavní činnosti svazku. Zisk 
může svazek použít jen k podpoře činnosti, pro niž byl založen, a k úhradě nákladů na vlastní 
správu. 

4. Svazek hospodaří podle rozpočtu, který je sestavován vždy na kalendářní rok. Svazek sestavuje 
střednědobý výhled rozpočtu na 3 roky. Závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání 
hospodaření svazku za uplynulý kalendářní rok projedná valná hromada do 30. června 
následujícího kalendářního roku. 

5. Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu, rozpočtu svazku a závěrečnému účtu 
svazku za uplynulý kalendářní rok mohou občané členských obcí uplatnit písemně ve lhůtě 
stanovené při jejich zveřejnění nebo ústně při jejich projednávání v příslušném orgánu svazku. 

6. Hospodaření za uplynulý kalendářní rok dá svazek přezkoumat dle § 53 odst. 1 zákona o obcích. 
7. Nestanoví-li valná hromada jinak, budou podíly jednotlivých obcí na ztrátě nebo zisku svazku a na 

likvidačním zůstatku svazku stejné. 
8. Zisk svazku může být mezi členy svazku rozdělen jen na základě rozhodnutí valné hromady. 
9. V případě jakéhokoliv sporu o vypořádání majetku svazku bude majetek vypořádán tak, že každý 

člen obdrží poměrnou část odpovídající počtu členů svazku, nerozhodne-li příslušný orgán svazku 
jinak. 

Článek XIV. 

Zrušení a zánik svazku 

1. O zrušení svazku rozhoduje valná hromada. 
2. V případě zrušení svazku bez právního nástupce jmenuje rada likvidátora k provedení likvidace 

svazku. 
3. Svazek zaniká výmazem z rejstříku svazků obcí. 

Článek XV. 

Doložka platnosti 

Doložka platnosti právního jednání obce dle § 41 zákona o obcích: tyto stanovy schválilo: 
a) zastupitelstvo města Litoměřice na zasedání dne ……………. usnesením č. …………………….. 
b) zastupitelstvo města Brna na zasedání dne ……………. usnesením č. …………………….. 
c) zastupitelstvo města Hradce Králové na zasedání dne ……………. usnesením č. …………………….. 



Článek XVI. 

Přechodná a závěrečná ustanovení 

1. Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem uzavření smlouvy o vytvoření dobrovolného 
svazku obcí Sdružení energetických manažerů měst a obcí. 

2. Stanovy jsou vyhotoveny v pěti stejnopisech s platností originálu, přičemž každý člen obdrží jedno 
vyhotovení, jedno vyhotovení bude přiloženo k návrhu na zápis do rejstříku svazků a jedno 
vyhotovení bude uloženo v sídle svazku. V případě přistoupení dalších členů v průběhu trvání 
svazku, obdrží každý přistupující člen na náklady svazku jedno vyhotovení stanov. 

 
 
 
 
 

V Litoměřicích dne ……………….  V Brně dne ………………. 
   
   
   
………………………………………......   

Mgr. Ladislav Chlupáč  ………………………………………...... 
  Ing. Petr Vokřál 
   
   

 
 
V Hradci Králové dne ……………………….. 
 
 
 
                    ………………………………………… 
                        MUDr. Zdeněk Fink 
 



Sdružení energetických manažerů měst a obcí (SEMMO)  
 

Úvod – Principy a potřebnost EM  

Města a obce budou stále více čelit rostoucí energetické náročnosti a závislosti jednotlivých zemí na 
dovozu energetických zdrojů (ropa, plyn). Mezi známé iniciativy a sdružení na evropské úrovni, které 
si uvědomují, že energetika je jejich prioritou patří např. Pakt starostů a primátorů (Covenant of 
Mayors)1, Asociace měst a obcí se zájmem o udržitelnou energetiku (Energy Cities)2, Sdružení měst 
a obcí snižující svou uhlíkovou stopu (Climate Aliance)3. V energetice měst a obcí je stále velký 
prostor pro posilování plánování, které bude mít stěžejní dopad na udržitelný rozvoj.  

Oblast energetiky a související témata (kvalita ovzduší, doprava, rostoucí ceny energie apod.) se stále 
častěji objevují mezi prioritami vycházejícími z komunitního plánování (viz témata „kulatých stolů“, 
priority komunitního Plánu zdraví a kvality života4, atd.), a mezi obyvateli jde o jedno z 
nejdiskutovanějších témat. Tento fakt dokládá i průzkum, který potvrdil zájem veřejnosti o témata 
energetiky5.   

Mezi hlavní důvody pro prosazování udržitelné energetiky a realizaci aktivit energetického 
managementu patří to, že důsledným energetickým managementem lze ušetřit 20-30 % energie při 
vynaložení minimálních nákladů v porovnání s realizací investičních opatření (např. kompletním 
zateplením objektu).  

Celkové schéma udržitelné energetiky tak je plánováno ve městě Litoměřice znázorňuje následující 
schéma.  
Obrázek 1 Schéma udržitelné energetiky ve městě/městské části 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                           
1 Iniciativa podporující plnění závazku snížení emisí CO2 o 20% do roku 2020, více viz www.eumayors.eu.   
2 Více viz www.energy-cities.eu.  
3 Více viz http://www.klimabuendnis.org  
4 Především jde o priority B.3 Dochází ke snižování emisí či B.5 Probíhá ekovýchova a poradenství v oblasti ŽP, 
více na http://www.dataplan.info/cz/litomerice/ocima-lidi/planovani-s-verejnosti/komunitni-plan-zdravi-a-
kvality-zivota-litomerice-2009-2010. 
5 Například otázka týkající se chystaného pilotního projektu geotermálního vrtu - 92 % obyvatel ví o projektu a 
75 % ho podporují - více na http://www.vyplnto.cz/databaze-dotazniku/spokojenost-ve-meste-litomerice). 

 Cíl v oblasti Udržitelné energetiky 
Nastavit dlouhodobé procesy pro rozhodování vedoucí k energetické 
efektivnosti a stabilizaci provozních výdajů za energii, maximálnímu 
využívání obnovitelných zdrojů energie a přijetí efektivního využívání 

zdrojů energie jako běžného způsobu chování.    

 

Pilíř I  
ENERGETICKÝ 
MANAGEMENT 

 

Pilíř II  
PODPORA 

VYUŽÍVÁNÍ 
OZE 
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Vybrané oblasti činností energetického managementu  

 zapojování města/ městské části do národních a mezinárodních projektů financujících 
opatření energetického managementu 

 vytvoření a zpráva Fondu úspor energie  

 vytvoření dlouhodobé energetického plánu města a Akčních plánů  

 nastavení systému energetického managementu města/městské části 

 zavedení systému pravidelného sledování spotřeby energie v budovách a zařízeních majetku 
města/městské části  

 vyhodnocování spotřeby energie v budovách a zařízeních majetku města/městské části 

 dlouhodobé sdružování odběrných míst a nákup energie při výhodných cenách  

 návrhy krátkodobých opatření a dlouhodobých cílů v oblasti udržitelné energetiky 

 návrhy opatření pro stabilizaci výdajů města/městské části za energii 

 návrhy na propojení podkladů k energetické koncepci města/městské části se Strategií 
rozvoje města/městské části a dalšími rozvojovými dokumenty 

 vypracovávání pravidelných energetických výročních zpráv pro Zastupitelstvo/Radu 
města/městské části 

 osvěta mezi technickými správci budov a jejich uživateli o efektivním způsobu užívání budov a 
zařízení (kontrola vnitřních teplot, správné uživatelské chování, atd.) 

 komunikace s veřejností a partnerskými organizacemi města/městské části s cílem zvyšovat 
povědomí o úsporách energie a využívání obnovitelných zdrojů - prostřednictvím kampaní 
(Den Země, Evropský týden mobility, apod.) 

 sledování energetických indikátorů města/městské části 
 

Výsledky EM – příklady z praxe – město Litoměřice  

Město Litoměřice (jako jeden ze zakládajících členů SEMMO) je aktivní v energetickém managementu 
od r. 2012. Za tuto dobu se městu podařilo v rámci majetku města uspořit veškerými činnostmi 
uvedenými výše celkem 32 mil. Kč (viz graf níže).  
 

Graf 2 Finanční přínosy energetického managementu města Litoměřice 

 



Hlavní činnosti SEMMO 

 
Pro města a obce nabízíme: 

 zdarma účast na seminářích, konferencích a studijních cestách pořádaných sdružením; 
 zdarma nezávislé poradenství v konkrétních projektech úspor energie a obnovitelných zdrojů; 
 zdarma rozesílku pravidelných newsletterů s aktuálními informacemi (dotační tituly, 

legislativa, příklady dobré praxe, apod.); 
 přímou možnost pro definování dlouhodobých cílů a vizí SEMMO, návrhy na plánované 

aktivity,  
 propagaci aktivit daných členů a příkladů dobré praxe na národních a mezinárodních 

konferencích a na webových stránkách SEMMO;  
 zdarma lobbing a hájení zájmů měst a obcí na národní úrovni (tvorba legislativy, dotačních 

titulů, výzev, nové tarifní systémy, apod.);  
 možnost spolupráce s ověřenými špičkovými odborníky (odborní partneři) na poli komunální 

energetiky v ČR, se kterými mají členové SEMMO vlastní pozitivní zkušenost; 
 spolupráci na mezinárodních projektech a informaci o evropských projektech prostřednictvím 

organizace Energy Cities. 
 více info na www.semmo.cz.  

 



Žádost o členství 
 

(zaslat zpět na adresu:  
Sdružení energetických manažerů měst a obcí, Tyršovo nám. 68, 412 01 Litoměřice, Česká republika)  
 
 

Já, níže podepsaný ……………………..…………………..: 

 statutární zástupce města/obce/kraje  ………………………………  

adresa: ……………………………… 

telefon: …………………………..; email: ……………………………….. 

webová stránka ………………………….. 

počet obyvatel: ……………………………….. 

čestně prohlašuji, že: 

 jsem plně srozuměn a souhlasím se stanovami Sdružení energetických manažerů měst a 

obcí; 

 samosprávný celek, který zastupuji, má zájem stát se členem Sdružení energetických 

manažerů měst a obcí a platit stanovené roční příspěvky.  

Tímto sděluji, že za náš samosprávný celek bude: 

 Politickým zástupcem: 

 jméno a příjmení:…………………………… 

 funkce: …………………………… 

 telefon: …………………………..;  email: ……………………………….. 

Technickým zástupcem: 

 jméno a příjmení:…………………………… 

 funkce: …………………………… 

 telefon: …………………………..;  email: ……………………………….. 

Společně s touto žádostí zasílám: 

 kopii rozhodnutí Rady města/obce/kraje (/Zastupitelstva města/obce/kraje), které schvaluje 
přistoupení do Sdružení energetických manažerů měst a obcí 

 roční členský příspěvek ve výši ……. ….Kč.  

 

V ……………………………. dne ……………………. 20.. 
 

         Razítko a podpis 
            
             



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 30. 5. 2019 ZM 19 05 05 02

Název:
SPRM 2014 - 2020, vyhodnocení plnění indikátorů a AP za rok 2018

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo informace o plnění Strategického plánu rozvoje města Děčín 2014 - 2020 
(SPRM) a

schvaluje

1. vyhodnocení plnění Akčního plánu SPRM 2014 - 2020 za rok 2018,
2. vyhodnocení plnění Indikátorů za rok 2018.

Stanovisko RM:
Rada města projednala informace o plnění Strategického plánu rozvoje města Děčín 2014 - 2020 (SPRM) a 
svým usnesením č. RM 19 08 36 11 ze dne 23.04.2019 schválila nové složení vedoucích pracovních skupin 
Strategického plánu rozvoje města Děčín a členů Řídícího výboru Strategického plánu rozvoje města Děčín a 
doporučila zastupitelstvu města Děčín schválit: 1. vyhodnocení plnění Akčního plánu SPRM 2014 - 2020 za 
rok 2018, 2. vyhodnocení plnění Indikátorů za rok 2018.

Cena: 0,00
Návrh postupu: RM doporučuje



Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo města Děčín na svém 14. zasedání dne 25. 9. 2014 usnesením č. ZM 14 07 03 01 schválilo 
Strategický plán rozvoje města Děčín pro období 2014 – 2020 (dále jen SPRM).

Dle schválené metodiky předkládá odbor rozvoje každoročně do orgánů města ke schválení vyhodnocení 
plnění indikátorů a akčního plánu SPRM 2014 - 2020 za předchozí rok. Akční plán a Zásobník projektů AP 
SPRM na rok 2018 byl schválen v ZM dne 29.06.2017 usnesením č. ZM 17 06 05 01.

V Příloze č. 1 je vyhodnocení plnění Akčního plánu za rok 2018. Vyhodnocení probíhalo v průběhu ledna až 
bžezna 2019, proto v některých případech odráží stav projektů až ke dni 31.03.2019. Projekty jsou zde 
seřazeny vzestupně dle městských částí a jsou pro přehlednost barevně rozděleny do tří oblastí (zrealizováno, 
v realizaci, v přípravě). Po schválení v ZM bude tento seznam projektů zveřejněn na webu města v baneru 
„Strategie 2014-2020“ v sekci REALIZACE v odkazu Vyhodnocení akčních plánů.

V Příloze č. 2 je uvedeno vyhodnocení plnění indikátorů SPRM nastavených v dokumentu SPRM, ke dni 
31.12.2018. Po schválení v ZM bude toto vyhodnocení AP zveřejněno na webu města v baneru „Strategie 
2014-2020“ v sekci REALIZACE v odkazu Indikátory.

Oba dokumenty byly v souladu s Organizační strukturou a Jednacím řádem Strategického plánu rozvoje 
města Děčín pro období 2014 - 2020 a s Metodikou tvorby Akčního plánu dne 17.04.2019 doporučeny členy 
Řídícího výboru SPRM ke schválení v orgánech města.

Vyjádření:

Příloha: Priloha_c._1_-_Vyhodnoc
eni_AP_2018.pdf Komentář:          

Příloha:
Priloha_c._2_-_Indikatory
_-_vyhodnoceni_za_rok_
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Strategický plán rozvoje města Děčín pro období 2014-2020 (SPRM) zrealizováno
v realizaci
v přípravě

Celkem

Orientační 
výše 

vlastních 
zdrojů 

Orientační 
výše cizích 

zdrojů 

1 Děčín I-Děčín D2 Zámek Děčín - oprava střechy Střecha je v havarijním stavu, nutná výměna za pálenou střešní krytinu. 
Jedná se o pokračování opravy - sektor A. 4 209 4 209 0 ne zrealizováno

2 Děčín I-Děčín H2 Plavecký areál - invalidní sedátko Zlepšení služeb pro návštěvníky plaveckého areálu. 250 250 0 ne zrealizováno

3 Děčín I-Děčín H5 Oprava lávek DC-007P, DC-015P, DC-016P a svahu u 
cyklostezky pod zámkem

3 x lávka výměna dožilé výdřevy, úprava svahu pod cyklostezko u 
železničního mostu. 874 630 244 SFDI zrealizováno

4 Děčín I-Děčín E2 Rekonstrukce bytových jednotek v ul. Krokova 825/17 
Děčín na sociální bydlení Rekonstrukce 3 bytových jednotek v objektu Krokova 825/17. 2 034 204 1 830 IROP zrealizováno

5 Děčín I-Děčín H5 Lávka přes východní nádraží, DC-004 P Kompletní rekonstrukce lávky. 40 991 9 635 31 356 SFDI - Křížení 
komunikací zrealizováno

6 Děčín I-Děčín H5 PD - SSZ - přechod pro chodce - Dč. 1, ul. Radniční (u 
soudu) Nové SSZ. 133 133 0 ne zrealizováno

7 Děčín I-Děčín H4 Oprava kanalizace hala Maroldova 1279/2, Děčín I Výměna dožité kanalizační přípojky pod objektem. 1 000 1 000 0 ne zrealizováno

8 Děčín I-Děčín H5 PD - stavba chodníku propojka ul. 2. polské armády x 
Oblouková Zvýšení bezpečnosti chodců, vyšlapaná cesta. 60 60 0 ne zrealizováno

9 Děčín I-Děčín H5 Stavba chodníku propojka ul. 2. polské armády x 
Oblouková Zvýšení bezpečnosti chodců, vyšlapaná cesta. 970 970 0 ne zrealizováno

10 Děčín I-Děčín D2 Zámek Děčín - PD Oprava Dlouhé jízdy PD na opravu. 1 500 1 500 0 ne v realizaci
11 Děčín I-Děčín E4 D-centrum, Izolace proti vlhkosti část 1. PP budovy Odstranění vlhkosti budovy. 2 000 2 000 0 ne v realizaci

12 Děčín I-Děčín G1 Snížení energetické náročnosti ŠJ Sládkova Rekonstrukce objektu - zateplení obvodových stěn nařízeno Státní 
energetickou inspekcí, hrozí sankce až 5 mil. Kč. 14 000 14 000 0 ne v realizaci

13 Děčín I-Děčín H2 Plavecký areál Děčín - výstavba nové jímky (větší pro 
recirkulaci vody) 

Pro původní bazénové části je jedna nedostačující - vyšší poplatky za 
odběr z podzemní vody. 1 500 1 500 0 ne v realizaci

14 Děčín I - Děčín H5 PD a rekonstrukce mostu U Plovárny DC-011P Zpracování PD na opravu mostu. 100 100 0 ne v realizaci
15 Děčín I-Děčín H5 PD - oprava vstupní brány lávka DC-014P Nutná oprava pískovcové stavby, kulturní památka. 100 100 0 ne v realizaci

16 Děčín I-Děčín E2 Rekonstrukce objektu v ul. Fűgnerova 411/26, Děčín na 
sociální bydlení

Přebudování nebytových prostor v objektu Fügnerova 411/26, Děčín I, 
vyhotovení PD. 17 525 5 645 11 880 IROP v přípravě

17 Děčín I-Děčín F2 Multifunkční sportoviště u objektu zimního stadionu Revitalizace sportoviště u Zimního stadionu Děčín dle varianty č. 2 
studie dostavby areálu zimního stadionu z 10/2014. 35 711 19 498 16 213 MŠMT ČR v přípravě

18 Děčín I-Děčín H5 PD - oprava mostu DC-035P Klasifikace mostu VI - velmi špatný stav. 100 100 0 ne v přípravě

19 Děčín II-Nové Město B3 Zabezpečení svahu u Domova pro seniory Zajištění skalního svahu nad parkem areálu Domova pro seniory v 
Děčíně. Návrh technického řešení bude vypracován. 500 500 0 ne zrealizováno

20 Děčín II-Nové Město H5 PD - Přechod pro chodce Kamenická x Lužická PD na úpravu stávajícího přechodu pro chodce na silnici č. I/13 
(osvětlení, stavební úpravy). 100 100 0 ne zrealizováno

21 Děčín II-Nové Město H5 PD na opravu komunikace a chodníku ul. Škroupova Oprava komunikace. 50 50 0 ne zrealizováno
22 Děčín II-Nové Město H5 PD - oprava mostu Vokolkova DC-008P Zpracování projektové dokumentace. 100 100 0 ne zrealizováno
23 Děčín II-Nové Město H5 Oprava MK Tylova Koordinace při opravě s SVS a.s. 120 120 0 ne zrealizováno

24 Děčín II-Nové Město G1 MŠ Pohraniční - Duhová zahrada
Revitalizace školní zahrady v MŠ Pohraniční (výstavba nových 
chodníčků a přístupových cest, nové herní prvky pro environmentální 
výchovu).

866 366 500 NPŽP v realizaci

25 Děčín II-Nové Město G1 MŠ Tylova - Země živí, voda teče, vítr fouká, slunce hřeje Úprava školní zahrady v MŠ Tylova v přírodním stylu. 870 370 500 SFŽP v realizaci

26 Děčín II-Nové Město H5 Oprava opěrné zdi ul. Lužická Havarijní stav. 900 900 0 ne v realizaci
27 Děčín II-Nové Město H5 Odvodnění MK ul. Sukova Oprava odvodnění dle doporučení statika. 500 500 0 ne v realizaci
28 Děčín II-Nové Město H5 PD - velkoplošná oprava MK ul. Purkyňova Havarijní stav povrchů, nefunkční odvodnění. 100 100 0 ne v realizaci
29 Děčín II-Nové Město G1 Zajištění bezbariérových úprav MŠ Liliová v Děčíně Komplexní bezbariérovost MŠ Liliová. 936 468 468 MŠMT ČR v přípravě

Vyhodnocení plnění Akční plánu SPRM za rok 2018 (schváleno v ZM dne …2019 - č. usnesení ZM …..)
zpracováno v I.Q.2019
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30 Děčín III-Staré Město B3 Městský útulek pro toulavá a opuštěná zvířata - 
rekonstrukce kotců na p.p.č. 945/2, k.ú. Děčín-Staré Město Rekonstrukce 8 chovných kotců z roku 2000 v areálu útulku - II. etapa. 702 702 0 ne zrealizováno

31 Děčín III-Staré Město E5 Klub dobré pohody Výměna podlahové krytiny a kuchyňské linky v klubu seniorů "Klub dobré 
pohody" Litoměřická ulice, Děčín - Staré Město. 200 200 0 ne zrealizováno

32 Děčín III-Staré Město H5 Oprava zálivu MAD ul. Oblouková u zimního stadionu Výměna konstrukce vozovky. Dlážděný povrch. 500 500 0 ne zrealizováno
33 Děčín III-Staré Město H5 Oprava opěrné zdi ul. Březová u ZŠ Oprava pískovcové opěrné zdi. 300 300 0 ne zrealizováno
34 Děčín III-Staré Město H4 Zimní stadion - rekuperace sněžné jámy Úspora energie. 650 650 0 ne zrealizováno

35 Děčín III-Staré Město G1 ZŠ Březová - vnější odvodnění pavilonů A, B
Ze zpracovaného stav.-tech. posudku vyplývá nutnost zřízení odvodnění 
těchto pavilonů - zatékání pod základy, vysoká vlhkost a časté statické 
poruchy.

1 500 1 500 0 ne v realizaci

36 Děčín III-Staré Město H5 Oprava zálivu MAD ul. Litoměřická, točna Oprava nerovnosti dlažby, úprava vjezdu pro BUS. 574 574 0 ne v realizaci

37 Děčín III-Staré Město H5 Oprava komunikace Zelená x Pod Chlumem Zpevnění svahu u místní komunikace, oprava nerovného povrchu 
komunikace. 1 625 1 625 0 ne v realizaci

38 Děčín III-Staré Město H5 PD - stavba chodníku a místa pro přecházení ul. 
Litoměřická Zvýšení bezpečnosti chodců. 50 50 0 ne v realizaci

39 Děčín IV-Podmokly D2 Obnova Ovčího můstku Oprava dláždění a nosných pískovcových kvádru mostu - kulturní 
památka. 1 272 255 1 017

Podpora obnovy 
kulturních památek 

prostřednictvím obcí s 
rozšířenou působností

zrealizováno

40 Děčín IV-Podmokly B3 Sanace skalního bloku DBČ - 4, ul. Teplická Sanace skalní věže. 964 964 0 ne zrealizováno
41 Děčín IV-Podmokly H2 Kino - výměna elektroinstalace + rozvaděče Celková elektroinstalace kina. 2 000 2 000 0 ne zrealizováno

42 Děčín IV-Podmokly H5 PD - Místo pro přecházení, Teplická x Na Výšinách x 
Spojovací 

PD na výstavbu nového přechodu pro chodce na silnici č. I/13 u reha 
Kateřina (osvětlení, stavební úpravy). 1 172 1 172 0 ne zrealizováno

43 Děčín IV-Podmokly H5 Opravy AB povrchů MK Divišova, Raisova, Máchovo 
náměstí Koordinace při opravě s SVS a.s., Innogy. 543 543 0 ne zrealizováno

44 Děčín IV-Podmokly H5 Oprava zálivu MAD ul. Uhelná Oprava konstrukce vozovky. Dlážděný povrch. 900 900 0 ne zrealizováno
45 Děčín IV-Podmokly G1 DDM Divišova - oprava střechy Oprava střechy a bednění. 700 700 0 ne v realizaci

46 Děčín IV-Podmokly H5 PD - Galerie Na Výšinách Řešení zhoršující se situace a stavu Galerie – nutné vysoutěžit 
projektant na PD. 1 000 1 000 0 ne v realizaci

47 Děčín IV-Podmokly H5 Oprava chodníků podél silnice I. třídy č. I/13 v ul. 
Podmokelská, Pivovarská, Teplická - I. etapa Realizace v r. 2019, bylo vydáno Rrozhodnutí o poskytnutí dotace. 10 028 4 046 5 982 SFDI v realizaci

48 Děčín IV-Podmokly H5 Oprava chodníků podél silnice I. třídy č. I/13 v ul. Teplická - 
II. etapa Realizace v r. 2020, dosud není rozhodnuto o poskytnutí dotace. 19 819 9 713 10 106 SFDI v realizaci

49 Děčín IV-Podmokly H5 Opěrná zeď ul. Raisova Havarijní stav. 3 500 3 500 0 ne v realizaci
50 Děčín IV-Podmokly G1 ZŠ a MŠ Máchovo nám. - oprava podlah MŠ Celková oprava podlah ve dvou třídách MŠ. 750 750 0 ne v realizaci
51 Děčín IV-Podmokly H1 PD na další etapu obnovy Podmokel Zpracování realizační PD pro další vybranou etapu Podmokel. 1 500 1 500 0 ne v realizaci

52 Děčín IV-Podmokly B3 ZOO - „Zvířata chladných krajů – část 1“ (rosomák, 
kamzík, severské sovy) Výstavba nových expozic, demolice stávajících objektů v areálu ZOO. 5 500 5 500 0 ne v realizaci

53 Děčín IV-Podmokly B3 ZOO - demolice a výstavba nového seníku Demolice stávajícího seníku (azbest). 3 400 3 400 0 ne v realizaci
54 Děčín IV-Podmokly B3 ZOO - PD - expozice velkých koček (havarijní stav) Nové výběhy pro chov velkých koček. 250 250 0 ne v realizaci

55 Děčín IV-Podmokly B3 Vyhlídková restaurace Pastýřská stěna - rekonstrukce 
fasády Oprava fasády - havarijní stav. 1 400 1 400 0 ne v přípravě

56 Děčín IV-Podmokly C5/G1 Zajištění bezbariérových úprav školní jídelny v 
Jungmannově ulici v Děčíně Výstavba venkovního výtahu v ŠJ Jungmannova. 1 095 548 548 MŠMT ČR v přípravě

57 Děčín IV-Podmokly H2 Divadlo Děčín -  instalace vzduchotechnické jednotky pro 
hlavní sál staré budovy Oprava vzduchotechniky. 2 000 2 000 0 ne v přípravě

58 Děčín IV-Podmokly G1 Děčín, ZŠ Bezručova - bezbariérovost Komplexní bezbariérovost ZŠ Bezručova. 3 174 1 587 1 587 MŠMT ČR v přípravě

59 Děčín IV-Podmokly G1 ZŠ a MŠ Máchovo nám. - bezbariérovost MŠ Máchovo 
nám. Bezbariérové úpravy MŠ Máchovo nám. 250 250 0 ne v přípravě

60 Děčín IV-Podmokly H2 Divadlo Děčín - oprava statiky Oprava hlavního sálu divadla - strop a zdivo + výmalba, pilotáže 
přístavby divadla. 7 000 7 000 0 ne v přípravě
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61 Děčín IV-Podmokly B3 ZOO Děčín - Voda v zahradě Instalace vodních prvků a jurty v areálu ZOO Děčín. 573 86 487 SFŽP v přípravě

62 Děčín IV-Podmokly H5 PD na úpravu chodníků a míst pro přecházení od ul. Práce 
po DC1, bezbariérová trasa č.2

PD - Bezbariérové úpravy, zvýšení bezpečnosti chodců, nové napojení 
parkovací plochy města. 200 200 0 ne v přípravě

63 Děčín IV-Podmokly G1 Děčín, ZŠ Bezručova - bezbariérovost Komplexní bezbariérovost ZŠ Bezručova. 3 174 1 587 1 587 MŠMT ČR v přípravě

64 Děčín VI-Letná H5 Oprava propojovacího chodníku mezi ul. Želenická a 
Školní (nad parkovištěm) + VO Oprava povrchu betonového chodníku + VO. 800 800 0 ne zrealizováno

65 Děčín VI-Letná G1 ZŠ Školní - zateplení a oprava střešního pláště Zateplení a oprava střechy pavilonů "A" a "C". 2 500 2 500 0 ne zrealizováno

66 Děčín VI-Letná G1 ŠD Klostermannova - odvlhčení a úprava zpevněných 
ploch 

Vnější odvlhčení, vnitřní úpravy povrchů a opravy zpevněných ploch v 
okolí objektu. 2 000 2 000 0 ne zrealizováno

67 Děčín VI-Letná H1 Obnova lesoparku Bažantnice a bývalého letního kina

Ideová studie navrhuje demolici a terénní úpravy, kácení stromů a 
odstranění keřů, pěstební opatření, cestní síť, rekonstrukci 
odvodňovacího příkopu, výsadbu dřevin, založení trávníku, stavbu 
bikrosové dráhy, stavbu víceúčelového hřiště, stavbu pétanque hřiště, 
dětské hřiště pro děti staršího školního věku, hřiště pro nejmenší, lanové 
centrum, parkoviště a mobiliář.

574 574 0 ne zrealizováno

68 Děčín VI-Letná G1 MŠ Moskevská - výtah na potraviny Výstavba výtahu na potraviny v objektu MŠ Moskevská. 430 430 0 ne v realizaci

69 Děčín VI-Letná H5 PD - Úprava rozvodů sítě VO - Dč. 6, ul. Na Stráni, U 
Kaple (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.) Nové zemní kabelové rozvody + sloupy. 50 50 0 ne v realizaci

70 Děčín VI-Letná H5 Opravy AB povrchů MK Fibichova, Jánská, Budapešťská Koordinace při opravě s SVS a.s., innogy, UPC, O2, ČEZ. 1 260 1 260 0 ne v přípravě

71 Děčín VI-Letná H5 Oprava MK Na Stráni, panelka Nové povrchy, nové odvodnění. 1 400 1 400 0 ne v přípravě

72 Děčín VII-Chrochvice H5 PD - úprava rozvodů sítě VO - Dč. 7, Hviezdoslavova 
(součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.) Nové zemní kabelové rozvody + sloupy. 50 50 0 ne zrealizováno

73 Děčín VII-Chrochvice H5 PD - úprava rozvodů sítě VO - Dč. 7, V Hliništi (součinnost 
s ČEZ Distribuce, a.s.) Nové zemní kabelové rozvody + sloupy. 50 50 0 ne v realizaci

74 Děčín VII-Chrochvice H5 PD - Rozšíření sítě VO - ul. Jílovská, Dč. 7 Rozšíření VO. 50 50 0 ne v realizaci

75 Děčín VII-Chrochvice H5 PD - úprava rozvodů sítě VO - Dč. 7, Jiskrova, Mokrá  
(součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.) Nové zemní kabelové rozvody + sloupy. 50 50 0 ne v realizaci

76 Děčín VII-Chrochvice H5 PD - úprava rozvodů sítě VO - Dč. 7, Holubova, U Hřiště 
(součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.) Nové zemní kabelové rozvody + sloupy. 50 50 0 ne v realizaci

77 Děčín VII-Chrochvice H5 PD - úprava rozvodů sítě VO - Dč. 7, Mendelova, 
Truhlářská (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.) Nové zemní kabelové rozvody + sloupy. 50 50 0 ne v realizaci

78 Děčín VIII-Dolní Oldřichov H5 PD - úprava rozvodů sítě VO - Dč.-Dolní Oldřichov, ul. Na 
Hrázi (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.) Nové zemní kabelové rozvody + sloupy. 50 50 0 ne v realizaci

79 Děčín VIII-Dolní Oldřichov H5 Rekonstrukce mostu ul. Na Hrázi DC-046L + MK + VO Rekonstrukce. 6 000 6 000 0 ne v přípravě

80 Děčín IX-Bynov G1 ZŠ Na Pěšině - snížení energetické náročnosti Rekonstrukce objektu. 2018 - 1. etapa. 19 000 19 000 0 ne v realizaci
81 Děčín IX-Bynov G1 ZŠ Na Pěšině - bezbariérovost (1. etapa) Komplexní bezbariérovost ZŠ Na Pěšině. 2 850 2 850 0 ne v přípravě
82 Děčín IX-Bynov H5 PD - Parkovací místa Bynov Zřízení parkovacích míst dle studie řešení dopravy v klidu. 100 100 0 ne v přípravě

83 Děčín XI-Horní Žleb H4 Oprava opěrné zdi u čp. 6, Děčín XI-Horní Žleb, k.ú. 
Prostřední ŽLeb - PD + realizace Odstranění havarijního stavu opěrné zdi. 3 600 3 600 0 ne v realizaci

84 Děčín XI-Horní Žleb H5 Lávka přes trať Přípeř, ul. Pod Svahem DC-020L Realizace. 3 597 0 3 597 SFDI v přípravě
85 Děčín XII-Vilsnice B3 Oprava cesty Chmelník Rekonstrukce lesní cesty Chmelník. 5 800 5 800 0 ne zrealizováno

86 Děčín XII-Vilsnice B3 Obnova kaskády vodních nádrží Chmelník Obnova stávajících drobných retenčních nádrží v lokalitě vrchu 
Chmelník. Realizace opravy. 600 600 0 ne v realizaci

87 Děčín XIV-Dolní Žleb H5 PD - úprava rozvodů sítě VO - Dč.-Dolní Žleb-Na zastávce 
- I. část (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.) Nové zemní kabelové rozvody + sloupy. 50 50 0 ne v realizaci

88 Děčín XIV-Dolní Žleb H5 PD - úprava rozvodů sítě VO - Dč.-Dolní Žleb-Na zastávce 
- II. část (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.) Nové zemní kabelové rozvody + sloupy. 50 50 0 ne v realizaci

89  Děčín XIV-Dolní Žleb H5 Zpevnění svahu u kostela Dolní Žleb  vč. odvodnění Zpevnění, gabiony. 1 245 1 245 0 ne v realizaci
90 Děčín XIV-Dolní Žleb H5 Parkovací plochy Dolní Žleb Vytvoření nových parkovacích ploch v lokalitě pro turistický ruch. 1 500 1 500 0 ne v přípravě
91 Děčín XV-Prostřední Žleb H5 Reko MK Čertova Voda (lesní úsek) Rekonstrukce. 4 500 4 500 0 ne v přípravě
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92 Děčín XV-Prostřední Žleb H5 Rekonstrukce mostu ul. Revírní ul. Žlebská DC-021L Rekonstrukce. 3 000 3 000 0 ne v přípravě

93 Děčín XVII-Jalůvčí H5 PD + realizace - úprava rozvodů sítě VO - Dč. 17-Jalůvčí - 
I. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.) Nové zemní kabelové rozvody + sloupy. 1 500 1 500 0 ne zrealizováno

94 Děčín XVII-Jalůvčí H5 PD - úprava rozvodů sítě VO - Dč. 17, Luční - směr 
sjezdovka (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.) Nové zemní kabelové rozvody + sloupy. 50 50 0 ne zrealizováno

95 Děčín XVII-Jalůvčí H5 PD - úprava rozvodů sítě VO - Dč. 17, 5. května, Sv. 
Čecha, Ovesná (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.) Nové zemní kabelové rozvody + sloupy. 50 50 0 ne v realizaci

96 Děčín XXI-Horní Oldřichov H5 PD + realizace - úprava rozvodů sítě VO - Dč.-H. 
Oldřichov I. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.) Nové zemní kabelové rozvody + sloupy. 1 500 1 500 0 ne v realizaci

97 Děčín XXI-Horní Oldřichov H5 PD + realizace - úprava rozvodů sítě VO - Dč.-H. 
Oldřichov II. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.) Nové zemní kabelové rozvody + sloupy. 1 800 1 800 0 ne v realizaci

98 Děčín XXI-Horní Oldřichov H5
PD + realizace - úprava rozvodů sítě VO - Dč. H.Oldřichov - 
III. etapa (součinnost s výstavbou kanalizace města a s 
ČEZ Distribuce, a.s.)

Nové zemní kabelové rozvody + sloupy. 2 500 2 500 0 ne v realizaci

99 Děčín XXII-Václavov H5 PD - úprava rozvodů sítě VO - Dč. 23, Popovická 
(součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.) Nové zemní kabelové rozvody + sloupy. 50 50 0 ne v realizaci

100 Děčín XXII-Václavov H5
PD - úprava rozvodů sítě VO - Dč. Václavov, ul. Ptačí, U 
Rybníka, část Václavovská (součinnost s ČEZ Distribuce, 
a.s.)

Nové zemní kabelové rozvody + sloupy. 50 50 0 ne v realizaci

101 Děčín XXIV-Krásný Studenec G1 MŠ Krásný Studenec - odvlhčení objektu Odvlhčení spodní stavby objektu MŠ, oprava statických poruch. 1 500 1 500 0 ne zrealizováno

102 Děčín XXIV-Krásný Studenec H5 PD + realizace - Rozšíření sítě VO Krásný Studenec, 
p.p.č. 1545 k.ú. Kr. Studenec Nové rozvody sítě VO + sloupy, délka cca 250 m. 250 250 0 ne v realizaci

103 Děčín XXVII-Březiny H5 PD - oprava autobusového zálivu na točně Březiny Havarijní stav chodníku, úprava vozovky. 60 60 0 ne zrealizováno
104 Děčín XXVII-Březiny H5 PD - oprava komunikace k č.p. 103, Březiny Havarijní stav komunikace. 60 60 0 ne zrealizováno
105 Děčín XXVII-Březiny H5 PD - oprava chodníku Březiny u restaurace-lékař Havarijní stav. 60 60 0 ne zrealizováno
106 Děčín XXVII-Březiny H5 PD - oprava schodiště Březiny Nutná celková oprava. 60 60 0 ne zrealizováno

107 Děčín XXVII-Březiny H5 Oprava vozovky a dešťové kanalizace Březiny (pod točnou 
MAD) Havarijní stav povrchů, nefunkční odvodnění. 1 200 1 200 0 ne v realizaci

108 Děčín XXVII-Březiny H5 PD - oprava mostu DC-034P v Březinách Klasifikace mostu VI - velmi špatný stav. 100 100 0 ne v přípravě
109 Děčín XXVII-Březiny H5 PD - oprava opěrné zdi cyklostezka Březiny Havarijní stav - sesuv. 100 100 0 ne v přípravě
110 Děčín XXX-Velká Veleň H5 PD - oprava mostu DC-039P, Velká Veleň Klasifikace mostu VI - velmi špatný stav. 100 100 0 ne v přípravě
111 Děčín XXXI-Křešice H4 Objekt Klicperova 231, Děčín XXXI Oprava střechy, rekonstrukce. 325 325 0 ne zrealizováno

112 Děčín XXXI-Křešice H4 Klicperova 231, Stavební úpravy objektu hasičské 
zbrojnice Nevyhovující stav. 1 100 1 100 0 ne zrealizováno

113 Děčín XXXI-Křešice H5
PD - úprava rozvodů sítě VO - Dč. 31-Křešice, část ul. 
Klicperova, U Školy, Potoční, Lužní - I.část (součinnost s 
ČEZ Distribuce, a.s.)

Nové zemní kabelové rozvody + sloupy. 50 50 0 ne v realizaci

114 Děčín XXXI-Křešice H5
PD - úprava rozvodů sítě VO - Dč. 31-Křešice, část ul. 
Klicperova, U Školy, Družinova, Vítězství - II.část 
(součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.)

Nové zemní kabelové rozvody + sloupy. 50 50 0 ne v realizaci

115 Děčín XXXI-Křešice H5 PD - velkoplošná oprava MK ul. Lužní PD - velkoplošná oprava MK ul. Lužní. 80 80 0 ne v realizaci

116 Děčín XXXI-Křešice E5 Domov se zvláštním režimem - Křešice Přestavba bývalého objektu bowlingu v Křešicích na Domov se zvláštním 
režimem - tvorba PD + realizace. 68 864 48 205 20 659

MPSV - Rozvoj a 
obnova materiálně 
technické základny 
sociálních služeb

v přípravě

117 Děčín XXXI-Křešice H5 Oprava MK Křešice 557c, na p.p.č. 728 k.ú. Děčín Staré 
Město Oprava povrchů, zatravňovací tvárnice. 370 370 0 ne v přípravě

118 Děčín XXXI-Křešice H5 PD - velkoplošná oprava MK ul. Potoční PD - velkoplošná oprava MK ul. Potoční. 80 80 0 ne v přípravě
119 Děčín XXXII-Boletice n/L G1 DDM Boletice - oprava a zateplení střešního pláště Celková výměna střešního pláště včetně zateplení střechy. 1 400 1 400 0 ne zrealizováno
120 Děčín XXXII-Boletice n/L G1 ZŠ Míru - oprava střechy "stará budova" kompletní výměna střešní krytiny a části krovu. 2 500 2 500 0 ne zrealizováno
121 Děčín XXXII-Boletice n/L H5 Oprava chodníku ul. Kamenná, Boletice Velkoplošná oprava povrchu z AB. Nová zastávka MAD. 836 836 0 ne zrealizováno
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122 Děčín XXXII-Boletice n/L G1 ZŠ Míru (Boletice) - snížení energetické náročnosti - 
zpracování prováděcí dokumentace Rekonstrukce objektu. 1 200 1 200 0 ne v realizaci

123 Děčín XXXII-Boletice n/L G1 ZŠ Míru - úprava školního hřiště a přilehlých prostor - 
zpracování prováděcí PD

Vybudování víceúčelového hřiště a úprava okolí. Odstranění škvárového 
povrchu a jeho nahrazení umělým povrchem z důvodu vysoké prašnosti. 150 150 0 ne v realizaci

124 Děčín XXXII-Boletice n/L H5 PD na opravu MK Na Slovanech Oprava komunikace. 100 100 0 ne v realizaci
125 Děčín XXXII-Boletice n/L H5 PD - oprava MK ul. Roháčova Havarijní stav. 50 50 0 ne v realizaci
126 Děčín XXXII-Boletice n/L H5 PD - oprava mostu DC-027P, Boletice Klasifikace mostu VI - velmi špatný stav. 100 100 0 ne v přípravě

127 Děčín XXXIV-Chlum H5 PD + realizace - úprava rozvodů sítě VO - Dč.-Chlum 
(součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.) Nové zemní kabelové rozvody + sloupy. 1 100 1 100 0 ne v realizaci

128 Děčín XXXV-Lesná H5 Rekonstrukce mostu Lesná, DC-024P Havarijní stav mostu. Most provizorně podepřen. Probíhá zpracování PD, 
vyřizuje se ÚR a SP. 2 000 2 000 0 ne zrealizováno

129 celoplošné A3 Veletrh Škola Děčín 2018 (burza zaměstnavatelů) Uspořádání burzy zaměstnavatelů v koordinaci s akcí "Výstava Škola 
Děčín" (Výstava středních škol). 15 15 0 ne zrealizováno

130 celoplošné D3 Zahájení turistické sezony Organizační zajištění akce včetně propagace. 100 100 0 ne zrealizováno

131 celoplošné E1 Záznamové zařízení pro MP Pořízení nového záznamového zařízení pro potřeby dozorčí služby MP. 201 201 0 ne zrealizováno

132 celoplošné E5 Týden (nejen) pro seniory 4. ročník akce pro seniory ve městě. 127 127 0 ne zrealizováno

133 celoplošné F2 Navýšení dotačního řízení odboru školství a kultury na 
podporu aktivit v oblasti kultury na rok 2018 Zajištění dotací pro dobrovolné aktivity v oblasti kultury a sportu. 2 700 2 700 0 ne zrealizováno

134 celoplošné F2 Městské slavnosti Děčín 

Soubor kulturních a sportovních akcí pro širokou veřejnost od malých 
dětí až po seniory (slavnostní průvod, ohňostroj, vystoupení hudebních 
skupin, atrakce a soutěže pro děti, streetballový turnaj, adrenalin 
challenge, historické trhy na zámku, odpoledne nejen pro seniory, dětský 
den, mezinárodní floristická soutěž,  sochařské sympozium v Zámeckém 
parku atd.

2 874 1 874 1 000
Ústecký kraj, sponzoři 
a partneři slavností, 

pronájem stánků
zrealizováno

135 celoplošné F2 Ostatní kulturní činnost

Technické a organizační zabezpečení významných kulturních akcí: 
zahajovací ples, pietní akt k 72. výročí konce 2. světové války, pálení 
čarodějnic, dětské dny, mikulášské besídky, cena města, Vánoční Děčín, 
vedení městské kroniky, dotace nájemci SD Střelnice, 
Vstupenkadecin.cz.

1 210 1 210 0 ne zrealizováno

136 celoplošné F2 Obnova kulturních památek Péče o kulturní památky vedené na kapitole odboru OŠK, vychází se 
z odborných vyjádření orgánu státní památkové péče. 400 400 0 ne zrealizováno

137 celoplošné F2 Mezinárodní hudební festival 19. ročník Česká Kamenice, 
Děčín, Bad Schandau a Pirna

Organizační zajištění soutěže big bandů ve SD Střelnice a přehlídka na 
volné scéně v Děčíně, slavnostní vyhlášení vítězů a další koncerty. V ÚK 
je festival zahrnut do projektu Rodinné stříbro.

1 400 400 1 000

Fond budoucnosti, 
MŠMT ČR, MK ČR, 
visegrádský fond, 

Ústecký kraj

zrealizováno

138 celoplošné F2 Tyršův Děčín 2018 Sportovně společenská akce, termín akce - září 2018. 200 200 0 ne zrealizováno

139 celoplošné G2 Inkluze do škol

Projekt síťuje všechny ZŠ ve městě a systémově se snaží vyřešit 
vzdělávání žáků s potřebou podpůrných opatření prostřednictvím nových 
kapacit na ZŠ (školní psychlog, koordinátor inkluze), vznikem školních 
poradenských center a DVPP pro pedagogický personál.

4 700 470 4 230 OP VVV zrealizováno

140 celoplošné G2 Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro SO ORP Děčín II

Jedná se o projekt, ve kterém město Děčín vystupuje jako partner. 
Žadatelem a příjemcem dotace je MAS Labské skály. Projekt navazuje 
na MAP I, prohlubuje strategické řízení školských zařízení na území 
ORP a implementuje aktivity spolupráce organizací v území dle akčního 
plánu MAP I.

98 0 98 OP VVV zrealizováno
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141 celoplošné H1 Běžná údržba zeleně smlouva + ostatní zeleň

Péče o travnaté plochy, o živé ploty, o volněrostoucí keře, o stromy, o 
náhradní výsadby stromů a keřů, o liniovou zeleň, o letničky, dvouletky a 
trvalky, zálivka, přihnojování, výchovné, zdravotní, redukční a 
bezpečnostní řezy stromů, kácení stromů, kácení havarijních stromů, 
inventarizace stromů, posudky stromů, výsadba náhradních výsadeb za 
pokácené stromy.

18 352 18 352 0 ne zrealizováno

142 celoplošné H1 Běžná údržba hřbitovů - smlouva + ostatní zeleň

Sečení travnatého porostu, hrabání listí, řez živých plotů, pletí, 
odstranění náletů, řez průjezdných a průchozích profilů,úklid zpevněných 
ploch, úklid odpadků, péče o letničky včetně materiálu, zimní údržba 
cest, příprava nádob s odpadem k odvozu.

3 216 3 216 0 ne zrealizováno

143 celoplošné H1 Dětské koutky, pískoviště aj.

Opravy dopadových ploch dle revizních zpráv, opravy návštěvních řádů, 
oplocení, pískovišť, laviček, likvidace starých kovových konstrukcí a 
kovových herních prvků a některých pískovišť,výměna písku v 
pískovištích,  doplnění hřišť mobiliářem a oplocením, výměna písku na 
hřištích a na dopadových plochách, provedení hlavních ročních kontrol, 
opravy stávajících hřišť (prvky poničené vandalismem), patrolace 
dětských hřišť, Kvádrberk - naučná stezka.

2 158 2 158 0 ne zrealizováno

144 celoplošné H1 Ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny

Likvidace křídlatky a netýkavky – likvidace plevelů je povinností 
vlastníka ze zákona č. 326/2004 o rostlinolékařské péči. V roce 2015 
schválen v RM záměr na likvidaci křídlatky - možnost využít dotaci. 
Projektová dokumentace na likvidaci křídlatky - monitoring proveden v 
roce 2016, realizace pokud bude přidělena dotace.

60 60 0 ne zrealizováno

145 celoplošné H1 Tvoříme Děčín, I. ročník - participativní rozpočet
Projekt Tvoříme Děčín je inovativním nástrojem přímé demokracie, který 
umožní občanům ovlivnit podobu města. Radnice vyčlení prostředky na 
nápady a projekty občanů, kteří o jejich realizaci budou hlasovat.

5 000 5 000 0 ne zrealizováno

146 celoplošné H5 Běžná údržba MK, mostů, opěrných zdí a příslušenství
Bodové opravy AB, letmé opravy AB, opravy - trysková metoda, opravy 
LA chodníků, údržba mostů a opěrných zdí, údržba příslušenství MK, 
havarijní stavy na MK. 

25 000 25 000 0 ne zrealizováno

147 celoplošné H5 Údržba veřejného osvětlení a sv. signalizačního zařízení
Opravy a výměny světelných míst, opravy a výměny sv. signalizace, 
opravy a výměny rozvaděčů, opravy a výměny kabelového vedení, 
revize, vánoční výzdoba.

6 110 6 110 0 ne zrealizováno

148 celoplošné C5 Plán udržitelné městské mobility města Děčín

Tvorba strategického dopravního dokumentu města Děčín, ve kterém 
bude zahrnutá komplexní doprava a mobilita lidí ve městě a jeho okolí. 
Výstupem bude analýza a návrhová část s doporučeními pro zlepšení v 
této oblasti.

1 407 547 860 OPZ v realizaci

149 celoplošné C5 Mapování bariérovosti zařízení občanské vybavenosti, 
lékařských ordinací, sportovišť

Zmapovat zařízení občanské vybavenosti v Děčíně ve vztahu k jejich 
bariérovosti, aktivita proběhne v rámci činnosti KS OZP (=Koordinační 
skupina pro osoby se zdrav.postižením).

0 0 0 ne v realizaci

150 celoplošné D1 Marketingové aktivity, propagace

Zajištění fotografií, pořízení spotů, Časopis pro turisty, dotisky letáků a 
map, propagace na veletrzích, pracovní listy k prohlídkovým okruhům, 
inzerce v médiích a sociální sítě, idecin.cz, spolupráce s podnikateli v 
CR a další aktivity.

1 500 1 500 0 ne v realizaci

151 celoplošné D2 Rozvoj turistické infrastruktury
Postupná obnova a doplnění informačních tabulí v jednotném vizuálu, 
včetně turistického značení a další turistická infrastruktura, rozhledové 
panely.

500 500 0 ne v realizaci

152 celoplošné E2 Zvýšení kvality bydlení prostřednictvím působení 
domovníků

Vytvoření pracovních míst - domovníci v objektech ul. Tržní 1932/26 a 
Myslbekova 1389/8,10,12,14,16. 1 680 84 1 596 OPZ v realizaci

153 celoplošné E2 Bytová koncepce města Děčín Vytvořit aktuální dokument. 75 75 0 ne v realizaci
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154 celoplošné G2 Škola pro všechny (Inkluze II)

Projekt Škola pro všechny navazuje na úspěšný projekt Inkluze do škol. 
Do projektu jsou zapojeny všechny ZŠ a MŠ zřizované statutárním 
městem Děčín. Cílem projektu je zvýšit proinkluzivnost všech 
zúčastněných škol a pomoci školám nastolovat plně inkluzivní prostředí. 
Součástí projektu je vzdělávání pedagogických pracovníků a úředníků 
samosprávy, včetně intenzivního sdílení dobré praxe. V návaznosti na 
akci KLIMA je cílem projektu snižovat nerovnosti ve vzdělávání a školní 
neúspěšnost dětí prostřednictvím systematického vedení škol a 
pedagogů, stejně jako zvýšení kvality vzdělávání dětí a žáků na území 
sociálně vyloučených lokalit.

3 000 150 2 850 OP VVV v realizaci

155 celoplošné E3 Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce Podpora osobám na VPP u SMS pro vstup na volný trh práce. 1 805 90 1 715 OPZ v realizaci

156 celoplošné E4 Navýšení dotací na podporu sociálních služeb a aktivit v 
sociální oblasti Navýšení částky pro podporu organizací v řádném dotačním řízení. 4 300 4 300 0 ne v realizaci

157 celoplošné E4 Koordinátor terénní práce v Děčíně Vytvoření pozice koordinátora terénní práce, který bude představovat 
metodickou podporu pro město a neziskové organizace. 1 116 55 1 061 OPZ v realizaci

158 celoplošné E1 Asistenti prevence kriminality v Děčíně Zvýšení bezpečnosti ve městě 8 690 435 8 255 OPZ v realizaci
159 celoplošné E3 Prostupné zaměstnání v SMS Podpora uplatnění na trhu práce. 20 000 1 000 19 000 OPZ v realizaci

160 celoplošné C5 Bezbariérová trasa č. II

Jedná se o realizaci bezbariérové pěší trasy od hlavního nádraží ČD k 
VZP v Myslbekově ulici. Projekt obsahuje bezbariérová opatření, úpravu 
chodníků, přechodů a pěších tras. Investiční záměr tohoto projektu byl 
podán na Úřad vlády ČR, až tento doporučí záměr k financování, bude 
podána  žádost o dotaci na SFDI.

9 818 2 048 7 770 SFDI v přípravě

161 celoplošné E4/E5 Projekt KP (Komunitní plán) Projekt zaměřený na vyhodnocení 3. komunitního plánu města 2015-
2018 a vytvoření komunitního plánu pro další období. 120 120 0 ne v přípravě

CELKEM 2018 486 897 328 902 157 996

Použité zkratky:
Asfalt beton
Autobus
Cestovní ruch
České dráhy
Distributor elektřiny
číslo popisné
Děčín
Děčínské doléčovací centrum
Dům dětí a mládeže
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Dodavatel zemního plynu a elektřiny
Integrovaný regionální operační program (2014-2020)
Komunitní plán
Koordinační skupina pro osoby se zdrav.postižením
Katastrální úřad / katastrální území
Litý asfalt
Městská autobusová doprava
Místní akční plán vzdělávání
Místní akční skupina
Ministerstvo kultury ČR
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Mateřská škola

Innogy

MK ČR

KS OZP

MŠ

MAS

MPSV ČR

LA

IROP
KP

MAP
MAD

čp.

DDM

DC, Dč.
D-centrum

k.ú.

DVPP

AB povrch

CR
ČD 

BUS

ČEZ Distribuce, a.s.



Celkem

Orientační 
výše 

vlastních 
zdrojů 

Orientační 
výše cizích 

zdrojů 

Pořadí Lokalita Stav realizace

Orientační náklady projektu (v tis. Kč) v 
daném roceKód 

rozvojov
ého cíle

Název projektu Stručný popis obsahu projektu Dotační titul

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Národní program Životní prostředí
Mobilní operátor
Operační program výzkum, vývoj, vzdělání
Operační program zaměstnanost
Operační program životního prostředí
Odbor školství, kulury 
Projektová dokumentace
Podzemní podlaží
Pozemková parcela číslo
Rekonstrukce
Rada města
Společenský dům
Státní fond dopravní infrastruktury
Státní fond životního prostředí
Středisko městských služeb
Správní obvod obce s rozšířenou působností
Stavební povolení
Světelné signalizační zařízení
Sociálně vyloučená lokalita
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Školní družina
Školní jídelna
Ulice
Provozovatel telekomunikačních služeb
Ústecký kraj
Územní rozhodnutí
Veřejné osvětlení
Veřejně prospěšné práce
Všeobecná zdravotní pojištovna
Zoologická zahrada
Základní škola

VZP

UPC

O2

SVL

PP

SMS

SD

PD

OPZ
OPŽP 

MŠMT ČR

ZOO
ZŠ

ÚR

VPP

ÚK

ŠJ
ul.

VO

SP
SSZ

ŠD

p.p.č. / p.č.

NPŽP

OP VVV

OŠK

SVS

SFŽP

reko
RM

SFDI

SO ORP



kód 

rozvojové

ho cíle 

SPRM pořadí indikátor správce měřítka

garant za naplňování měřítka a 

cíle výchozí hodnoty (r.2013) cílové hodnoty (r. 2017) cílové hodnoty (r. 2020)

1
Podíl konzultovaných obecně závazných 

vyhlášek a nařízení MĚSTA s OHK
Mgr. Michaela Rašková Mgr. Marie Blažková 0 100% 100%

2
Počet jednání koordinační skupiny k podpoře 

podnikání
Ing. Tereza Svobodová Mgr. Marie Blažková 4 4 4

3 Zavedení systému městských karet Ing. Bohumil Bárta Mgr. Marie Blažková NE ANO ANO

4
Počet uskutečněných společenských akcí 

podporovaných městem v jeho centrech
Mgr. Romana Silvarová Mgr. Marie Blažková 9 10 20

5
Počet uskutečněných burz zaměstnavatelů za 

rok
Hana Kalfářová Mgr. Hana Cermonová 0 1 1

6 počet pracovních míst ve městě Ing. Tereza Svobodová Mgr. Marie Blažková 19 058 - -

Vyhodnocení plnění indikátorů v SPRM 2014 - 2020 za rok 2018

A1

Plní se - předpisy města jsou posílány k vyjádření OHK. Za rok 2015 celkem 4, za rok 2016 celkem 4, za rok 2017 celkem 4, za rok 2018 celkem 1. Indikátor je plněn.

Plní se dle plánu. V roce 2015 proběhla 4 jednání, v roce 2016 proběhlo 1 jednání, v roce 2017 proběhlo min. 6 schůzek  podnikatelských subjektů a vedení města. V roce 2018 bylo uspořádáno setkání podnikatelů města za účasti OHK Děčín, HSRD 

a zástupců statutárního města Děčín. Dále byla založena neformální organizace Děčínský podnikatelský klub, která by měla posílit cestu podnikatelů směrem k městu. Pravidelně se konají jednání se zástupci Czechinvestu o možnostech podpory 

místního podnikání. Počet schůzek v roce 2018 převýšil cílovou hodnotu. Indikátor je plněn.

A2

Výčet akcí pořádaných v roce 2017 městem, případně akcí městem podpořených: Zahájení turistické sezony, otvírání zámeckých zahrad, Městské slavnosti Děčín (Mladé Labe, Festival Labe, Historický trh májový, Dřevosochání),Mezinárodní 

hudební festival (Střelnice, Masarykovo náměstí), Rozsvícení vánočního stromu, Vánoční trhy na zámku, Slavnosti medu a vína, Masopust (Zámek- ZOO), Tyršův Děčín, Farmářské trhy, Vánoční trhy škol, Rogalo DC, což je celkem 12 akcí. Akce si 

postupně získávají stále více návštěvníků, a to nejen z Děčína, ale i okolí. Cílová hodnota indikátoru pro rok 2017 byla splněna. Výčet akcí pořádaných v roce 2018 městem, případně akcí městem podpořených: Zahájení turistické sezony, otvírání 

zámeckých zahrad, Městské slavnosti Děčín (Mladé Labe, Festival Labe, Historický trh májový, Dřevosochání, festival pouličního divadla), Mezinárodní hudební festival (Střelnice, Masarykovo náměstí), Rozsvícení vánočního stromu, Vánoční trhy 

na zámku, Slavnosti medu a vína, Masopust (Zámek- ZOO), Tyršův Děčín, Farmářské trhy, Rogalo DC (každou neděli květen až říjen), Zažijte to znovu - akce ke 100. výročí vzniku republiky). Akce si postupně získávají stále více návštěvníků, a to 

nejen z Děčína, ale i okolí. Indikátor je plněn.

V r. 2015 se jednalo o možnostech, zda zřídit či nezřídit městskou kartu. V r. 2016 DPmD vyvinul společně s partnery novou Chytrou multifunkční kartu pracující na bázi bezpečných bankovních 3D Secury technologií. Ta doplňuje nový odbavovací 

systém a zvyšuje další komfort pro cestující vysoko nad rámec běžných standardů. Tyto karty jsou distribuovány i ve formě praktických vodotěsných náramků. Nový systém odbavení umožňuje pracovat ve virtuální rovině. Tato technologie tedy 

umožňuje to, že se "městskou kartou" může stát jakákoliv Chytrá karta DPmD, nebo jakákoliv bezkontaktní bankovní karta. K systému, kterým je nositelem DPmD, se může za určitých podmínek připojit jakákoliv městská organizace - je např. 

prověřována možnost sjednocení technologií s Aquaparkem. Chytrá karta DPmD umožňuje: i) hrazení jízdného v autobusech DPmD; ii) přiřazení časového kuponu, iii) nákup zboží a služeb po celé ČR, iv) dobíjení chytré karty z domova nebo na 

přepážce DPmD; v) vodotěsný náramek umožňuje také využití při koupání v bazénu či koupalištích, při sportu nebo při jiném aktivním využívání volného času.  Partnery projektu jsou  VISA, Česká spořitelna, a. s., GPE, s.r.o., Telmax s.r.o., Ingenico. 

Oficiální představení Chytré karty DPmD - 23. 3. 2017, počátek distribuce 1. 4. 2017. K 31.3. 2018 skončí pilotní provoz karty, resp. její platební schopnost. Funkcionalita nést kupon není nijak ovlivněna. Po nutných certifikacích, které jsou nutné k 

platební funkcionalitě, se předpokládá zavedení finálního produktu a výměnu "pilotních" karet jejich majitelům ke konci roku 2019. Indikátor není splněn.

Dne 17.10.2017 se uskutečnil „VELETRH ŠKOLA DĚČÍN 2017 – Cesta ke vzdělání a profesi“. Tato akce vznikla ve spolupráci Střední zdravotnické školy Děčín, VOŠ a Střední průmyslové školy strojní, stavební a dopravní Děčín, Evropské obchodní 

akademie Děčín, Úřadu práce ČR, kontaktní pracoviště Děčín, Statutárního města Děčín a Okresní hospodářské komory Děčín.

Počet vystavovatelů: 41

- 29 středních škol

- 10 zaměstnavatelů 

- Úřad práce ČR, Kontaktní pracoviště Děčín 

- Okresní hospodářská komora Děčín

Dne 18.10.2018 se uskutečnil „VELETRH ŠKOLA DĚČÍN 2018 – Cesta ke vzdělání a profesi“. Tato akce vznikla ve spolupráci Střední zdravotnické školy Děčín, VOŠ a Střední průmyslové školy strojní, stavební a dopravní Děčín, Evropské obchodní 

akademie Děčín, Úřadu práce ČR, kontaktní pracoviště Děčín, Statutárního města Děčín a Okresní hospodářské komory Děčín.

Počet vystavovatelů: 43

- 29 středních škol

- 11 zaměstnavatelů 

- Úřad práce ČR, Kontaktní pracoviště Děčín 

- Okresní hospodářská komora Děčín                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 - ČVUT, pracoviště Děčín. Indikátor je plněn.

A3



7
Podíl revitalizovaných brownfields vůči rozloze 

zmapovaných
Ing. Tereza Svobodová Ing. Jiří Anděl, CSc. 0 - -

8 Podíl vytříděného komunálního odpadu Pavla Cermanová Šárka Zimová Dostálová 20% 30% 40%

9
Spotřeba energií ve veřejných budovách 

(GJ/rok)
Michal Štrobl Ing. Jiří Anděl, CSc. 36 506 34 345 29 341

10
Procento nově obnovených ploch osázených 

melioračními a zpevňujícími dřevinami
Ing. Antonín Novák Ing. Valdemar Grešík 35% 40% 45%

11
Počet vybudovaných objektů v rámci Programu 

rozvoje ZOO
Kateřina Majerová Ing. Valdemar Grešík 0 3 13

12
Zanesení nových napojení překladišť do 

územního plánu Děčín
Ing. Martina Štajnerová Mgr. Marie Blažková NE ANO ANO

V roce 2015 bylo melioračními a zpevňujícími dřevinami zalesněno 69 % nově osazených ploch. Na těchto plochách byly vysazeny jedle, buky a duby. V roce 2016 bylo melioračními a zpevňujícími dřevinami zalesněno 75 % nově osázených ploch. 

Na těchto plochách byly vysazeny jedle, buky a duby. V roce 2017 bylo melioračními a zpevňujícími dřevinami zalesněno 85 % nově osázených ploch. V roce 2018 bylo melioračními a zpevňujícími dřevinami zalesněno 100% nově osázených ploch. 

Na těchto plochách byly vysazeny jedle, buky, duby, lípy a javory. Indikátor je splněn.

B3

V roce 2015 realizováno 0 (nebyly finanční prostředky). Připraveny jsou 3 záměry "výstavba nových expozic pro rosomáky, kamzíky a sovy",  "Stará farma" a "Oprava venkovního výběhu - pavilon opic". V roce 2016 realizováno 0. V roce 2017 

realizováno 0, tj. stanovená mezní hodnota nesplněna.  Finanční prostředky byly prioritně přiděleny, především z důvodu havarijního stavu, na opravu majetku ZOO, a to ve výši 1 126 000 Kč, konkrétně na opravu expozice divokých prasat, opravu 

chodníků v areálu ZOO, opravu vstupních vrat do ZOO po vichřici, výměnu oken v objektu (expozici) Rajské ostrovy a opravu zábradlí u objektu Pastýřská stěna. V rámci investic byla v lednu 2017 dokončena inženýrská připravenost akce "Stará 

farma", bylo vyhlášeno VŘ na realizaci akce "Oprava venkovního výběhu pavilonu opic" a byla zadána PD na akci "Demolice a výstavba nového seníku v areálu ZOO". Realizace projektů se odvíjí od výsledku hospodaření města, event. získání 

dotace. Co se týká vybudování objektů v rámci Programu rozvoje ZOO, tak bylo pro rok 2017 požádáno o finanční prostředky na realizaci nových expozic „Zvířata chladných krajů – část 1“ (rosomák, kamzík, severské sovy) a akci "Stará farma", 

finanční prostředky nebyly přiděleny. V roce 2018 realizováno 0.  V tomto roce byly uzavřeny smlouvy o dílo na stavby 3 nových expozic: „ZOO Děčín - SO-04 rosomák, SO-05 kamzík, SO-06 sovy“ a na „Demolici a výstavbu nového seníku v areálu 

ZOO Děčín“, stavby se realizují a budou ukončeny v roce 2019. Dále byla zrealizovaná stavba nové expozice „venkovního výběhu pavilonu opic“ v hodnotě téměř 3.000.000 Kč, kde dosud neproběhla kolaudace. Finanční prostředky byly také 

prioritně přidělovány z důvodu nutnosti řešení havarijního stavu na opravu majetku ZOO, a to ve výši 1.187.991 Kč, konkrétně na opravu mořského akvária v Expozici Rajské ostrovy, opravu venkovního schodiště na Pastýřské stěně, opravu 

chodníku v areálu ZOO, opravu dřevěných dveří v expozici Českosaského Švýcarska, výměnu plynového kotle za kondenzační, opravu laviček na Pastýřské stěně a opravu plotu u expozice kapybar, mravenečníka a vyhlídky ursonů. Dále byla v roce 

2018 uzavřena smlouva o dílo na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a pro zadání stavby: „ZOO Děčín – pavilon pro pumy“. Také bylo pro rok 2018 požádáno o finanční prostředky na realizaci akce: "Stará farma", finanční prostředky 

nebyly přiděleny. Realizace projektů se odvíjí od výsledku hospodaření města, event. získání dotace. Indikátor není plněn.

C1

A4

B1

V roce 2015 bylo recyklováno  3 711 t odpadů, tj. 23% odpadů z celkové produkce odpadů, hodnota ukazatele měla rostoucí tendenci. V roce 2016 bylo recyklováno  3 404 t odpadů, tj. 20,18 % odpadů z celkové produkce odpadů, hodnota 

ukazatele měla klesající tendenci ve vztahu k celkové produkci odpadů. V roce 2017 bylo recyklováno 4 586 t odpadů, tj. 26,12 % odpadů z celkové produkce odpadů, hodnota ukazatele má klesající tendenci ve vztahu k celkové produkci odpadů. 

Plán v SPRM pro rok 2017 se nepodařilo zcela splnit, kdy se bohužel i přes dostatečnou propagaci a informovanost ekologického významu "separace komunálního odpadu" podle své materiální podstaty (papír, plast, sklo...), z důvodu jeho 

následné možné recyklace a začlenění do výroby, občané města nedostatečně zapojují. V roce 2018 bylo recyklováno 4 793,809 t odpadů, tj. 26,36 % odpadů z celkové produkce odpadů. Stav je téměř stejný jako v předchozích letech, a to i přes 

celoroční mediální kampaň "Seriál o odpadech" (zaznamenán pouze nepatrný nárůst). Indikátor není plněn.

B2

V kartě indikátoru bylo v r. 2013 uvažováno se 13 objekty: ZŠ Kamenická, ZŠ Vrchlického, ZŠ Březová, ZŠ Školní, ZŠ Vojanova, ZŠ Na Pěšině, ZŠ Kosmonautů, ZŠ Míru – nová, ZŠ Míru – stará, DPS Jindřichova 337, Zimní stadion, Divadlo Děčín a 

Zámek 2.

V průběhu jednání a meziročního sledování byla navržena a doplněna ke sledování ZŠ a MŠ Máchovo nám. a to z důvodu velké spotřeby energií oproti ostatním subjektům. Takže je nyní ve sledování 14 objektů.

Výchozí hodnotou pro vyhodnocení je spotřeba tepla na vytápění (ÚT) a přípravu teplé vody (TV) za období r. 2014 u definovaných 14 objektů. Skutečná spotřeba tepla za uvedené období byla 28 615 GJ/rok (ÚT) a 1 256 GJ/rok (TV). Celková 

dodávka tepla tak byla ve výši 29 871 GJ/rok. Pro objektivní vyhodnocení je spotřeba tepla pro ÚT přepočtena prostřednictvím denostupňů v poměru daného roku a tzv. normového roku (50ti letý průměr). 

Po přepočtu je celková dodávka tepla (ÚT + TV) za rok 2014 ve výši 36 506 GJ/rok.  Stejným způsobem byly přepočteny hodnoty roku 2015 s výsledkem 34 422 GJ/rok (ÚT + TV). Z výše uvedeného vyplývá, že u hodnocených objektů došlo celkově 

k meziročnímu poklesu dodávek tepla na vytápění a přípravu TV o 2 084 GJ/rok. Stejným způsobem byly přepočteny hodnoty roku 2016 s výsledkem 35 523 GJ/rok (ÚT + TV). Z výše uvedeného vyplývá, že u hodnocených objektů došlo celkově k 

poklesu dodávek tepla na vytápění a přípravu TV o 983 GJ/rok, oproti výchozímu roku 2014.

Cílová hodnota indikátoru - spotřeba tepla pro vytápění a přípravu TV v hodnocených objektech, pro rok 2016 (po přepočtu prostřednictvím denostupňů) je ve výši 36 077 GJ/rok. Z uvedeného vyplývá, že u hodnocených objektů došlo celkově k 

meziročnímu poklesu dodávek tepla na vytápění a přípravu TV o 429 GJ/rok, oproti výchozímu roku 2014. Stejným způsobem byly přepočteny hodnoty roku 2017 s výsledkem 35 606 GJ/rok (ÚT + TV). Z výše uvedeného vyplývá, že u hodnocených 

objektů došlo celkově k poklesu dodávek tepla na vytápění a přípravu TV o 900 GJ/rok, oproti výchozímu roku 2014.

Cílová hodnota indikátoru - spotřeba tepla pro vytápění a přípravu TV v hodnocených objektech pro rok 2017 (po přepočtu prostřednictvím denostupňů) byla předpokládána ve výši 34 345 GJ/rok. V cílové hodnotě indikátoru pro rok 2017 bylo, 

mimo jiné, uvažováno s výrazným snížením tepla na ÚT po plánovaném komplexním zateplení objektu ZŠ Na Pěšině. Indikátor není plněn. Vzhledem k výše uvedenému (navýšení počtu objektů a změna metodiky výpočtu) byly v r. 2018  změněny 

VÝCHOZÍ I CÍLOVÉ HODNOTY INDIKÁTORU a to takto: 2013 - 36 506, 2017 - 34 345, 2020 - 29 341, aby bylo na první pohled zřejmé jeho plnění. Cílová hodnota indikátoru - spotřeba tepla pro vytápění a přípravu TV v hodnocených objektech pro 

rok 2018 (po přepočtu prostřednictvím denostupňů) je ve výši 30 924 GJ/rok. U dodávek tepla na vytápění a přípravu TV  (36 506 GJ rok 2014 - 34 650 GJ rok 2018) je spotřeba nižší o 1856 GJ/rok oproti výchozímu roku 2014. Indikátor je plněn.

Tento indikátor je „monitorovací“. K 1.12.2014 bylo ve městě Děčín 20 387 zaměstnanců. K 1.12.2017, dle Vyhlášky č. 192/2018, to bylo 21 622 zaměstnanců. Novější údaj není dostupný. Počet pracovních míst roste. Cílová hodnota indikátoru 

nebyla dosud stanovena.

A3

Je řešeno v rámci ITI ÚCHA. Konkrétní plochy budou předmětem řešení. V roce 2018 bylo uzavřeno s Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest Memorandum o spolupráci při rozvoji Národní databíze brownfields. Cílová hodnota 

indikátoru nebyla dosud stanovena.



13
Zanesení optimální dopravní trasy do územního 

plánu Děčín
Ivana Šejnohová Mgr. Marie Blažková NE NE ANO

14 počet služeb pro cyklisty Mgr. Jiří Veselý Mgr. Hana Cermonová 8 mezi 8 - 12 12

15 Počet km cest s procyklistickým opatřením Mgr. Jiří Veselý Mgr. Hana Cermonová 0,3 mezi 0,3 - 5 5

16 Počet přepravovaných osob MAD Ing. Bohumil Bárta Ing. Vladislav Raška 6 500 000 6 000 000 5 900 000

17
Nový odbavovací systém navázaný na dostupné 

integrované dopravní systémy
Ing. Bohumil Bárta Ing. Vladislav Raška NE NE ANO

18 Procento nízkopodlažních autobusů Ing. Bohumil Bárta Ing. Vladislav Raška 80 90 100

19
Počet zpřístupněných objektků v rámci plnění 

GENERELU BEZBARIÉROVÝCH TRAS
Mgr. Anna Zemanová Mgr. Hana Cermonová 2 3 3

20

Počet návštěvníků informačního centra na 

hlavním nádraží Počet návštěvníků turistických 

informačních center

Mgr. Romana Silvarová Mgr. Hana Cermonová 0 12 000 15 000

21
Počet jednání o nevyužitých objektech a 

pozemcích ČD a SŽDC na území města
Ing. Tereza Svobodová Ing. Valdemar Grešík 0 2 2

V kartě indikátoru bylo v r. 2013 uvažováno s 8 již existujícími službami pro cyklisty – cyklopůjčovny, servisy kol, prodejny, nabídka průvodcovství, cyklokemp, cyklobusy – MAD Děčín, Jan Chabr  - cyklobus.eu, cyklostojany v centrech.

Ke konci r. 2015 přibylo dalších 5 služeb - výstavba a údržba Labské cyklostezky, výstavba a údržba Ploučnické cyklostezky, hlídané a kryté „parkoviště“ pro kola (v cyklokempu), změna dopravního značení na podporu cyklodopravy ve městě, 

doplnění mobiliáře.

V současné době existuje již 13 služeb. Tyto služby se od roku 2016 a v současnosti rozvíjejí a vzájemně propojují, dále se hledá jejich nejoptimálnější provázanost. Indikátor je splněn.C3

V roce 2015 nebylo zrealizováno žádné opatření. V roce 2016 oprava cyklostezky Čertova Voda - Dolní Žleb, 2,54 km. Cílový indikátor pro rok 2017 byl splněn. V současné době (2017 - 2018) probíhají práce na tvorbě PD s cílem realizace opatření 

pro rok 2020. Indikátor je plněn.

C4

C6

Počet přepravovaných cestujících v r. 2015 byl 6 585 000, mírný nárůst oproti r. 2014 (v MAD). V r. 2016 byl 6 123 000, pokles oproti r. 2015 (v MAD). Důvodem je razantní změna tarifu po vstupu do DÚK. Jediným integrovaným dokladem je 

papírová přestupní jízdenka a ta při přestupu z jiných dopravních prostředků není evidována jako "platící cestující". V r. 2017 byl počet přepravovaných platících cestujících 5 924 575, pokles oproti r. 2016 (v MAD). Důvodem je nejen razantní 

změna tarifu po vstupu do DÚK, kdy jediným integrovaným dokladem je papírová přestupní jízdenka, která při přestupu z jiných dopravních prostředků není evidována jako "platící cestující", ale i změna platnosti jízdenek na 45 min, kdy každý 

přestup není zaznamenán jako platící cestující. V roce 2018 je počet přepravených osob 5 680 000. Indikátor není plněn, neměl by klesnout pod stanovenou mez 6 -5,9 mil. přepravených osob.

Integrace s DÚK proběhla k 1. 7. 2016. Indikátor je splněn.

C1
Dosud nebylo do Územního plánu Děčín zaneseno žádné nové napojení překladiště. V roce 2017 proběhlo k návrhu Územního plánu Děčín společné jednání s dotčenými orgány, sousedními obcemi i veřejností.  Dosud nebyl vznešen žádný podnět 

na napojení nových překladišť. Plán splnění indikátoru je až v r. 2020.

Současný podíl nízkopodlažních autobusů je 100 %, bylo dosaženo nákupem CNG autobusů v rámci strategie ITI ÚChA. Indikátor je již splněn.

 Zpřístupněné budovy: Magistrát města Děčín, ZŠ Máchovo nám. (budova 2. stupně na Máchově nám.), Dům dětí a mláděže (budova na Teplické ulici), jedná se o 3 objekty. Indikátor je splněn.

C5

Infocentrum hlavní nádraží navštívilo v roce 2015 celkem 9 736 osob. Jeho provoz byl zahájen v červenci 2014, nešlo tedy stanovit meziroční nárůst počtu návštěvníků. Díky cílenému marketingu předpokládáme navýšení počtu návštěvníků města 

a tedy i IC. V r. 2016 bylo již IC lépe označeno a uvedeno na všech propagačních materiálech města. Turistické informační centrum na hlavním nádraží v roce 2017 navštívilo celkem 12 735 lidí, což je oproti roku 2016 nárůst o 2 366 návštěvníků. 

Cílová hodnota tohto indikátoru pro rok 2017 byla splněna. Od 12/2017 funguje Turistické informační centrum na hlavním nádraží v nových modernějších a vizuálně zajímavějších prostorech. V roce 2018 navštívilo toto TIC 17 471 osob, ve 

srovnání s rokem 2017 se jedná o nárůst o 4 736 návštěvníků. Důvodem vyšší návštěvnosti je lepší propagace, rozšíření sortimentu prodeje a lepší prostředí. Od 07/2017 provozuje město Děčín další turistické informační centrum v prostorách 

městské knihovny (do této doby provoz zajišťovala p.o. města městská knihovna Děčín). Návštěvnost tohoto TIC byla v roce 2018 – 38 897 osob. Indikátor je plněn.

C2

Nové varianty přeložky sil. I/13 Děčín - D8 (Knínice), navrhované Fórem občanských sdružení a zástupců petic, byly spolu s ostatními variantami posouzeny v rámci "Studie proveditelnosti a účelnosti přeložky silnice I/13 v úseku D8 - Děčín". U 

nově navrhované varianty tzv. "zelená" (koridor vedení silnice I/13 v úseku Děčín - Jílové územím Malšovic s napojením na silnici I/62) výsledky vyhodnocení prokázaly odpovídající parametry pro možné řešení. Do nového Územního plánu Děčín 

bude zapracována jako územní rezerva k prověření, neboť není v současné době v souladu s nadřízenou územně plánovací dokumentací - Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje, které stanovují pro varianty jiný bod napojení. V této 

souvislosti proto zastupitelstvo města Děčín schválilo návrh na aktualizaci Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje, spočívající v rozšíření možností napojení silnice I/13 Děčín - Knínice (D8) o variantu "zelená" a jeho podání u pořizovatele - 

Krajského úřadu Ústeckého kraje. V současné době k podanému návrhu  probíhají jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, aby tuto variantu zařadilo do svých dlouhodobých investičních plánů i poskytovaných územně analytických podkladů a s 

Ministerstvem dopravy ČR, aby zároveň tento návrh podpořilo v rámci projednání aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje. V roce 2017 proběhlo k návrhu Územního plánu Děčín se zapracovanými variantami "Chrochvická" a 

"Pastýřská" (návrh) a "zelená" (územní rezerva) společné jednání s dotčenými orgány, sousedními obcemi i veřejností. Vzhledem k rozporným stanoviskům dotčených orgánů i připomínkám statutárního města Děčín, obce Malšovice a města Jílové 

budou v roce 2018 pokračovat další jednání k této problematice. V roce 2018 pokračovalo vyhodnocení společného jednání o návrhu Územního plánu Děčín. Ředitelství silnic a dálnic ČR, jako budoucí investor  variant  přeložky silnice I/13 Děčín - 

Knínice (D8) Chrochvická, Pastýřská a "zelená"(Malšovická), přepracovalo dokumentaci EIA po jejím vrácení krajským úřadem a opětovně oznámilo k těmto variantám zjišťovací řízení EIA. Varianta"zelená"jako nejméně vhodná nebyla předmětem 

posouzení. Krajský úřad upravenou dokumentaci EIA v lednu roku 2019 znovu vrátil s požadavkem zahrnutí varianty "zelená" do posouzení. Plán splnění indikátoru je až v r. 2020. 



22
Objem finančních prostředků získaných z 

poplatků z ubytovací kapacity a rekreace
Mgr. Romana Silvarová Ing. Jiří Anděl, CSc. 498 000 500 000 Kč 622 500 Kč

23
Návštěvnost turistického portálu / mobilní 

aplikace
Mgr. Romana Silvarová Mgr. Hana Cermonová 40 176 42 500 45 000

24

Počet návštěvníků turistických atrakcí a počet 

osob přepravených v rámci turistických spojů a 

zážitkové dopravy

Mgr. Romana Silvarová Mgr. Hana Cermonová 470 634 600 000 740 000

25
Počet nově vybudovaných turistických atrakcí 

za rok
Mgr. Romana Silvarová Mgr. Hana Cermonová 2 2 2

26
Počet akcí nadregionálního významu, kde se 

měří návštěvnost
Bc. Lenka Holavová Mgr. Hana Cermonová 15 18 20

27
Počet trestných činů zaznamenaných policií na 

10 000 obyvatel
Mgr. Tomáš Pavlík Mgr. Marie Blažková 367 339 320

Počet návštěvníků turistických atrakcí  za rok 2015 byl  580 000 osob, v roce 2014 byla návštěvnost zhruba na stejné úrovni. Dobrou zprávou je, že došlo k navýšení příjmů z poplatku z ubytovací kapacity a za rekreační pobyt. Počet návštěvníků 

města dle dostupných statistik byl v roce 2016 srovnatelný s rokem 2015. Některé turistické atrakce zaznamenaly rekordní návštěvnost (Zámek, ZOO i Aquapark). Podle výše vybraných příspěvků z ubytovací kapacity a za rekreační pobyt, které se 

meziročně navyšují, je zřejmé, že se turisté v Děčíně zdržují více dní. V roce 2017 došlo k navýšení počtu návštěvníků turistických atrakcí - Zámek, Aquapark a ZOO. Vzrostla i návštěvnost turistických informačních center. Bohužel se neměří 

návštěvnost via ferraty. Počet návštěvníků turistických atrakcí ve městě má meziročně vzrůstající tendenci. Návštěvnost za rok 2018 je následující: Zámek Děčín - 64 021 osob, Aquapark - 269 196 osob, ZOO - 115 298 osob. Mezi další oblíbené 

turistické atrakce patří Labská stezka a via ferrata, případně osobní lodní doprava. D2

V roce 2015 byl schválen záměr vybudování trailu v lokalitě Klobouk, který se do teď nerealizoval. Dále se začal rozvíjet záměr revitalizace lokality na Pastýřské stěně, vybudování naučné stezky v této lokalitě. V roce 2017 došlo k novému 

proznačení běžeckých tras na Kvádrberku včetně instalace orientačního plánu tras. Dále město převzalo do své správy TIC knihovna, kde došlo díky tomu ke zlepšení kvality poskytovaných služeb. Od prosince 2017 funguje v nových prostorách 

moderní a atraktivní TIC hlavní nádraží. Dále se v průběhu roku realizoval projekt Nádraží Českého Švýcarska. Od prosince 2017 funguje v nových prostorách moderní a atraktivní TIC hlavní nádraží. Zlepšení tohoto informačního centra se odrazilo 

na jeho meziročním navýšení počtu návštěvníku za rok 2018. V tomto roce byly realizovány úpravy v ZOO Děčín, konkrétně nové výběhy pro opice, nový seník, nové expozice pro severská zvířata. Indikátor byl splněn.

C6

V roce 2015 se konaly 2 schůzky. Na základě jednání a další korespondence se zainteresovanými organizacemi jsou do doby majetkového vypořádání SŽDC a ČD jednání o nevyužitých pozemcích zatím bezvýsledná. V rámci jiných skupin či sdružení 

v Děčíně však probíhají jednání za účelem vybudování velké průmyslové zóny ve městě Děčín, např. se řeší plocha východního nádraží ČD, bývala Fruta/Labena Křešice. V roce 2016 proběhlo několik jednání i za účasti vedení města, většinou se 

řešila budova východního nádraží v Děčíně a plocha kolem ní za účelem vybudování velké rozvojové zóny ve městě Děčín. Také se jednalo o areálu bývalé Fruty/Labeny Křešice. V roce 2017 bylo uzavřeno Memorandum o partnerství a spolupráci 

při přípravě projektu Multifunkční vzdělávací centrum v budově nádraží Rakouské severozápadní dráhy v Děčíně podepsala primátorka města, hejtman Ústeckého kraje, rektor ČVUT v Praze, předseda představenstva a člen představenstva 

Českých drah, a. s., předsedkyně HSR-ÚK a předseda Hospodářské a sociální rady Děčínska. Následně byl "Integrovaný projekt celkové úpravy a využití prostor východního nádraží v Děčíně a budovy rakouské dráhy v jeho rámci" zařazen do 

akčního plánu programu RE:START. V tomto směru proběhlo několik jednání a to i v roce 2018, tato dále pokračují. V roce 2019 se plánuje uzavřít Memorandum o partnerství a spolupráci při přípravě projektu plochy nádraží na rozvojovou zónu. 

Indikátor je plněn.

Poplatky z ubytovací kapacity a za rekreační pobyt  činily v roce 2015 celkem 705 160 Kč, což je oproti r. 2014 nárůst o 136 751 Kč. Výše poplatku z ubytovací kapacity a za rekreační pobyt činil za rok 2016 celkem 751 353 Kč což je ve srovnání s 

rokem 2015 nárůst o 46 193 Kč. Město se snaží rozšiřovat marketingové aktivity s cílem udržet turisty v Děčíně co nejdéle, dvakrát ročně se schází s ubytovateli a pracovníky v CR, rozesílá pravidelně informace pro turisty a v rámci možností 

propaguje nabídku ubytování v Děčíně. V roce 2017 bylo na poplatku z ubytovací kapacity a za rekreační pobyt vybráno celkem 848 019 Kč, což je o 96 666 Kč více než v roce 2016. Výše příjmů z poplatků za rok 2018 je celkem 973 178,- Kč, oproti 

předešlému období je zde znatelný nárůst o 125 159,- Kč. Úkolem města je zvyšovat povědomí o městě jako zajímavém turistickém cíli a motivace návštěvníků, aby u nás strávili více dní. Výše příjmů z poplatku z ubytovací kapacity a za rekreační 

pobyt meziročně stoupá, cílová hodnota indikátoru pro rok 2020 byla dosažena již v roce 2016.

Návštěvnost portálu idecin.cz činila za rok 2015 celkem 35 062 návštěv. V té době se web upravoval tak, aby byl přehlednější a zajímavější pro návštěvníky. Mobilní aplikaci používá od 50 do 150 uživatelů denně, nejvíce navštěvují novinky, 

využívají placení parkovného a sledují webkamery. Aplikace se stále vyvíjí, je kladen důraz na propagaci tak, aby se počet uživatelů zvýšil. Návštěvnost portálu idecin.cz byla v roce 2016 33 017, což je oproti roku 2015 pokles z 35 062 návštěv. V 

roce 2016 probíhala na zákadě zkušeností transformace portálu. Důvod poklesu návštěvnosti si vysvětlujeme tím, že v poslední době výrazně stoupá oblíbenost facebooku. Město v roce 2016 zřídilo speciální faccebookový profil zaměřený na 

turisty Dečín pro turisty, jehož oblíbenost roste. Zájem ze strany turistů je stále větší i o mobilní aplikace, které město průběžně zdokonaluje. Na portálu i-decin proběhlo v roce 2017 cca 40 000 návštěv, což je oproti roku 2016 nárůst o 8 tisíc 

návštěvníků. Cílové hodnoty indikátoru pro rok 2017 nebylo dosaženo. Portál je pravidelně doplňován informacemi a je aktualizován. Stále více stoupá oblíbenost facebookového profilu Děčín pro turisty a více se používají i další sociální sítě jako 

Instagram. Návštěvnost portálu idecin.cz meziročně stoupá. V roce 2018 zrealizovalo Oddělení cestovního ruchu marketingové kampaně, které podpořily návštěvnost turistického portálu a nárůst návštěvnosti byl zaznamenán – 63 000.  V roce 

2018 se také intenzivně připravoval redesign tohoto webu, jeho spuštění se plánuje na začátek turistické sezony 2019. Cílová hodnota indikátoru pro rok 2020 byla dosažena již v roce 2018. Indikátor je plněn.

D1

V r. 2017 VYŘAZEN ZE SLEDOVÁNÍ - důvod - je velmi problematické a obtížné měřit návštěvnost na akcích, které jsou veřejně přístupné. Počet návštěvníků lze pouze odhadnout. V současné době je možné měřit návštěvnost pouze u akce 

Historický trh májový, který se koná v rámci městských slavností, protože se zde platí vstupné, a od r. 2016 je poprvé znám počet návštěvníků Labefestu, opět díky nutnosti zakoupení vstupenky. U žádných dalších veřejných akcí nepředpokládáme 

nutnost zakoupení vstupenky. Nastavené cílové hodnoty v roce 2020, 20 akcí, není v žádném případě město schopno dosáhnout.

D3

E1



28 Počet přestupků dořešených městskou policií Mgr. Tomáš Pavlík Mgr. Marie Blažková 8 362 8 380 8 300 - 8 500

29 Bytová koncepce města Ing. Veronika Takacsová Ing. Jiří Anděl, CSc. NE NE ANO

30
Poměr nájemních  bytů k sociálním v majetku 

města
Ing. Ilona Šeneklová Ing. Jiří Anděl, CSc. 30 MONITOROVAT MONITOROVAT

31
Zavedení systému ZADÁVÁNÍ sociálně 

odpovědných veřejných zakázek
Ing. Věra Havlová Mgr. Marie Blažková NE - ANO

32
Počet znevýhodněných osob zapojených do 

práce organizované městem
Mgr. Radek Michálek Mgr. Marie Blažková 109 mezi 109 - 100 100

33
Podíl neuspokojených žádostí o pobytové 

služby
Bc. Kateřina Štěpánková Mgr. Hana Cermonová 47% 44% 41%

Celkový počet dořešených přestupků v roce 2015 dosahuje 6 336 případů. Jsme pod cílovými hodnotami, nicméně nelze to považovat za negativní jev, neboť obecně nárůst přestupků je nižší a kopíruje tak vývoj kriminality. Statistiku rovněž 

významně ovlivňuje intenzivnější zaměření MP na problematiku veřejného pořádku a bezpečnosti na úkor řešení přestupků v silničním provozu. Celkový počet přestupků dořešených v roce 2016 - 8 057, což je meziroční nárůst o 1 721 skutků. 

Celkovou statistiku významně ovlivnilo personální posílení městské policie, v  průběhu roku se podařilo přijmout zájemce na volné pozice strážníků. Počet dořešených přestupků narostl téměř ve všech sledovaných oblastech - dopravě, veřejném 

pořádku atd. MP mohla plánovat intenzivnější kontroly v rizikových lokalitách díky personálnímu posílení. Celkovou statistiku rovněž ovlivnila činnost asistentů prevence kriminality a správců veřejného prostranství, kteří jsou zdrojem mnoha 

podnětů, které následně řeší hlídky městské policie. Celkový počet přestupků dořešených MP v roce 2017 dosahuje hodnoty 6 339, což je sice pod stanovenými cílovými hodnotami, ale s ohledem na pokles míry kriminality jej lze považovat za 

pozitivní trend. Statistika přestupků byla částečně ovlivněna legislativními změnami v oblasti přestupkového práva - přestala např. existovat možnost řešení přestupků domluvou, při řešení přestupků zejména proti občanskému soužití a veřejnému 

pořádku musí strážníci splnit řadu nových zákonných povinností zejména s ohledem na nedávno spuštěný rejstřík přestupků. Celkový počet přestupků dořešených MP v roce 2018 dosahuje hodnoty 8 810 přestupků, což je nad stanovenými 

cílovými hodnotami. Statistiku přestupků stejně jako v uplynulém období ovlivnily legislativní změny v oblasti přestupkového práva. Struktura dořešených přestupků zhruba kopíruje předešlé roky. Indikátor je plněn.

Systém je zaveden. V roce 2016 byly podepsány smlouvy o dílo k 6 veřejným zakázkám, kde bylo uplatněno sociálně odpovědné zadávání. Jedná se o 4 zakázky na komunální služby - údržba komunikací (5 osob), údržba zeleně (5 osob), nakládání s 

odpady (5 osob), sběrný dvůr (1 osoba) - zde byla uplatněno dílčí hodnotící kritérium, kdy během el. aukce mohli uchazeči upravovat hodnoty - cenu a počet osob. V dalším případě podmínka zaměstnání  těchto 2 osob (Úklid MM Děčín) byla 

zahrnuta přímo do smluvních podmínek – jako podmínka „pevná“.  A dále byl požadavek na zaměstnání 1 osoby v rámci stavební zakázky na revitalizace sídliště Březiny. (6 veřejných zakázek = 19 osob). V roce 2017 byla pouze jedna zakázka a to 

na úklid pracovišť MM Děčín, kde ve smlouvě je požadavek: 1. Zhotovitel se zavazuje, že zaměstná 2 osoby se sníženým pracovním uplatněním, tj. uchazeče o zaměstnání evidované na Úřadu práce ČR, kteří byli bezprostředně před započetím 

plnění této smlouvy vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5 měsíců. Zhotovitel se zavazuje, že výše zmíněné osoby se budou přímo podílet na plnění této smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen tuto skutečnost prokázat nejpozději v 1. den plnění této smlouvy a to příslušnou pracovní smlouvou a osvědčením z Úřadu práce o době trvání evidence. Tuto skutečnost výše uvedeným způsobem je zhotovitel povinen 

prokazovat každý rok trvání smlouvy vždy nejpozději k 31.3. V případě, že si objednatel prokázání této skutečnosti písemně vyžádá, je zhotovitel povinen této výzvě vyhovět do 3 pracovních dnů a příslušnou pracovní smlouvu a osvědčení Úřadu 

práce objednateli předložit. V případě, že dojde k ukončení pracovněprávního vztahu mezi výše uvedenou osobou a zhotovitelem, je zhotovitel tuto skutečnost povinen nahlásit objednateli nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení vztahu.  

Zhotovitel se dále zavazuje nahradit výše uvedenou osobu jinou osobou, která je uchazečem o zaměstnání evidovaná na Úřadu práce ČR, která byla bezprostředně před uzavřením pracovněprávního vztahu vedena v evidenci uchazečů o 

zaměstnání nepřetržitě déle než 5 měsíců, a to nejpozději do 1 měsíce po skončení pracovněprávního vztahu. Indikátor je již splněn.

V roce 2015 došlo k zaměstnání celkem 8 osob. V průběhu roku 2016 zapojilo statutární město Děčín do pracovního procesu celkem 109 znevýhodněných osob, v průběhu roku 2017 celkem 92 znevýhodněných osob, v roce 2018 celkem 120 

znevýhodněných osob. Počet osciluje kolem hodnoty 100 znevýhodněných osob. Cílem měřítka je monitoring. Indikátor je plněn.

E3

E4 V roce 2015 došlo k poklesu neuspokojených žádostí na 34 %. V roce 2016 došlo k navýšení neuspokojených žádostí na 66,4%. V roce 2017 došlo k navýšení neuspokojených žádostí na 71,9%. V roce 2018 došlo k navýšení neuspokojených žádostí 

na 74,8 %. Indikátor není plněn, zdůvodnění - demografické stárnutí populace, skupina osob nad 65 let intenzivně přibývá. Růst počtu osob ve věku 65 a více let má mnoho důležitých důsledků pro společnost, jelikož právě osoby v tomto věku již 

většinou mají horší zdravotní stav a tudíž vyžadují častější sociální a zdravotní péči než mladší osoby v důchodovém věku. 

E2

Probíhá monitorování.

Bytová koncepce měla být zpracovávána ve spolupráci se všemi statutárními městy Ústeckého kraje v rámci integrované strategie ITI Ústecko-Chomutovské aglomerace. V současné době mají všechna města schválenou strategii ITI. V roce 2016 

bylo řídícím orgánem Operačního programu Zaměstnanost (OP Z) rozhodnuto, že dokument musí být pojat jako Metodika sociálního bydlení. Žadatelem o dotaci z OP Z na tvorbu metodiky a hlavním garantem projektu bylo statutární město Ústí 

nad Labem. Město Děčín mělo být v první fázi partnerem s finančním příspěvkem. Jelikož bylo město Ústí nad Labem při prvním podáním neúspěšné, přepracovalo žádost o dotaci a dokument si nechává zpracovávat pouze pro oblast Ústí nad 

Labem. Zástupci města Děčín jsou v současné chvíli pouze členy expertní skupiny. Z tohoto důvodu se město Děčín rozhodlo zpracovat si bytovou koncepci města samostatně. Bytová koncepce města Děčín začala být tvořena v roce 2018. V 

současné chvíli probíhá její dopracování. Předpokládá se finální zpracování dokumentu do konce roku 2019.  Splnění indikátoru je plánováno až na r. 2020.

Průměrný index kriminality v roce 2015 – 240,45 – kriminalita je na poklesu, nejde ale pouze o lokální jev, ale o jev celorepublikový. Jednou z hypotéz je efekt preventivních programů, jinou je zvýšená míra tolerance k protiprávnímu jednání. Tuto 

záležitost blíže zkoumá Institut pro kriminologii a sociální prevenci. Index kriminality za rok 2016 - 254,55 (průměr za obvodní oddělení Děčín město a Děčín Podmokly). V meziročním srovnání se jedná o velmi mírný nárůst, stále se pohybujeme 

pod plánovanými hodnotami, což je žádoucí vývoj situace. Lze předpokládat, že kriminalitu ovlivňují preventivní aktivity, které jsou městem dlouhodobě realizovány - zejména projekt asistent prevence kriminality, který byl rozšířen v roce 2016 o 

Správce veřejného prostranství. Dalším významným faktorem je  posílení kamerového systému do dalších lokalit na území města. Průměrný index kriminality v roce 2017 dosáhl 246,5. V porovnání s rokem 2016 jde o mírný pokles. Uvedené 

hodnoty jsou průměrem za obě obvodní oddělení - Děčín město a Děčín Podmokly. Pohybujeme se stále pod plánovanými hodnotami, což je žádoucí vývoj situace. Lze předpokládat, že kriminalitu ovlivňují již preventivní aktivity, které jsou 

městem dlouhodobě realizovány - asistent prevence kriminality, správci veřejného prostranství, navýšení počtu strážníků. Významným faktorem je i provoz kamerového systému. Průměrný index kriminality za období leden - říjen 2018 je na 

hodnotě 208,6. Hodnoty za poslední dva měsíce roku 2018 ještě nejsou k dispozici. Index kriminality je průměrem obou obvodních oddělení Policie ČR (Děčín město a Děčín Podmokly). Index je hluboko pod plánovanou úrovní. Lze se domnívat, že 

pozitivní vývoj významně ovlivňuje posílená hlídková činnost státní i městské policie a preventivní aktivity v rizikových lokalitách. Indikátor je plněn.

E1



34

Existence samostatného domu se zvláštním 

režimem pro osoby s poruchou kognitivních 

funkcí

Bc. Kateřina Štěpánková Mgr. Hana Cermonová NE NE ANO

35
Kapacita domovů pro seniory a domů 

s pečovatelskou službou
Bc. Kateřina Štěpánková Mgr. Hana Cermonová 496 513 532

36

Počet dětí se speciálními vzdělávacími 

potřebami, které nebyly přijaté k předškolnímu 

vzdělávání

Hana Kalfářová Mgr. Hana Cermonová 11 mezi 11 - 0 0

37
Výše přidělených dotací pro dobrovolné aktivity 

v oblasti kultury a sportu
Bc. Lenka Holavová Mgr. Hana Cermonová 4 100 000 Kč 4 600 000 Kč 5 125 000 Kč

38
Podíl aktivit z Kulturního plánu zahrnutých 

v Akčním plánu SPRM Děčín
Bc. Lenka Holavová Mgr. Hana Cermonová 0 50% 100%

39
Počet budov škol a školských zařízení 

v nevyhovujícím stavu
Milan Tenkrát Ing. Jiří Anděl, CSc. 55 41 27

40
Počet specializovaných učeben technických a 

přírodovědných předmětů
Hana Kalfářová Mgr. Hana Cermonová 55 56 58

41 Počet aprobovaných pedagogů Hana Kalfářová Mgr. Hana Cermonová 86 89 92

NE. Indikátor má být splněn až v r. 2020.

V roce 2015 byla kapacita stále 496, žádný nárůst nenanstal. V roce 2016 byla kapacita navýšena na 507 lůžek u poskytovatele NNO. V roce 2017 byla kapacita  navýšena na 524 lůžek u poskytovatele NNO. V 2018 je stav nezměněn. Poskytovatelé 

této služby nemají finanční prostředky na rozšíření kapacit pobytových služeb pro seniory. Indikátor je částečně splněn.

E5

V roce 2015 byl celkový finanční objem přidělených dotací v oblasti kultury a sportu ve výši  4,8 mil. Kč, v roce 2016 byl ve výši  4,8 mil. Kč, v roce 2017 byl ve výši  4,9 mil. Kč, cíl stanovený na rok 2017 byl překročen. V roce 2018 byly rozděleny 

dotace ve výši 5,9 mil. Kč, byl překročen již cíl i pro rok 2020. Indikátor je plněn.

F2

V roce 2015 bylo z Kulturního plánu zahrnuto do Akčního plánu a splněno celkem 5 akcí, 1 akce byla přesunuta do Zásobníku projektů.  V roce 2015 byl tedy podíl aktivit v Děčíně 20 %. V roce 2016 bylo z Kulturního plánu zahrnuto do Akčního 

plánu a splněno celkem 6 akcí, 1 aktivita vznikla bez přímé podpory města. V roce 2016 byl tedy podíl aktivit v Děčíně minimálně 20 %. V roce 2017 bylo z Kulturního plánu zahrnuto do Akčního plánu a splněno celkem 6 akcí. V Kulturním plánu je 

popsáno celkem 43 aktivit, třetina těchto aktivit se postupně vyvíjí a nejsou ani závislé na finanční podpoře města. V roce 2017 byl tedy podíl aktivit v Děčíně minimálně 20 %. Indikátor není plněn. V roce 2018 byl stav stále stejný, udržuje se 

víceméně stávající stav, nové projekty nevznikají.

G2

Z celkového počtu 55 objektů v roce 2015 nevyhovovalo požadovaným standardům 48 objektů. Již v minulosti došlo k částečné rekonstrukci objektů ZŠ a MŠ Máchovo nám., ZŠ ul. Bezručova, ZŠ Komenského nám., ZŠ ul. Vrchlického, MŠ ul. 

Pohraniční. V roce 2015 bylo dokončeno zateplení objektů mateřských škol Krásný Studenec a MŠ ul. Rakovnická na Starém Městě, došlo k přestavbě školní družiny na mateřskou školu u ZŠ Březová. 

K naplnění stanovených cílů je potřeba vynaložit mnohem více finančních prostředků nejen na samotnou rekonstrukci a modernizaci škol a školských zařízení, ale i na průběžné opravy a údržbu již zrekonstruovaných objektů (výměna vodovodních, 

kanalizačních rozvodů, elektroinstalace, modernizace soc. zařízení, šaten, tělocvičen atd.) V roce 2016 došlo v objektech škol a školských zařízení hlavně k dílčím opravám, které však na celkový stav objektů nemají zásadní vliv (oprava kanalizace 

ZŠ Vojanova, opravy povrchů tělocvičen - ZŠ Na Pěšině, ZŠ Březová, výměny okeních a dveřních otvorů - MŠ Kosmonautů, ZŠ Míru a další opravy v rámci udržovacích prací). Byla dokončena rekonstrukce tělocvičny při ZŠ ul. Vrchlického, která je 

vedena jako samostatný objekt, tudíž lze toto považovat za objekt který již vyhovuje dnešním standardům. Na konci roku 2016 tedy nevyhovovalo požadovaným standardům 47 objektů. V roce 2017: z celkového počtu 55 objektů na konci roku 

2017 je v nevyhovujícím stavu 42 objektů. Ve sledovaném období byly provedeny stavební úpravy a energetická opatření za účelem zlepšení nevyhovujícího stavu budov na dnešní standard v těchto objektech: MŠ Děčín IX, Na Pěšině 331 - 

kompletní zateplení všech objektů , ZŠ Kamenická - zateplení objektu přístavby školy (v r. 2018 bude provedena rekonstrukce resp. změna zdroje vytápění), ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2 - dokončení výměny oken a dveří (energetické opatření), ŠD 

Děčín VI, Klostermanova 869/74- oprava fasády (2016), kompletní výměna elektroinstalace (2017), oprava střechy (2017), v r. 2018 kompletní odvlhčení objektu, MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11- změna zdroje vytápění (energetické 

opatření), MŠ Tylova 814/1- kompletní výměny střešní krytiny (2017). Na rok 2018 a další byly plánovány většinou energetická opatření (zateplení ŠJ Sládkova, Zateplení ZŠ Na Pěšině - 3 etapy 2018-2020...). V roce 2018 byla provedena I. etapa 

zateplení ZŠ Na Pěšině, zateplení ŠJ Sládkova, kompletní odvlhčení, oprava suterénu a zpevněných ploch ŠD Klostermannova, I. etapa zateplení a opravy střech ZŠ Školní, dokončování výměny okenních otvorů, zdravotních instalací a oprav 

sociálních zařízení ve většině objektů školských zařízení. Pro další roky se připravuje mj. zateplení objektů ZŠ Míru, dokončení zateplení ZŠ Na Pěšině, dokončení zateplení a opravy střešních konstrukcí ZŠ Školní, rekonstrukce objektů MŠ 

Moskevská a MŠ Rudolfova a další. V roce 2018: z celkového počtu 55 objektů na konci roku 2018 je v nevyhovujícím stavu stále 42 objektů, neboť větší stavební akce a opravy nebyly ke konci roku 2018  ještě dokončeny, termín dokončení u 

těchto akcí je až v průběhu roku 2019, nebo budou navazovat dalšími etapami, ke změně dojde až po jejich dokončení v roce 2019. Indikátor není plněn dle nastavených hodnot, nicméně se postupně plní a je nutné v nastaveném plnění 

pokračovat.

F1

Odbor školství a kultury evidoval v roce 2014 jedenáct žádostí rodičů dětí se zdravotním postižením o přijetí do MŠ, kterým nebylo vyhověno. V roce 2015 šest žádostí, v roce 2016 dvě žádosti. Počet dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, 

které nebyly přijaty k předškolnímu vzdělávání, se snižuje. OŠK v roce 2017 neeviduje žádné žádosti rodičů dětí se zdravotním postižením o přijetí do MŠ, kterým nebylo vyhověno, v roce 2018 neeviduje také žádné žádosti. Indikátor je plněn.

G1

V roce 2013 byl počet specializovaných učeben 55, v roce 2015 vzrostl na počet 74, v roce 2016 na počet 76 a v roce 2017 je počet 78.

V roce 2015 se školy zapojily do projektu MŠMT č. 57 – dílny a prohlubování jazykových dovedností. Díky dotaci z tohoto projektu 2 ZŠ zřídily novou dílnu (učebnu) a 4 ZŠ získaly prostředky na vybavení stávající dílny (učebny).  V červnu 2016 byla 

vyhlášena výzva IROP č. 47 Infrastruktura ZŠ, do které byla dne 13.2.2017 byla podána žádost o dotaci pro projekt na odborné učebny a pracovny přírodovědných předmětů ZŠ Březová, žádost o dotaci byla zařazena do seznamu náhradních 

projektů, administrativa tohoto projektu probíhá na OR. Indikátor byl již splněn.



42
Podíl žáků 9. tříd, kteří dosáhli úrovně vzdělání 

německého jazyka A1
Hana Kalfářová Mgr. Hana Cermonová - - 60%

43 Počet školních psychologů Hana Kalfářová Mgr. Hana Cermonová 1,25 mezi 1,25 - 5 5

44
Počet speciálních pedagogů a asistentů 

pedagogA
Hana Kalfářová Mgr. Hana Cermonová 37 40 45

45 Plocha revitalizovaných veřejných prostranství Ing. Přemysl Mička Ing. Valdemar Grešík 0 - 16 000 m2

46 Plocha obnovené městské zeleně Ing. Zdeňka Švirlochová Ing. Valdemar Grešík 0 9 125 m2 252 393 m2

47
Podíl budov, které mají stavebně technické 

posouzení
Pavel Prach Ing. Jiří Anděl, CSc. 1,5% 25% 40%

48 Počet veřejných budov v nevyhovujícím stavu Pavel Prach Ing. Jiří Anděl, CSc. 14 (8) mezi 14 (8) - 8 (6) 8 (6)

V roce 2013 byl počet školních psychologů v ZŠ přepočten na plně zaměstnané 1,5. V roce 2015 byl počet školních psychologů v ZŠ 1,25, v roce 2016 byl počet školních psychologů v ZŠ 8,5, v roce 2017 byl počet školních psychologů v ZŠ 9,5 a v 

roce 2018 byl počet školních psychologů v ZŠ 5,5. V roce 2015 byla MŠMT ČR vyhlášena dotační výzva na Inkluzivní vzdělávání, která se týká i zvýšení počtu školních psychologů, žádost o dotaci byla úspěšná, projekt je realizován od září 2016 - září 

2019. Druhý projekt Inkluze "Škola pro všechny" je za účasti další dotace realizován od září 2018 do září 2021. Indikátor je plněn.

V roce 2013 byl počet speciálních pedagogů a asistentů pedagoga celkem 37, v roce 2015 byl jejich počet celkem 47, v roce 2016 byl jejich počet celkem 81,25, v roce 2017 byl jejich počet celkem 107 a v roce 2018 byl jejich počet celkem 143.

V rámci výše uvedeného projektu „Inkluzivní vzdělávání“ školy získaly 21 školních asistentů, jejichž úkolem je pomoci a odlehčit v organizační a administrativní práci třídním učitelům, zejména 1. a 2. tříd, aby tím měli více času a prostoru věnovat 

se dětem a správně reagovat na jejich potřeby a možnosti. Indikátor je plněn. Asistenti pedagoga i speciální pedagogové jsou od 01.09.2016 hrazeni ze státního rozpočtu.

G2

V roce 2016 bylo provedeno STP na objekty Řecká 1216, Fügnerova 665, Spojenců 214,V sídlišti 387, Teplická 344, Březiny 98, restaurace Pastýřská stěna a Plavecký bazén. V roce 2017 bylo provedeno STP objektu U Trati, Vilsnická a budov 

sociálních služeb. V roce 2018 bylo provedeno pouze jedno stavebně technické posouzení, a to objektu Krokova 826/15, Děčín I.  Indikátor je plněn na 33%.

V roce 2015 proběhla u pěti budov (Jindřichova 337, zimní stadion, Přímá 397 a 398, Lidická 21 modernizace dle popisu měřítka. Dále proběhla modernizace u jedné budovy (17.listopadu 445), která je dosud nevyužita. V současné době je tedy 

skutečnost 9 (7). Lze tedy předpokládat, že plán do roku 2020 bude naplněn, pokud budou k dispozici potřebné finanční prostředky.  V roce 2016 byla provedena pouze dílčí oprava oken v objektu Jindřichova 337 a dále na objektu SD Střelnice 

proto zůstává hodnota 9(7). V roce 2017 byla provedena výměna oken bytových domů Dvořákova 20 a 22, objekt Drážďanská 32 je v odprodeji a dále byl odprodán objekt hotelu Maxiček, hodnota indikátoru byla 5(7), v souladu s plánem. V roce 

2018 došlo k odprodeji objektu 17. listopadu 445 a objektu Litoměřická 13. Na objekt Vilsnická 65 se zpracovává projektová dokumetace na kompletní rekonstrukci objektu. Současná hodnota indikátoru je 4(5), v souladu s plánem.

H2

V roce 2013 byl počet aprobovaných pedagogů v ZŠ v Děčíně 86, v roce 2015 jich bylo 97, v roce 2016 poklesl jejich počet na 85, což bylo zapříčiněno např. odchodem starších pedagogů do důchodu nebo odstěhováním pedagogů do jiného města.  

V roce 2017 bylo aprobovaných pedagogů 92, indikátor se opět zvýšil. V roce 2018 bylo aprobovaných pedagogů 99. Nebyl vypsán žádný vhodný dotační titul, který by přispěl ke zvýšení počtu aprobovaných pedagogů. Indikátor je plněn.

Vzhledem k tomu, že teprve v roce 2014 došlo k povinnému začlenění 2. jazyka (na našich školách německého jazyka, někde i ruského jazyka) do výuky, nebylo v roce 2016 zatím možné tento indikátor změřit. Tento indikátor byl poprvé měřitelný 

v roce 2017 (žáci 9. ročníku ve školním roce 2016 - 2017 ukončí vzdělávání za ZŠ). Ve školním roce 2016/2017 z celkového počtu žáků 9. ročníků 466, jich 400 dosáhlo úrovně vzdělání německého jazyka A1. Což je 85,84 %. Ve školním roce 

2017/2018 z celkového počtu žáků 9. ročníků 457, jich 399 dosáhlo úrovně vzdělání německého jazyka A1, což je 87,31 %. Indikátor je plněn.

Od roku 2013 včetně roku 2016 se revitalizovalo veřejné prostranství v ploše cca 116.000 m2. Jedná se o akce "Revitalizace prostoru při ulici Tyršova v Děčíně I", tržiště Husovo náměstí, Staré Město dvě etapy revitalizace, dětské hřiště Na Pěšině, 

Bynov (investor společnost Porsche). Do roku 2017 by mělo být revitalizováno VP o celkové ploše 145.000 m2. V roce 2016 proběhla 1. etapa revitalizace Březin s plochou cca 19.000 m2, dále proběhla na Pastýřské stěně oprava cest, vyřezání 

náletového porostu a ošetření stromů cca 10.000 m2, dále v roce 2016 proběhla revitalizace dětského hřiště v ul. Škroupova. V roce 2017 proběhla 2. etapa revitalizace Březin s plochou cca 6.594 m2. V roce 2018 započala revitalizace Podmokel s 

plochou 7.800 m2. Byla dokončena 3. etapa revitalizace Březiny s plochou 7.000 m2. Indikátor byl již splněn.

Úvodem je třeba konstatovat, že již v současné době je zřejmé, že uvedený plán (252.393 m²) do roku 2020 je nereálný a to především z důvodu nedostatku finančních prostředků. Zatím byly realizovány následující akce: revitalizace zeleně v 

celkové ploše 46.662 m². V roce 2016 byla revitalizována plocha zeleně v rámci 1. etapy revitalizace sídliště Březiny, zrevitalizovaná plocha zeleně činí 3.105 m². Dále v roce 2016 bylo provedeno ošetření dřevin v lesoparku U Kaple v celkové ploše 

pozemku 14.385 m². Tzn., že do 31.3.2017 byla realizována plocha zeleně o celkové ploše 64.152 m². V roce 2017 proběhla revitalizace zeleně v ul. Křížová - plocha 948 m², dále proběhla 2. etapa revitalizace Březiny s plochou zeleně 1.895 m² a 

byla revitalizována plocha v ul. 28. října o celkové ploše 630 m², což je dalších 3.473 m2. Celkem byla obnova plocha o velikosti 67.625 m2. V roce 2017 byla podána žádost do programu Program zeleně do měst - U Plovárny, kde jsme uspěli, ale 

ZM na základě navrhovaných změn, které jsou v této oblati plánovány a nejsou v souladu se schválenou žádostí o dotaci, přijetí dotace odmítlo. Pokud by se tato plocha revitalizovala, tak výměra činí 5.748 m². Nakonec plocha parku U Plovárny 

nebyla revitalizována v rámci Programu zeleně do měst, ale v roce 2018 byla v parku revitalizována plocha 253 m² (zmlazení dřevin, výsadba trvalek). Byly pokáceny dřeviny na ploše 11,6 m². V parku Bažantnice proběhlo ošetření stromů na ploše 

35 978 m². Dále proběhla revitalizace sídliště Březiny s plochou zeleně 200 m². V Podmoklech v ulici Prokopa Holého byla provedena výsadba stromů na ploše 84,76 m². V ulici 2. polské armády byla vysazena alej na ploše 112 m². V ulici Severní 

byla revitalizována plocha 39 m². Byl revitalizován kruhový objezd ul.Pohraniční, Duchcovská o ploše 175 m². Za rok 2018 bylo zrevitalizováno 36 853,36 m². Celkem byla obnovena plocha o velikosti 104 478,36 m². Průběžně se provádí 

aktualizace inventarizace stromů tak, jak je uvedeno v popisu měřítka. Byly provedeny tahové zkoušky, přístrojové testy-akustický tomograf u vybraných stromů. V roce 2019 bude dokončeno hodnocení a aktualizace na těchto plochách: Podzámčí 

– mimo čísla 1-31 (jižní zahrady a zámek), U Kaple – ostatní plochy, kostel Povýšení sv. kříže – aktualizace + nové výsadby, Komenského náměstí, Anenská, Riegrova – ostatní plochy, 28. října, Kaštanová – u školní jídelny, Benešovská, Lužická – 

pouze hodnocené (2), Hankova – pouze hodnocené (4), Teplická – pouze hodnocené (3), Ústecká – pouze hodnocené – změna na nové v rámci výstavby Vilsnická spojka, Československé mládeže – pouze hodnocené (6), Kamenická – od ZŠ, Ruská, 

Poštovní – pouze hodnocené (4), Plzeňská – pouze hodnocené (1), Kamenická, Labské nábřeží (3), Karla Čapka – ostatní plochy, náměstí 5. května, Litoměřická – u budovy hasičského záchranného sboru – pouze hodnocené (5), Labská, Hálkova – 

sídliště, Resslova, Sukova, Riegrova, Tylova, Sukova x Liberecká, Chelčického, Tělocvičná – dětské hřiště, Práce – pouze hodnocené (16), Podmokelská, Na Pískách, Ústecká – parkoviště – Autoopravna Spurný – čísla 1-10, Ovocná – číslo 1. Indikátor 

je postupně plněn.
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49 Počet publikovaných technologických inovací Ing. Tomáš Kejzlar Ing. Jiří Anděl, CSc. 0 5 10

50
Počet vybudovaných koncových bodů 

připojených do vlastní metropolitní sítě
Ing. Tomáš Kejzlar Ing. Jiří Anděl, CSc. 1 10 100

51
Počet odkanalizovaných ekvivalentních 

obyvatel
Lenka Taušnerová Ing. Valdemar Grešík 43 932 Monitorovat Monitorovat

52 Počet mostů v havarijním stavu Petr Michajličenko Ing. Jiří Anděl, CSc. 30 25 10

53 Počet km silnic v nevyhovujícím stavu Petr Michajličenko Ing. Jiří Anděl, CSc. 65,5 km 50 km 30 km

54 Počet km chodníků v nevyhovujícím stavu Petr Michajličenko Ing. Jiří Anděl, CSc. 28,5 km 23 km 18 km

V předchozích letech byly provedeny následující akce: Dělnická, Staré Město a část Riegrova. Je předpoklad, že měřítko nebude naplněno z důvodu nedostatku finančních prostředků. Plánované trasy je také potřeba koordinovat se správci 

inženýrských sítí a komunikací, následně plánovat v dohodnutých termínech. V roce 2016 proběhla akce Labské nábřeží. Vzhledem k tomu, že se metropolitní síť stále buduje pouze formou dílčích akcí, nebylo možné žádnou z vybudovaných částí 

propojit do funkčního celku. Indikátor není plněn. Přestože se v roce 2018 podařilo vybudovat několik dílčích úseků pasivní infrastruktury, stále není metropolitní síť propojena do jednoho funkčního celku, především z důvodu, že se síť buduje 

pouze v koordinaci s jinými akcemi a ne jako ucelená samostatná akce. Předpokládáme, že do roku 2020 se podaří zapojit alespoň část z plánovaných koncových bodů, protože by se měly realizovat úseky, které dovedou síť do budov magistrátu.

H5

V roce 2013 bylo 30 mostů v havarijním stavu. Od roku 2013 do roku 2015 došlo ke snížení počtu havarijních mostů pouze o jeden most (DC-037L ul. Saská). V roce 2016 byly dokončeny opravy 3 mostů Oblouková DC-012P, Lesná DC-018P a DC-

019P. V roce 2017 byly zahájeny opravy 4 mostů Promptus DC-044P, DC-004L ul. Oldřichovská , DC-044L ul. Družstevní, DC - 100 Tyršův most. Do konce roku 2017 se tedy opravilo či zahájily opravy na osmi mostech. Indikátor nebyl plněn. Na rok 

2018 se plánovala stavba nové  lávky DC-004P přes železniční trať (Východní nádraží), dále se předpokládala oprava mostů DC-007P, DC-015P, DC-016P, DC-024P Lesná, DC 100, DC-044P, což je dalších 5 mostů. Dále se v roce 2018 měly začít 

projekčně připravovat opravy dalších mostních objektů - oprava lávky Lesná u Děčína, DC-048 L ul. Na Hrázi, DC-020L lávka Přípeř, DC-021L ul. Revírní.  Běžné opravy a údržba v rámci přidělených finančních prostředků na údržbu probíhají. 

Vzhledem k navýšení finančních prostředků na kapitole v r. 2018 byl předpoklad postupné obnovy dalších mostů. V roce 2018 byly dokončeny opravy mostních objektů: DC-004P lávka východ, DC-007P lávka přes náhon cyklostezka pod zámkem, 

DC-015P lávka pod Tyršovým mostem cyklostezka, DC-016P lávka pod Tyršovým mostem cyklostezka, DC-021P lávka Lesná, DC-024P most Lesná, DC-004L most ul. Oldřichovská. V současné době jsou v havarijním stavu tři mostní objekty : DC-

013L ul. Bezručova, DC-021L ul. Revírní Prostřední Žleb, DC-046L ul. Na Hrázi. Indikátor je již splněn (překročen).

V roce 2013 bylo 65,5 km silnic v nevyhovujícím stavu. V roce 2015 byly provedeny následující opravy a rekonstrukce: 

Liberecká (907 bm), Liliová (180 bm), Elišky Krásnohorské (550 bm) , Hluboká( 367 bm), Förstrova (100 bm), Slovanská (600 bm), Sofijská (300 bm), Řecká (100 bmn), Bukurešťská (100 bm),  Nerudova (50 bm), Nedbalova (60bm), 

Krásnostudenecká (100 bm), V Kolonii (400 bm), Pod Lesem (200 bm), Bělská (600 bm), Školská (50 bm), Školní x U Tvrze (100 bm), V Lukách (200 bm), Míru (178 bm), Velká Veleň (100 bm), Všeraz (300 bm), Labská (100 bm), Tyršova (90 bm), 

Roudnická (270 bm), Zelená (700 bm) Jezdecká  (670 bm) , Kladenská (292 bm), Oblouková (370 bm), Žerotínova (700 bm), Přemyslova (100 bm), Růžová (300 bm), Rakovnická (700 bm), Příčná (400 bm), Březová (750 bm), 17.listopadu (800 bm), 

Wolkerova (190 bm), V Kolonii (400 bm), parkoviště Žerotínova (150 bm), Parkoviště Rakovnická II (50 bm), parkoviště Jezdecká (30 bm), parkoviště Rakovnická I (60 bm). Od 2013 do konce 2015: 12.664 bm = 12,66 km. 

V  roce 2016 byly realizovány opravy a rekonstrukce komunikací: Dělnická (800 bm),  Chlum (100 bm), dále byla dokončena oprava komunikace Březiny, Kosmonautů (500 bm). Dále byly prováděny bodové opravy. V roce 2017 byla dokončena 

oprava komunikace Březiny, Kosmonautů II.etapa (500 bm), Riegrova (900 bm), Duchcovská (300 bm), Kaštanová (50 bm), Chlum (500 bm), Všeraz (200 bm), K Nádraží (200 bm), Trocnovská (200 bm), Žižkova u ZOO (800 bm), Jeronýmova, 

Chelčického, Raisova (500 bm), Čs.legií (200 bm), Uhelná, Hankova (100 bm), Čertova Voda-Dolní Žleb (3000 bm), Jalůvčí (500 bm). Do konce roku 2017 bylo opraveno 22,06 km silnic, tzn., že počet km silnic v nevyhovujícím stavu je k 31.12.2017 

43,44 km. Indikátor je splněn. Dále byly prováděny bodové opravy. Vzhledem k navýšení finačních prostředků na kapitole je předpoklad výrazného zvýšení oprav a rekonstrukcí silnic.  V roce 2018 byly provedeny opravy vozovek: Maxičky-200bm, 

Krásný Studenec-500bm, Želenická x U Tvrze-120bm, Lidická-30bm, Višňová-300bm, Osadní-80bm, Krásnostudenecká-120bm, U Kaple-300bm, Jánská-70bm, Vojanova-50bm, Pod Lesem-50bm, Sněžnická-50bm, Souběžná-100bm, Pod Vrchem-

720bm, Svatopluka Čecha-100bm, Ovesná-170bm, 5.května-200bm, Žižkova-350bm, Březiny revitalizace-400bm, Březiny u točny-100bm, Oblouková záliv-50bm, Litoměřická záliv-50bm, Růžová-100bm, Přemyslova-200bm, ObloukováxProvaznická-

100bm, Fügnerova-50bm, 17.listopadu-200bm, Tylova-100bm, U Střelnice-200bm, Bechlejovice-500bm, Koperníkova-50bm, Šmordova-700bm, Tovární propojka Spojenců u tratě-300bm, Hoštice-100bm, Ve Vilách parkoviště-50bm. Dále byly 

prováděny bodové výspravy, letmé výspravy, výspravy tryskovou metodou. Počet km silnic v nevyhovujícím stavu činí k 31.12. 2018 : 32,88 km. Indikátor je plněn.

Jednotlivé inovace jsou zveřejňovány přímo na stránkách města v sekci Zpravodajství - Inovace. Ke konci roku 2017 bylo zveřejněno 5 článků, konkrétně články: Město otevře svá data, Děčín má novou mobilní aplikaci, Město Děčín aktualizovalo 

svoji mobilní aplikaci, Děčín získal první místo za otevřenost, Děčín má vlastní platební kartu. V roce 2018 nebyla publikována žádna inovace města. Nicméně na rok 2019 se plánuje publikovat několik inovací v souvislosti s realizací koncepce Smart 

City, takže je předpoklad, že indikátor se do roku 2020 podaří naplnit.

Zatím neproběhlo žádné odkanalizování. V roce 2017 se projektově připravila výstavba kanalizace v Horním Oldřichově, stavba nebyla v roce 2018 započata, bude se postupně realizovat po zkolaudovatelných etapách o velikosti cca 10 mil. Kč od r. 

2019. Realizace je závislá na financích. Indikátor je monitorovací.
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55
Spokojenost občanů s činností města a 

magistrátu
Mgr. Romana Silvarová Mgr. Marie Blažková - - 2

56 Čekací doba odbavení u vybraných agend Ing. Tomáš Kejzlar Ing. Jaromír Zajíček 14 min 14 min 14 min

57 Poměr elektronických podání ku fyzickým Ing. Tomáš Kejzlar Ing. Jaromír Zajíček 0,01% 5% 10%

58 Spokojenost zaměstnanců Mgr. Radek Michálek Ing. Jaromír Zajíček 2,18 2,1 2

59 Objem prostředků na odměny Mgr. Radek Michálek Mgr. Marie Blažková 5 580 000 Kč 7 500 000 Kč 10 700 000 Kč

60
Funkční systém zabezpečení informací a 

dokumentů
Ing. Tomáš Kejzlar Ing. Jaromír Zajíček NE NE ANO

H5

V roce 2013 bylo 28,5 km chodníků v nevyhovujícím stavu. V rámci dotačních prostředků, rozpočtu města a případných rekonstrukcí inženýrských sítí (stanovených podmínek OMH pro obnovu povrchů), probíhají opravy a rekonstrukce chodníků. 

V roce 2015 byly provedeny následující opravy a rekonstrukce: 

Rudolfova (200 bm), Ruská (100 bm), Prokopa Holého (50 bm), Košická (150 bm), Severní (50 bm), Dělnická (800 bm), Jindřichova (80 bm), Labské nábřeží (100 bm), Palackého (10 bm), Jiřího z Poděbrad (350 bm), Za Bažantnicí (10 bm), Teplická 

(100 bm), u Billy (2908 bm), Duchcovská (100 bm), Labská (70 bm), Nedbalova (60 bm), Kamenická (500 bm), Elišky Krásnohorské (300 bm), Roudnická (100 bm), Zelená (300 bm), Růžová (100 bm), Žerotínova (700 bm), Kladenská (400 bm), 

Oblouková (600 bm), Přemyslova (180 bm), Rakovnická (370 bm), Březová (1250 bm), Míru (200 bm), K.H. Borovského školka (35 bm), Liberecká (650 bm), Želenická (100 bm), Slovanská (100 bm), Sofijská (50 bm).

Od 2013 do konce roku 2015: 11.073 bm = 11 km.

V roce 2016 byly provedeny opravy chodníků ul. Dělnická (300 bm), Slezská (100 bm), Družinová (30 bm), Sportovní (90 bm), Májová x Čsl. partyzánů (220 bm). V roce 2016 oprava chodníků = 740 bm. Z důvodu navýšení finačních prostředků na 

kapitole je předpoklad výrazného navýšení oprav a rekonstrukcí chodníků. V roce 2017 byly provedeny velkoplošné opravy chodníků ul. Raisova (100 bm), Máchovo náměstí (200 bm), Ruská (100 bm), Bynov (300 bm), Čsl. partyzánů (30 0bm), 

Májová (200 bm), Kosmonautů Březiny II.etapa (2300 bm), Tyršova (500 bm), Lázeňská (100 bm). Do konce roku 2017 bylo opraveno 16,7 km chodníků tzn., že počet km chodníků v nevyhovujícím stavu je k 31.12.2017 11,8 km. Indikátor byl již 

splněn. Dále byly provedeny bodové opravy chodníků. Z důvodu navýšení finačních prostředků na kapitole je předpoklad výrazného navýšení oprav a rekonstrukcí chodníků i v roce 2018. V roce 2018 byly provedeny opravy chodníků: Čsl. mládeže-

80bm, Divišova-220bm, KrásnostudeneckáxŠkolní-150bm, Školní-50bm, BílinskáxLounská-20bm, Krásnostudencká-50bm, U Tvrze-50bm, Sofijská-200bm, Albánská-100bm, Řecká-50bm, Slovanská-50bm, Tržní-100bm, Raisova-100bm, Želenická-

50bm, Na Vyhlídce-50bm, Dělnická-100bm, 2.polské armádyxOblouková-30bm, U Plovárny-100bm, Anenská-100bm, Pohraniční-100bm, Kamenická-100bm, Tyršův most-100bm. Dále byly prováděny opravy bodového chyrakteru. Počet km 

chodníků v nevyhovujícím stavu činí k 31.12.2018 : 9,85km. Indikátor je již splněn (překročen).

Za rok 2015 nebyla spokojenost zaměstnanců vyhodnocována. Hodnota byla k dispozici za rok 2016, kdy bylo provedeno šetření  spokojenosti zaměstnanců s hodnotou 2,66. Hodnota má oproti předchozímu šetření spokojenosti v r. 2014 

vzrůstající trend spokojenosti. Šetření spokojenosti zaměstnanců magistrátu probíhá 1x za dva roky, proto za rok 2017 není žádná hodnota. Další šetření spokojenosti zam. mělo proběhnout v roce 2018, ale protože již dlouhodobě probíhá 

současně ve stejném termínu, jednou za dva roky, hodnocení zaměstnanců magistrátu metodou 180°, bylo v roce 2018 domluveno, že dojde k rovnoměrnému rozložení těchto dvou akcí do samostatných let. V roce 2018 tedy proběhlo hodnocení 

zaměstnanců magistrátu a v roce 2019 proběhne šetření spokojenosti zaměstnanců magistrátu. Z tohoto důvodu nejsou za rok 2018 výsledky z tohoto šetření. Indikátor je plněn.

 V r. 2018 VYŘAZEN ZE SLEDOVÁNÍ - v roce 2015 bylo na odměnách zaměstnancům vyplaceno 9,659 mil. Kč. V roce 2016 bylo na odměnách zaměstnancům vyplaceno 10,297 mil. Kč. Hodnota měřítka má vzestupný trend a daří se tedy naplňovat 

rozvojový cíl I2. V roce 2017 bylo na odměnách zaměstnancům vyplaceno 6,855 mil. Kč. Hodnota měřítka zaznamenala proti roku 2016 pokles, avšak skutečný roční příjem zaměstnanců magistrátu má vzestupnou tendenci. Správce měřítka navrhl 

tento indikátor zrušit, protože průběžná aktualizace "platových tabulek" dle nařízení vlády a případná navyšování osobních příplatků zvyšují skutečný příjem zaměstnanců magistrátu. Tento indikátor již nemá vypovídající hodnotu o personálním 

rozvoji zaměstnanců a kvalitě poskytovaných služeb.

I2

V roce 2015 byla zahájena metodická příprava pro zajištění dlouhodobého uchování dokumentů a zahájeno budování nového digitalizačního pracoviště. V roce 2016 - nové digitalizační pracoviště je v provozu. Došlo k částečnému zprovoznění 

dlouhodobého uchovávání dokumentů. V roce 2017 došlo k nasazení zabezpečného úložiště, které mohou zaměstnanci využívat pro synchronizaci a zálohování svých dokumentů. Toto úložiště nahrazuje cloudové služby typu Dropbox nebo 

Google Disk. Další zvýšení zabezpečení informací a dokumentů bude následovat zejména v roce 2018 s nabytím účinnosti nařízení EU k ochraně osobních údajů, tzv. GDPR. V roce 2018 byla aktualizována směrnice č. 20 o ochraně osobních údajů a 

dále byla aktualizována Informační koncepce popisující ICT prostředí města. Dále jsou postupně vytvářeny jednotlivé záznamy o činnostech zpracování, které požaduje nařízení EU k ochraně osobních údajů. Při vytváření těchto záznamů vždy 

dochází k posouzení zabezpečení informací a dokumentů. Indikátor je plněn.

V r. 2015 byl realizován nový Portál životních situací s upravenými popisy životních situací a novými formuláři. Přesto se počet elektronických podání za rok 2015 oproti roku 2014 nezvýšil. Za rok 2016 nedošlo k nárůstu elektronických podání. 

Změny očekáváme v souvislosti s novou legislativou eIDAS a spuštěním elektronické identity občana. Pro rok 2017 došlo k přehodnocení metodiky výpočtu indikátoru. Správně mají být do počtu elektronických podání zahrnuta všechna podání 

učiněná prostřednictvím datové schránky, případně prostřednictvím elektronické adresy podatelny, pokud je podání elektronicky podepsané. Dle této metodiky dosáhl indikátor v roce 2017 hodnoty 47% a je tedy naplněn. Pokud bychom vycházeli 

z původní metodiky, kdy se do elektronických podání započítávala pouze podání prostřednictvím elektronických formulářů (životní situace + žádosti o dotace), měl by indikátor hodnotu  stále 0,01%. O elektronické formuláže životních situací 

prakticky není zájem. Stále ještě nebyla spuštěna státem garantovaná elektronická identita občana. Počet podání elektronickým formulářem se podařilo zvýšit elektronizací žádostí o dotace odborů OŠK a OSV, kterých bylo za rok 2017 celkem 137. 

V roce 2018 dosáhl indikátor hodnoty 53%. Z toho vyplývá, že podání učiněná datovou schránkou a elektronicky podepsaná podání převýšila počet podání učiněných poštou nebo osobně v listinné podobě. Obdobně u elektronických žádostí o 

dotace odborů OŠK a OSV došlo nárůstu počtu na 154 žádostí. Indikátor je plněn.

I2

V roce 2013 byla čekací doba odbavení u vybraných agend 14 min. V roce 2015 se průměrná doba odbavení nezměnila. Za rok 2016 se zvýšila o jednu minutu. Za rok 2017 se průměrná čekací doba vrátila na hodnotu 14 min. V roce 2018 zůstala 

průměrná čekací doba odbavení na hodnotě 14 minut. Indikátor je plněn.

V roce 2015 nebylo provedené žádné dotazníkové šetření. V roce 2016 nebylo provedeno žádné komplexní šetření spokojenosti občanů s činností města a magistrátu, dle potřeby město realizovalo pouze dílčí ankety sloužící pro rozhodování 

(např. anketa na téma vyžití pozemku v Březinách – hřiště x parkoviště). V roce 2017 a 2018 nebyla provedena žádná anketa s cílem zjistit spokojenost občanů s činností města a magistrátu. probíhala pouze dílčí dotazníková šetření zaměřená na 

konkrétní lokalitu či problém. Komplexní šetření spokojenosti občanů s činností města nebylo ani v roce 2018 realizováno. Indikátor není plněn.



Konané dne: 30. 5. 2019 ZM 19 05 05 03

Název:
Dotace statutárního města Děčín do sociální oblasti a na podporu rodiny nad 50.000,00 Kč

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh dotací subjektům působícím v oblasti sociálních věcí pro rok 2019 a
rozhodlo

o poskytnutí dotací subjektům působícím v oblasti sociálních věcí pro rok 2019 u žádostí ve výši nad 
50.000,00 Kč

1.Agentura Osmý den, o.p.s. - Sociální rehabilitace - 30.000,00 Kč, Poradna - 34.000,00 Kč
2. Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s. - Sociální rehabilitace - 70.000,00 Kč, Sociálně 
terapeutické dílny - 70.000,00 Kč
3. „Cinka“, z.s. - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Centrum u parku - 81.000,00 Kč
4. Charitní sdružení Děčín, z.s. - Služby pro rodiny s dětmi (Asistenční služba pro rodiny s dětmi) - 300.000,00 
Kč, Občanská poradna Děčín - 228.000,00 Kč
5. Indigo Děčín, z.s. - Komunitní centrum dětí a mládeže Kamarád - 114.000,00 Kč
6. Křestanské společenství Jonáš, z. s. - Nízkoprahové denní centrum - 250.000,00 Kč
7. Oblastní charita Česká Kamenice - Domov se zvláštním režimem - 120.000,00 Kč, Chráněné bydlení 
90.000,00 Kč
8. Programy občanské pomoci a sociální intervence, z. s. - Krizová poradna - 315.600,00 Kč
9. Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s. - Návrat do společnosti 132.000,00 Kč, Návrat díděte 
do rodiny - 42.000,00 Kč
10. Slunečnice, z.s. - Dobrovolnická služba v soc.organizacích v DC - 80.000,00 Kč a

o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v předloženém znění.

Stanovisko RM:
Rada města usnesením č. RM 19 09 38 05 ze dne 14.5.2019 doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o 
poskytnutí dotací v roce 2019 u žádostí ve výši nad 50.000,00 Kč subjektům působícím v oblasti sociálních 
věcí a na podporu rodiny a o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v předloženém znění.

Cena: 1 956 600,00
Návrh postupu: RM doporučuje rozhodnout o poskytnutí dotací a uzavření smluv



Důvodová zpráva:
Usnesením zastupitelstva města Děčín č. ZM 18 09 04 01 ze dne 13.12.2018 byly v rozpočtu města na rok 
2019 schváleny finanční prostředky na příspěvky neziskovým organizacím v celkové výši 4.460.000,00 Kč. 
Tato částka je rozdělena dle účelu na dotace na sociální služby dle zákona 108/2006 Sb. a aktivity v sociální 
oblasti (4.160.000,00 Kč) a dotace na hlídání dětí do 3 let věku (300.000,00 Kč).
V rámci dotačního řízení bylo přijato celkem 55 projektů, požadovaná výše finančních prostředků byla 10.519. 
971,00 Kč, z toho 42 projektů na podporu sociálních služeb v celkové výši 7.593.791,00 Kč, 12 projektů na 
podporu aktivit v celkové výši 1.500.180,00 Kč. Pro oblast podpory rodiny byl přijat 1 projekt na hlídání dětí do 
3 let věku v celkové výši 301.200,00 Kč. Z celkového počtu bylo vyřazeno 7 projektů pro nesplnění formálních 
náležitostí dle platného Dotačního programu v hodnotě 1.126.000,00 Kč. K rozdělení finančních prostředků na 
projekty na podporu sociálních služeb, aktivit a oblast rodiny zůstalo celkem 9.375.171,00 Kč.
Jednotliví žadatelé představili svoje žádosti v koordinačních skupinách procesu komunitního plánování. Dne 
21. 03. 2019 proběhlo jednání sociálně zdravotní komise. Členové komise hodnotili přijaté žádosti dle 
platného Dotačního programu a dle specifik každého projektu individuálně. Návrh dotací u žádostí nad 
50.000,00 Kč včetně vyřazených projektů na základě nesplnění formálních náležitostí uvedeného v Dotačním 
programu je uveden v Příloze č. 1.
Stanovisko sociálně zdravotní komise:
Sociálně zdravotní komise doporučuje radě města rozhodnout o poskytnutí dotací jednotlivým projektům dle 
přílohy. 

Vyjádření:

Příloha: Příloha č.1-smlouvy nad 
50 tis. - anonym.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Renáta Grešíková OSV 20.5.2019 13:42 podepsáno

Předkladatel: Ing. Ondřej Smíšek 20.5.2019 14:30 podepsáno

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

 I. Subjekty smlouvy 
 
1) Statutární město Děčín, IČ: 002 61 238, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV, 

č. ú. 921402389/0800, ved. u České spořitelny, a. s., pobočka Děčín, dále jen jako 
„poskytovatel dotace“. 

 Zastoupené Jaroslavem Hroudou, primátorem 

 

2) Agentura Osmý den, o.p.s., IČ: 26667649, Lužická 727/7, Děčín II-Nové Město, 405 02 Děčín,  
, ved. u Fio banky, a.s., dále jen jako „příjemce dotace“. 

 
 II. Předmět smlouvy 
 
1) Předmětem smlouvy je poskytnutí peněžní dotace v celkové výši 64 000 Kč z rozpočtu 

statutárního města Děčín, kapitoly sociálních věcí a zdravotnictví, v souladu s ustanovením 
§ 85 zák. čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 9 
odst. 1 písm. h) zák. čís. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti o dotaci na podporu sociálních služeb ve 
městě Děčín v roce 2019. 

2) O poskytnutí dotace a o uzavření smlouvy rozhodlo zastupitelstvo města usnesením č. ZM 
………ze dne …………...   

3) Poskytovatel dotace se zavazuje poskytnout peněžní plnění ve výši 30 000 Kč na projekt 
„Sociální rehabilitace“ a 34 000 Kč na projekt „Poradna“ ve lhůtě do 30 dnů ode dne 
uzavření této smlouvy bezhotovostně, převodem na účet uvedený v čl. I., odst. 2) této smlouvy. 

4) Přidělená dotace může být použita pouze na krytí nákladů vynaložených v období 
od 01.01.2019 do 31.12.2019. V této době také bude dosaženo účelu dotace. 

5) Účelem dotace je zajištění sociální služby dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů. 

 
 III. Povinnosti příjemce 
 
1) Dotace je poskytována za těchto podmínek: 
 Příjemce dotace: 

a) prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy nečerpá finanční prostředky z Evropského 
sociálního fondu, dále jen „ESF“, na sociální služby podporované dotačním řízením 
statutárního města Děčín. V případě, že v průběhu čerpání dotace poskytnuté statutárním 
městem Děčín začne příjemce dotace čerpat finanční prostředky z individuálního projektu, 
oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, dále 
jen „OSV.“ Dále bude postupováno dle schváleného Dotačního programu „Podpora oblasti 
sociálních věcí a podpora rodiny“,  

b) je oprávněn použít dotaci výlučně k účelu uvedenému v článku II. této smlouvy 
dle předloženého projektu, v souladu s položkami nákladového členění předloženého 
rozpočtu, ve výši schválené dotace. K jakýmkoliv změnám projektu nad povolených 25 % 
z výše přidělené dotace na projekt mezi položkami rozpočtu je nezbytný předchozí 
písemný souhlas poskytovatele dotace, 

c) odpovídá poskytovateli dotace za hospodárný způsob využití finančních prostředků, 
vedoucí k dosažení cíle uvedeného v projektu, 

d) je povinen v případě financování projektu z více zdrojů vést účetnictví o poskytnuté dotaci 
odděleně pod samostatnou účetní řadou, 

e) je povinen vést evidenci o čerpání dotace a nejpozději do 15.01.2020 (pokud tento den 
připadne na den pracovního volna, ještě první následující pracovní den) předložit 
poskytovateli dotace závěrečné vyúčtování dle podmínek stanovených v Dotačním 
programu „Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“, 
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f) je povinen umožnit poskytovateli dotace provedení kontroly správnosti (zejména 
hospodárnosti a účelnosti) použití dotace, včetně kvality poskytnutých služeb, 

g) je povinen předložit oprávněným kontrolním orgánům veškeré účetní doklady o použití 
finančních prostředků poskytnutých v souladu s touto smlouvou, 

h) je povinen předložit poskytovateli dotace závěrečnou zprávu dle platného Dotačního 
programu „Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“ v termínu do 15. ledna 
následujícího roku, na který byla poskytnuta dotace, 

i) nesmí poskytovat finanční prostředky jiným fyzickým a právnickým osobám, pokud nejde 
o úhradu spojenou s realizací projektu, na který byly poskytnuty, 

j) nesmí použít dotaci na nezpůsobilé náklady definované v rámci Dotačního programu 
„Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“,  

k) drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, který bude pořízen z dotace poskytnuté 
statutárním městem Děčín, se příjemce dotace zavazuje využívat ke své hlavní činnosti 
po dobu nejméně pěti let nebo se souhlasem poskytovatele dotace bezúplatně převést jiné 
neziskové organizaci, 

l) je povinen se po uzavření této smlouvy řídit platným Dotačním programem 
„Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“.  

2) Příjemce dotace je oprávněn před dnem vyúčtování poskytnuté dotace učinit písemné 
prohlášení, že projekt, na který byla dotace poskytnuta, nezrealizuje. Pro případ, že tak učiní, 
je povinen zaplatit poskytovateli dotace úrok z prodlení stanovený předpisem 
občanskoprávním, který počne plynout ode dne připsání dotace na účet příjemce dotace 
až do dne připsání vrácené dotace na účet poskytovatele dotace. 

3) Příjemce dotace je povinen ve lhůtě do 15.01. roku následujícího po roku, na který mu byla 
dotace poskytnuta, vrátit poskytovateli dotace nevyčerpanou část dotace 
na č. ú. 921402389/0800 ved. u České spořitelny, a. s., pobočka Děčín. 

4) S vrácením dotace je příjemce dotace povinen zaslat poskytovateli dotace avízo o vrácených 
finančních prostředcích na účet poskytovatele dotace. Avízo musí obsahovat název příjemce 
dotace, název projektu, číslo účtu, ze kterého byly prostředky zaslány, číslo účtu, na které byly 
prostředky zaslány, variabilní symbol (IČ), pod kterým byly prostředky zaslány a datum 
odeslání. Avízo je příjemce dotace povinen doručit prostřednictvím podatelny Magistrátu města 
Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín 4. 

5) Příjemce dotace je povinen ve lhůtě do 15 dnů ode dne obdržení výzvy vrátit 
poskytovateli dotace neuznatelné náklady zjištěné při kontrole předloženého vyúčtování 
na č. ú. 19-921402389/0800, vedený u České spořitelny, a. s., pobočka Děčín. 

6) Příjemce dotace je v případě zrušení právnické osoby s likvidací povinen předložit 
poskytovateli vyúčtování dotace a nevyčerpané finanční prostředky ke dni zrušení právnické 
osoby s likvidací vrátit na č. ú. 921402389/0800 ved. u České spořitelny, a. s., pobočka Děčín. 
V případě přeměny právnické osoby je příjemce dotace povinen informovat poskytovatele 
dotace písemnou formou do pěti dnů od této přeměny o tom, na který subjekt přejdou práva 
a povinnosti z této smlouvy. Pokud takto příjemce neučiní při rozdělení právnické osoby 
a poskytovatele neinformuje, na který subjekt přejdou práva a povinnosti z této smlouvy, 
je povinen provést závěrečné vyúčtování, a to ke dni rozdělení právnické osoby, 
a nevyčerpanou část dotace vrátit poskytovateli na výše uvedený účet, a to do 15 dnů – 
k tomuto jsou zavázáni jak nástupce právnické osoby, tak samotná právnická osoba. 
 
 

 IV. Ostatní a závěrečná ustanovení 
 
1) Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání 

osobních údajů především na základě právního titulu plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 
písm. b) GDPR. V souvislosti s touto smlouvou je třeba plnit celou řadu zákonných povinností. 
Jedná se zejména o daňové, účetní a archivační povinnosti dle příslušných zákonů. Protože 
je smluvní stranou veřejný subjekt, osobní údaje mohou být zároveň předmětem žádosti 
o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím nebo mohou být zveřejněny 
v registru smluv. Při plnění těchto povinností dochází ke zpracování osobních údajů na základě 
titulu plnění právních povinností v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. 
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2) Poskytovatel dotace touto smlouvou přistupuje k Pověření Ústeckého kraje č. 4 k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do základní sítě sociálních služeb Ústeckého 
kraje na období 2019-2021, vydané poskytovateli Ústeckým krajem dne 06.02.2019, s tím, 
že finanční podpora na základě této smlouvy tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací 
platby hrazené poskytovateli v souladu s rozhodnutím Komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné 
služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského 
zájmu (2012/21/EU). 

3) Poskytovatel dotace je oprávněn vypovědět tuto smlouvu s výpovědní dobou o délce 15 dnů 
v případě, že: 
a) dotace byla příjemci dotace poskytnuta na základě nepravdivých údajů, 
b) příjemce dotace použije dotaci v rozporu s účelem uvedeným v čl. II. této smlouvy, 
c) závěrečné vyúčtování nebylo předloženo v termínu do 15.01.2020. 

4) V případě, že poskytovatel dotace učiní výpověď smlouvy, je příjemce dotace povinen vrátit 
celou výši poskytnuté dotace do 15 dnů ode dne, kdy obdržel dopis obsahující projev vůle 
poskytovatele tuto smlouvu vypovědět.  

5) Příjemce dotace bere na vědomí, že na poskytnutou dotaci se vztahuje zák. čís. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Nedodržení podmínek a nesplnění povinností 
stanovených touto smlouvou příjemcem bude posuzováno jako porušení rozpočtové kázně 
ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000 Sb. Příjemce dotace je v takovém případě povinen odvést 
neoprávněně použité nebo zadržené finanční prostředky do rozpočtu poskytovatele včetně 
sankce stanovené tímto zákonem. 

6) Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2019. Smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě 
smluvních stran pouze formou písemných očíslovaných dodatků. Smlouva nabývá platnosti 
dnem jejího uzavření a účinnosti zveřejněním v registru smluv. 

7) Tato smlouva byla vyhotovena ve 2 výtiscích, přičemž smluvní strany obdrží po jednom 
vyhotovení. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy odpovídá jejich vůli a na důkaz tohoto 
podepisují. 

 

 V Děčíně dne V Děčíně dne  

 

 

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

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

 I. Subjekty smlouvy 
 
1) Statutární město Děčín, IČ: 002 61 238, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV, 

č. ú. 921402389/0800, ved. u České spořitelny, a. s., pobočka Děčín, dále jen jako 
„poskytovatel dotace“. 

 Zastoupené Jaroslavem Hroudou, primátorem 

 

2) Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s., IČ: 72068396, Hudečkova 664/1,      
Děčín I- Děčín,  405 02 Děčín,   ved. u Moneta Money Bank, a.s., dále 
jen jako „příjemce dotace“. 

 Zastoupený  předsedkyní rady 
 
 II. Předmět smlouvy 
 
1) Předmětem smlouvy je poskytnutí peněžní dotace v celkové výši 140 000 Kč z rozpočtu 

statutárního města Děčín, kapitoly sociálních věcí a zdravotnictví, v souladu s ustanovením 
§ 85 zák. čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 9 
odst. 1 písm. h) zák. čís. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti o dotaci na podporu sociálních služeb ve 
městě Děčín v roce 2019. 

2) O poskytnutí dotace a o uzavření smlouvy rozhodlo zastupitelstvo města usnesením č. ZM 
………ze dne …………...   

3) Poskytovatel dotace se zavazuje poskytnout peněžní plnění ve výši 70 000 Kč na projekt 
„Sociální rehabilitace“ a 70 000 Kč na projekt „Sociálně terapeutické dílny“ ve lhůtě do 30 
dnů ode dne uzavření této smlouvy bezhotovostně, převodem na účet uvedený v čl. I., odst. 2) 
této smlouvy. 

4) Přidělená dotace může být použita pouze na krytí nákladů vynaložených v období 
od 01.01.2019 do 31.12.2019. V této době také bude dosaženo účelu dotace. 

5) Účelem dotace je zajištění sociální služby dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů. 

 
 III. Povinnosti příjemce 
 
1) Dotace je poskytována za těchto podmínek: 
 Příjemce dotace: 

a) prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy nečerpá finanční prostředky z Evropského 
sociálního fondu, dále jen „ESF“, na sociální služby podporované dotačním řízením 
statutárního města Děčín. V případě, že v průběhu čerpání dotace poskytnuté statutárním 
městem Děčín začne příjemce dotace čerpat finanční prostředky z individuálního projektu, 
oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, dále 
jen „OSV.“ Dále bude postupováno dle schváleného Dotačního programu „Podpora oblasti 
sociálních věcí a podpora rodiny“,  

b) je oprávněn použít dotaci výlučně k účelu uvedenému v článku II. této smlouvy 
dle předloženého projektu, v souladu s položkami nákladového členění předloženého 
rozpočtu, ve výši schválené dotace. K jakýmkoliv změnám projektu nad povolených 25 % 
z výše přidělené dotace na projekt mezi položkami rozpočtu je nezbytný předchozí 
písemný souhlas poskytovatele dotace, 

c) odpovídá poskytovateli dotace za hospodárný způsob využití finančních prostředků, 
vedoucí k dosažení cíle uvedeného v projektu, 

d) je povinen v případě financování projektu z více zdrojů vést účetnictví o poskytnuté dotaci 
odděleně pod samostatnou účetní řadou, 

e) je povinen vést evidenci o čerpání dotace a nejpozději do 15.01.2020 (pokud tento den 
připadne na den pracovního volna, ještě první následující pracovní den) předložit 
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poskytovateli dotace závěrečné vyúčtování dle podmínek stanovených v Dotačním 
programu „Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“, 

f) je povinen umožnit poskytovateli dotace provedení kontroly správnosti (zejména 
hospodárnosti a účelnosti) použití dotace, včetně kvality poskytnutých služeb, 

g) je povinen předložit oprávněným kontrolním orgánům veškeré účetní doklady o použití 
finančních prostředků poskytnutých v souladu s touto smlouvou, 

h) je povinen předložit poskytovateli dotace závěrečnou zprávu dle platného Dotačního 
programu „Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“ v termínu do 15. ledna 
následujícího roku, na který byla poskytnuta dotace, 

i) nesmí poskytovat finanční prostředky jiným fyzickým a právnickým osobám, pokud nejde 
o úhradu spojenou s realizací projektu, na který byly poskytnuty, 

j) nesmí použít dotaci na nezpůsobilé náklady definované v rámci Dotačního programu 
„Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“,  

k) drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, který bude pořízen z dotace poskytnuté 
statutárním městem Děčín, se příjemce dotace zavazuje využívat ke své hlavní činnosti 
po dobu nejméně pěti let nebo se souhlasem poskytovatele dotace bezúplatně převést jiné 
neziskové organizaci, 

l) je povinen se po uzavření této smlouvy řídit platným Dotačním programem 
„Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“.  

2) Příjemce dotace je oprávněn před dnem vyúčtování poskytnuté dotace učinit písemné 
prohlášení, že projekt, na který byla dotace poskytnuta, nezrealizuje. Pro případ, že tak učiní, 
je povinen zaplatit poskytovateli dotace úrok z prodlení stanovený předpisem 
občanskoprávním, který počne plynout ode dne připsání dotace na účet příjemce dotace 
až do dne připsání vrácené dotace na účet poskytovatele dotace. 

3) Příjemce dotace je povinen ve lhůtě do 15.01. roku následujícího po roku, na který mu byla 
dotace poskytnuta, vrátit poskytovateli dotace nevyčerpanou část dotace 
na č. ú. 921402389/0800 ved. u České spořitelny, a. s., pobočka Děčín. 

4) S vrácením dotace je příjemce dotace povinen zaslat poskytovateli dotace avízo o vrácených 
finančních prostředcích na účet poskytovatele dotace. Avízo musí obsahovat název příjemce 
dotace, název projektu, číslo účtu, ze kterého byly prostředky zaslány, číslo účtu, na které byly 
prostředky zaslány, variabilní symbol (IČ), pod kterým byly prostředky zaslány a datum 
odeslání. Avízo je příjemce dotace povinen doručit prostřednictvím podatelny Magistrátu města 
Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín 4. 

5) Příjemce dotace je povinen ve lhůtě do 15 dnů ode dne obdržení výzvy vrátit 
poskytovateli dotace neuznatelné náklady zjištěné při kontrole předloženého vyúčtování 
na č. ú. 19-921402389/0800, vedený u České spořitelny, a. s., pobočka Děčín. 

6) Příjemce dotace je v případě zrušení právnické osoby s likvidací povinen předložit 
poskytovateli vyúčtování dotace a nevyčerpané finanční prostředky ke dni zrušení právnické 
osoby s likvidací vrátit na č. ú. 921402389/0800 ved. u České spořitelny, a. s., pobočka Děčín. 
V případě přeměny právnické osoby je příjemce dotace povinen informovat poskytovatele 
dotace písemnou formou do pěti dnů od této přeměny o tom, na který subjekt přejdou práva 
a povinnosti z této smlouvy. Pokud takto příjemce neučiní při rozdělení právnické osoby 
a poskytovatele neinformuje, na který subjekt přejdou práva a povinnosti z této smlouvy, 
je povinen provést závěrečné vyúčtování, a to ke dni rozdělení právnické osoby, 
a nevyčerpanou část dotace vrátit poskytovateli na výše uvedený účet, a to do 15 dnů – 
k tomuto jsou zavázáni jak nástupce právnické osoby, tak samotná právnická osoba. 
 
 

 IV. Ostatní a závěrečná ustanovení 
 
1) Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání 

osobních údajů především na základě právního titulu plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 
písm. b) GDPR. V souvislosti s touto smlouvou je třeba plnit celou řadu zákonných povinností. 
Jedná se zejména o daňové, účetní a archivační povinnosti dle příslušných zákonů. Protože 
je smluvní stranou veřejný subjekt, osobní údaje mohou být zároveň předmětem žádosti 
o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím nebo mohou být zveřejněny 
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v registru smluv. Při plnění těchto povinností dochází ke zpracování osobních údajů na základě 
titulu plnění právních povinností v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. 

2) Poskytovatel dotace touto smlouvou přistupuje k Pověření Ústeckého kraje č. 26 k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do základní sítě sociálních služeb Ústeckého 
kraje na období 2019-2021, vydané poskytovateli Ústeckým krajem dne 06.02.2019, s tím, 
že finanční podpora na základě této smlouvy tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací 
platby hrazené poskytovateli v souladu s rozhodnutím Komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné 
služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského 
zájmu (2012/21/EU). 

3) Poskytovatel dotace je oprávněn vypovědět tuto smlouvu s výpovědní dobou o délce 15 dnů 
v případě, že: 
a) dotace byla příjemci dotace poskytnuta na základě nepravdivých údajů, 
b) příjemce dotace použije dotaci v rozporu s účelem uvedeným v čl. II. této smlouvy, 
c) závěrečné vyúčtování nebylo předloženo v termínu do 15.01.2020. 

4) V případě, že poskytovatel dotace učiní výpověď smlouvy, je příjemce dotace povinen vrátit 
celou výši poskytnuté dotace do 15 dnů ode dne, kdy obdržel dopis obsahující projev vůle 
poskytovatele tuto smlouvu vypovědět.  

5) Příjemce dotace bere na vědomí, že na poskytnutou dotaci se vztahuje zák. čís. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Nedodržení podmínek a nesplnění povinností 
stanovených touto smlouvou příjemcem bude posuzováno jako porušení rozpočtové kázně 
ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000 Sb. Příjemce dotace je v takovém případě povinen odvést 
neoprávněně použité nebo zadržené finanční prostředky do rozpočtu poskytovatele včetně 
sankce stanovené tímto zákonem. 

6) Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2019. Smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě 
smluvních stran pouze formou písemných očíslovaných dodatků. Smlouva nabývá platnosti 
dnem jejího uzavření a účinnosti zveřejněním v registru smluv. 

7) Tato smlouva byla vyhotovena ve 2 výtiscích, přičemž smluvní strany obdrží po jednom 
vyhotovení. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy odpovídá jejich vůli a na důkaz tohoto 
podepisují. 

 

 V Děčíně dne V Děčíně dne  

 

 

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

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

 I. Subjekty smlouvy 
 
1) Statutární město Děčín, IČ: 002 61 238, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV, 

č. ú. 921402389/0800, ved. u České spořitelny, a. s., pobočka Děčín, dále jen jako 
„poskytovatel dotace“. 

 Zastoupené Jaroslavem Hroudou, primátorem 

 

2) “Cinka“, z.s.,  IČ: 22856838, Palackého 643/3, Děčín IV - Podmokly, 405 02 Děčín,  
, ved. u Komerční banky, a.s., dále jen jako „příjemce dotace“. 

Zastoupený , předsedkyní  
 
 II. Předmět smlouvy 
 
1) Předmětem smlouvy je poskytnutí peněžní dotace na projekt „Nízkoprahové zařízení pro 

děti a mládež Centrum u parku“ ve výši 81 000 Kč z rozpočtu statutárního města Děčín, 
kapitoly sociálních věcí a zdravotnictví, v souladu s ustanovením § 85 zák. čís. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 9 odst. 1 písm. h) zák. 
čís. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, na základě žádosti o dotaci na podporu sociálních služeb ve městě Děčín v roce 
2019. 

2) O poskytnutí dotace a o uzavření smlouvy rozhodlo zastupitelstvo města usnesením č. ZM 
………ze dne …………...   

3) Poskytovatel dotace se zavazuje poskytnout peněžní plnění ve výši 81 000 Kč na projekt 
„Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Centrum u parku“ ve lhůtě do 30 dnů ode dne 
uzavření této smlouvy bezhotovostně, převodem na účet uvedený v čl. I., odst. 2) této smlouvy. 

4) Přidělená dotace může být použita pouze na krytí nákladů vynaložených v období 
od 01.01.2019 do 31.12.2019. V této době také bude dosaženo účelu dotace. 

5) Účelem dotace je zajištění sociální služby dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů. 

 
 III. Povinnosti příjemce 
 
1) Dotace je poskytována za těchto podmínek: 
 Příjemce dotace: 

a) prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy nečerpá finanční prostředky z Evropského 
sociálního fondu, dále jen „ESF“, na sociální služby podporované dotačním řízením 
statutárního města Děčín. V případě, že v průběhu čerpání dotace poskytnuté statutárním 
městem Děčín začne příjemce dotace čerpat finanční prostředky z individuálního projektu, 
oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, dále 
jen „OSV.“ Dále bude postupováno dle schváleného Dotačního programu „Podpora oblasti 
sociálních věcí a podpora rodiny“,  

b) je oprávněn použít dotaci výlučně k účelu uvedenému v článku II. této smlouvy 
dle předloženého projektu, v souladu s položkami nákladového členění předloženého 
rozpočtu, ve výši schválené dotace. K jakýmkoliv změnám projektu nad povolených 25 % 
z výše přidělené dotace na projekt mezi položkami rozpočtu je nezbytný předchozí 
písemný souhlas poskytovatele dotace, 

c) odpovídá poskytovateli dotace za hospodárný způsob využití finančních prostředků, 
vedoucí k dosažení cíle uvedeného v projektu, 

d) je povinen v případě financování projektu z více zdrojů vést účetnictví o poskytnuté dotaci 
odděleně pod samostatnou účetní řadou, 

e) je povinen vést evidenci o čerpání dotace a nejpozději do 15.01.2020 (pokud tento den 
připadne na den pracovního volna, ještě první následující pracovní den) předložit 
poskytovateli dotace závěrečné vyúčtování dle podmínek stanovených v Dotačním 
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programu „Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“, 
f) je povinen umožnit poskytovateli dotace provedení kontroly správnosti (zejména 

hospodárnosti a účelnosti) použití dotace, včetně kvality poskytnutých služeb, 
g) je povinen předložit oprávněným kontrolním orgánům veškeré účetní doklady o použití 

finančních prostředků poskytnutých v souladu s touto smlouvou, 
h) je povinen předložit poskytovateli dotace závěrečnou zprávu dle platného Dotačního 

programu „Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“ v termínu do 15. ledna 
následujícího roku, na který byla poskytnuta dotace, 

i) nesmí poskytovat finanční prostředky jiným fyzickým a právnickým osobám, pokud nejde 
o úhradu spojenou s realizací projektu, na který byly poskytnuty, 

j) nesmí použít dotaci na nezpůsobilé náklady definované v rámci Dotačního programu 
„Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“,  

k) drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, který bude pořízen z dotace poskytnuté 
statutárním městem Děčín, se příjemce dotace zavazuje využívat ke své hlavní činnosti 
po dobu nejméně pěti let nebo se souhlasem poskytovatele dotace bezúplatně převést jiné 
neziskové organizaci, 

l) je povinen se po uzavření této smlouvy řídit platným Dotačním programem 
„Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“.  

2) Příjemce dotace je oprávněn před dnem vyúčtování poskytnuté dotace učinit písemné 
prohlášení, že projekt, na který byla dotace poskytnuta, nezrealizuje. Pro případ, že tak učiní, 
je povinen zaplatit poskytovateli dotace úrok z prodlení stanovený předpisem 
občanskoprávním, který počne plynout ode dne připsání dotace na účet příjemce dotace 
až do dne připsání vrácené dotace na účet poskytovatele dotace. 

3) Příjemce dotace je povinen ve lhůtě do 15.01. roku následujícího po roku, na který mu byla 
dotace poskytnuta, vrátit poskytovateli dotace nevyčerpanou část dotace 
na č. ú. 921402389/0800 ved. u České spořitelny, a. s., pobočka Děčín. 

4) S vrácením dotace je příjemce dotace povinen zaslat poskytovateli dotace avízo o vrácených 
finančních prostředcích na účet poskytovatele dotace. Avízo musí obsahovat název příjemce 
dotace, název projektu, číslo účtu, ze kterého byly prostředky zaslány, číslo účtu, na které byly 
prostředky zaslány, variabilní symbol (IČ), pod kterým byly prostředky zaslány a datum 
odeslání. Avízo je příjemce dotace povinen doručit prostřednictvím podatelny Magistrátu města 
Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín 4. 

5) Příjemce dotace je povinen ve lhůtě do 15 dnů ode dne obdržení výzvy vrátit 
poskytovateli dotace neuznatelné náklady zjištěné při kontrole předloženého vyúčtování 
na č. ú. 19-921402389/0800, vedený u České spořitelny, a. s., pobočka Děčín. 

6) Příjemce dotace je v případě zrušení právnické osoby s likvidací povinen předložit 
poskytovateli vyúčtování dotace a nevyčerpané finanční prostředky ke dni zrušení právnické 
osoby s likvidací vrátit na č. ú. 921402389/0800 ved. u České spořitelny, a. s., pobočka Děčín. 
V případě přeměny právnické osoby je příjemce dotace povinen informovat poskytovatele 
dotace písemnou formou do pěti dnů od této přeměny o tom, na který subjekt přejdou práva 
a povinnosti z této smlouvy. Pokud takto příjemce neučiní při rozdělení právnické osoby 
a poskytovatele neinformuje, na který subjekt přejdou práva a povinnosti z této smlouvy, 
je povinen provést závěrečné vyúčtování, a to ke dni rozdělení právnické osoby, 
a nevyčerpanou část dotace vrátit poskytovateli na výše uvedený účet, a to do 15 dnů – 
k tomuto jsou zavázáni jak nástupce právnické osoby, tak samotná právnická osoba. 
 
 

 IV. Ostatní a závěrečná ustanovení 
 
1) Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání 

osobních údajů především na základě právního titulu plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 
písm. b) GDPR. V souvislosti s touto smlouvou je třeba plnit celou řadu zákonných povinností. 
Jedná se zejména o daňové, účetní a archivační povinnosti dle příslušných zákonů. Protože 
je smluvní stranou veřejný subjekt, osobní údaje mohou být zároveň předmětem žádosti 
o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím nebo mohou být zveřejněny 
v registru smluv. Při plnění těchto povinností dochází ke zpracování osobních údajů na základě 
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titulu plnění právních povinností v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. 
2) Poskytovatel dotace touto smlouvou přistupuje k Pověření Ústeckého kraje č. 33 k zajištění 

dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do základní sítě sociálních služeb Ústeckého 
kraje na období 2018-2020, vydané poskytovateli Ústeckým krajem dne 18.12.2017, s tím, 
že finanční podpora na základě této smlouvy tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací 
platby hrazené poskytovateli v souladu s rozhodnutím Komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné 
služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského 
zájmu (2012/21/EU). 

3) Poskytovatel dotace je oprávněn vypovědět tuto smlouvu s výpovědní dobou o délce 15 dnů 
v případě, že: 
a) dotace byla příjemci dotace poskytnuta na základě nepravdivých údajů, 
b) příjemce dotace použije dotaci v rozporu s účelem uvedeným v čl. II. této smlouvy, 
c) závěrečné vyúčtování nebylo předloženo v termínu do 15.01.2020. 

4) V případě, že poskytovatel dotace učiní výpověď smlouvy, je příjemce dotace povinen vrátit 
celou výši poskytnuté dotace do 15 dnů ode dne, kdy obdržel dopis obsahující projev vůle 
poskytovatele tuto smlouvu vypovědět.  

5) Příjemce dotace bere na vědomí, že na poskytnutou dotaci se vztahuje zák. čís. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Nedodržení podmínek a nesplnění povinností 
stanovených touto smlouvou příjemcem bude posuzováno jako porušení rozpočtové kázně 
ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000 Sb. Příjemce dotace je v takovém případě povinen odvést 
neoprávněně použité nebo zadržené finanční prostředky do rozpočtu poskytovatele včetně 
sankce stanovené tímto zákonem. 

6) Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2019. Smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě 
smluvních stran pouze formou písemných očíslovaných dodatků. Smlouva nabývá platnosti 
dnem jejího uzavření a účinnosti zveřejněním v registru smluv. 

7) Tato smlouva byla vyhotovena ve 2 výtiscích, přičemž smluvní strany obdrží po jednom 
vyhotovení. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy odpovídá jejich vůli a na důkaz tohoto 
podepisují. 

 

 V Děčíně dne V Děčíně dne  

 

 

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

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

 I. Subjekty smlouvy 
 
1) Statutární město Děčín, IČ: 002 61 238, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV, 

č. ú. 921402389/0800, ved. u České spořitelny, a. s., pobočka Děčín, dále jen jako 
„poskytovatel dotace“. 

 Zastoupené Jaroslavem Hroudou, primátorem 

 

2) Charitní sdružení Děčín, z.s., IČ: 26590719, Zbrojnická 779/7, Děčín IV-Podmokly,  405 02 
Děčín,  ved. u Komerční banky, a.s., dále jen jako „příjemce dotace“. 

 Zastoupený ředitelkou 
 
 II. Předmět smlouvy 
 
1) Předmětem smlouvy je poskytnutí peněžní dotace na projekt v celkové výši 528 000 Kč 

z rozpočtu statutárního města Děčín, kapitoly sociálních věcí a zdravotnictví, v souladu 
s ustanovením § 85 zák. čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, a ust. § 9 odst. 1 písm. h) zák. čís. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti o dotaci na podporu 
sociálních služeb ve městě Děčín v roce 2019. 

2) O poskytnutí dotace a o uzavření smlouvy rozhodlo zastupitelstvo města usnesením č. ZM 
………ze dne …………...   

3) Poskytovatel dotace se zavazuje poskytnout peněžní plnění ve výši 300 000 Kč na projekt 
„Služby pro rodiny s dětmi (Asistenční služba pro rodiny s dětmi)“ a 228 000 Kč na 
projekt „Občanská poradna Děčín“ ve lhůtě do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy 
bezhotovostně, převodem na účet uvedený v čl. I., odst. 2) této smlouvy. 

4) Přidělená dotace může být použita pouze na krytí nákladů vynaložených v období 
od 01.01.2019 do 31.12.2019. V této době také bude dosaženo účelu dotace. 

5) Účelem dotace je zajištění sociální služby dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů. 

 
 III. Povinnosti příjemce 
 
1) Dotace je poskytována za těchto podmínek: 
 Příjemce dotace: 

a) prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy nečerpá finanční prostředky z Evropského 
sociálního fondu, dále jen „ESF“, na sociální služby podporované dotačním řízením 
statutárního města Děčín. V případě, že v průběhu čerpání dotace poskytnuté statutárním 
městem Děčín začne příjemce dotace čerpat finanční prostředky z individuálního projektu, 
oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, dále 
jen „OSV.“ Dále bude postupováno dle schváleného Dotačního programu „Podpora oblasti 
sociálních věcí a podpora rodiny“,  

b) je oprávněn použít dotaci výlučně k účelu uvedenému v článku II. této smlouvy 
dle předloženého projektu, v souladu s položkami nákladového členění předloženého 
rozpočtu, ve výši schválené dotace. K jakýmkoliv změnám projektu nad povolených 25 % 
z výše přidělené dotace na projekt mezi položkami rozpočtu je nezbytný předchozí 
písemný souhlas poskytovatele dotace, 

c) odpovídá poskytovateli dotace za hospodárný způsob využití finančních prostředků, 
vedoucí k dosažení cíle uvedeného v projektu, 

d) je povinen v případě financování projektu z více zdrojů vést účetnictví o poskytnuté dotaci 
odděleně pod samostatnou účetní řadou, 

e) je povinen vést evidenci o čerpání dotace a nejpozději do 15.01.2020 (pokud tento den 
připadne na den pracovního volna, ještě první následující pracovní den) předložit 
poskytovateli dotace závěrečné vyúčtování dle podmínek stanovených v Dotačním 
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programu „Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“, 
f) je povinen umožnit poskytovateli dotace provedení kontroly správnosti (zejména 

hospodárnosti a účelnosti) použití dotace, včetně kvality poskytnutých služeb, 
g) je povinen předložit oprávněným kontrolním orgánům veškeré účetní doklady o použití 

finančních prostředků poskytnutých v souladu s touto smlouvou, 
h) je povinen předložit poskytovateli dotace závěrečnou zprávu dle platného Dotačního 

programu „Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“ v termínu do 15. ledna 
následujícího roku, na který byla poskytnuta dotace, 

i) nesmí poskytovat finanční prostředky jiným fyzickým a právnickým osobám, pokud nejde 
o úhradu spojenou s realizací projektu, na který byly poskytnuty, 

j) nesmí použít dotaci na nezpůsobilé náklady definované v rámci Dotačního programu 
„Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“,  

k) drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, který bude pořízen z dotace poskytnuté 
statutárním městem Děčín, se příjemce dotace zavazuje využívat ke své hlavní činnosti 
po dobu nejméně pěti let nebo se souhlasem poskytovatele dotace bezúplatně převést jiné 
neziskové organizaci, 

l) je povinen se po uzavření této smlouvy řídit platným Dotačním programem 
„Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“.  

2) Příjemce dotace je oprávněn před dnem vyúčtování poskytnuté dotace učinit písemné 
prohlášení, že projekt, na který byla dotace poskytnuta, nezrealizuje. Pro případ, že tak učiní, 
je povinen zaplatit poskytovateli dotace úrok z prodlení stanovený předpisem 
občanskoprávním, který počne plynout ode dne připsání dotace na účet příjemce dotace 
až do dne připsání vrácené dotace na účet poskytovatele dotace. 

3) Příjemce dotace je povinen ve lhůtě do 15.01. roku následujícího po roku, na který mu byla 
dotace poskytnuta, vrátit poskytovateli dotace nevyčerpanou část dotace 
na č. ú. 921402389/0800 ved. u České spořitelny, a. s., pobočka Děčín. 

4) S vrácením dotace je příjemce dotace povinen zaslat poskytovateli dotace avízo o vrácených 
finančních prostředcích na účet poskytovatele dotace. Avízo musí obsahovat název příjemce 
dotace, název projektu, číslo účtu, ze kterého byly prostředky zaslány, číslo účtu, na které byly 
prostředky zaslány, variabilní symbol (IČ), pod kterým byly prostředky zaslány a datum 
odeslání. Avízo je příjemce dotace povinen doručit prostřednictvím podatelny Magistrátu města 
Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín 4. 

5) Příjemce dotace je povinen ve lhůtě do 15 dnů ode dne obdržení výzvy vrátit 
poskytovateli dotace neuznatelné náklady zjištěné při kontrole předloženého vyúčtování 
na č. ú. 19-921402389/0800, vedený u České spořitelny, a. s., pobočka Děčín. 

6) Příjemce dotace je v případě zrušení právnické osoby s likvidací povinen předložit 
poskytovateli vyúčtování dotace a nevyčerpané finanční prostředky ke dni zrušení právnické 
osoby s likvidací vrátit na č. ú. 921402389/0800 ved. u České spořitelny, a. s., pobočka Děčín. 
V případě přeměny právnické osoby je příjemce dotace povinen informovat poskytovatele 
dotace písemnou formou do pěti dnů od této přeměny o tom, na který subjekt přejdou práva 
a povinnosti z této smlouvy. Pokud takto příjemce neučiní při rozdělení právnické osoby 
a poskytovatele neinformuje, na který subjekt přejdou práva a povinnosti z této smlouvy, 
je povinen provést závěrečné vyúčtování, a to ke dni rozdělení právnické osoby, 
a nevyčerpanou část dotace vrátit poskytovateli na výše uvedený účet, a to do 15 dnů – 
k tomuto jsou zavázáni jak nástupce právnické osoby, tak samotná právnická osoba. 
 
 

 IV. Ostatní a závěrečná ustanovení 
 
1) Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání 

osobních údajů především na základě právního titulu plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 
písm. b) GDPR. V souvislosti s touto smlouvou je třeba plnit celou řadu zákonných povinností. 
Jedná se zejména o daňové, účetní a archivační povinnosti dle příslušných zákonů. Protože 
je smluvní stranou veřejný subjekt, osobní údaje mohou být zároveň předmětem žádosti 
o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím nebo mohou být zveřejněny 
v registru smluv. Při plnění těchto povinností dochází ke zpracování osobních údajů na základě 
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titulu plnění právních povinností v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. 
2) Poskytovatel dotace touto smlouvou přistupuje k Pověření Ústeckého kraje č. 8 a 81 k zajištění 

dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do základní sítě sociálních služeb Ústeckého 
kraje, vydané poskytovateli Ústeckým krajem dne 21.06.2017 a 05.02.2019, s tím, že finanční 
podpora na základě této smlouvy tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací platby hrazené 
poskytovateli v souladu s rozhodnutím Komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování 
Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby 
udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu 
(2012/21/EU). 

3) Poskytovatel dotace je oprávněn vypovědět tuto smlouvu s výpovědní dobou o délce 15 dnů 
v případě, že: 
a) dotace byla příjemci dotace poskytnuta na základě nepravdivých údajů, 
b) příjemce dotace použije dotaci v rozporu s účelem uvedeným v čl. II. této smlouvy, 
c) závěrečné vyúčtování nebylo předloženo v termínu do 15.01.2020. 

4) V případě, že poskytovatel dotace učiní výpověď smlouvy, je příjemce dotace povinen vrátit 
celou výši poskytnuté dotace do 15 dnů ode dne, kdy obdržel dopis obsahující projev vůle 
poskytovatele tuto smlouvu vypovědět.  

5) Příjemce dotace bere na vědomí, že na poskytnutou dotaci se vztahuje zák. čís. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Nedodržení podmínek a nesplnění povinností 
stanovených touto smlouvou příjemcem bude posuzováno jako porušení rozpočtové kázně 
ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000 Sb. Příjemce dotace je v takovém případě povinen odvést 
neoprávněně použité nebo zadržené finanční prostředky do rozpočtu poskytovatele včetně 
sankce stanovené tímto zákonem. 

6) Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2019. Smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě 
smluvních stran pouze formou písemných očíslovaných dodatků. Smlouva nabývá platnosti 
dnem jejího uzavření a účinnosti zveřejněním v registru smluv. 

7) Tato smlouva byla vyhotovena ve 2 výtiscích, přičemž smluvní strany obdrží po jednom 
vyhotovení. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy odpovídá jejich vůli a na důkaz tohoto 
podepisují. 

 

 V Děčíně dne V Děčíně dne  

 

 

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

 za poskytovatele dotace za příjemce dotace 
            Jaroslav Hrouda              



1 

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

 I. Subjekty smlouvy 
 
1) Statutární město Děčín, IČ: 002 61 238, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV, 

č. ú. 921402389/0800, ved. u České spořitelny, a. s., pobočka Děčín, dále jen jako 
„poskytovatel dotace“. 

 Zastoupené Jaroslavem Hroudou, primátorem 

 

2) Indigo Děčín, z.s., IČ: 68975244, Sněžnická 94, 407 01 Jílové, 
ved. u ČSOB, a. s. dále jen jako „příjemce dotace“. 

 Zastoupený předsedou 
 
 II. Předmět smlouvy 
 
1) Předmětem smlouvy je poskytnutí peněžní dotace na projekt „Komunitní centrum dětí a 

mládeže Kamarád“ ve výši 114 000 Kč z rozpočtu statutárního města Děčín, kapitoly 
sociálních věcí a zdravotnictví, v souladu s ustanovením § 85 zák. čís. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 9 odst. 1 písm. h) zák. čís. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, na základě 
žádosti o dotaci na podporu sociálních služeb ve městě Děčín v roce 2019. 

2) O poskytnutí dotace a o uzavření smlouvy rozhodlo zastupitelstvo města usnesením č. ZM 
………ze dne …………...   

3) Poskytovatel dotace se zavazuje poskytnout peněžní plnění ve výši 114 000 Kč na projekt 
„Komunitní centrum dětí a mládeže Kamarád“ ve lhůtě do 30 dnů ode dne uzavření této 
smlouvy bezhotovostně, převodem na účet uvedený v čl. I., odst. 2) této smlouvy. 

4) Přidělená dotace může být použita pouze na krytí nákladů vynaložených v období 
od 01.01.2019 do 31.12.2019. V této době také bude dosaženo účelu dotace. 

5) Účelem dotace je zajištění sociální služby dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů. 

 
 III. Povinnosti příjemce 
 
1) Dotace je poskytována za těchto podmínek: 
 Příjemce dotace: 

a) prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy nečerpá finanční prostředky z Evropského 
sociálního fondu, dále jen „ESF“, na sociální služby podporované dotačním řízením 
statutárního města Děčín. V případě, že v průběhu čerpání dotace poskytnuté statutárním 
městem Děčín začne příjemce dotace čerpat finanční prostředky z individuálního projektu, 
oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, dále 
jen „OSV.“ Dále bude postupováno dle schváleného Dotačního programu „Podpora oblasti 
sociálních věcí a podpora rodiny“,  

b) je oprávněn použít dotaci výlučně k účelu uvedenému v článku II. této smlouvy 
dle předloženého projektu, v souladu s položkami nákladového členění předloženého 
rozpočtu, ve výši schválené dotace. K jakýmkoliv změnám projektu nad povolených 25 % 
z výše přidělené dotace na projekt mezi položkami rozpočtu je nezbytný předchozí 
písemný souhlas poskytovatele dotace, 

c) odpovídá poskytovateli dotace za hospodárný způsob využití finančních prostředků, 
vedoucí k dosažení cíle uvedeného v projektu, 

d) je povinen v případě financování projektu z více zdrojů vést účetnictví o poskytnuté dotaci 
odděleně pod samostatnou účetní řadou, 

e) je povinen vést evidenci o čerpání dotace a nejpozději do 15.01.2020 (pokud tento den 
připadne na den pracovního volna, ještě první následující pracovní den) předložit 
poskytovateli dotace závěrečné vyúčtování dle podmínek stanovených v Dotačním 
programu „Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“, 
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f) je povinen umožnit poskytovateli dotace provedení kontroly správnosti (zejména 
hospodárnosti a účelnosti) použití dotace, včetně kvality poskytnutých služeb, 

g) je povinen předložit oprávněným kontrolním orgánům veškeré účetní doklady o použití 
finančních prostředků poskytnutých v souladu s touto smlouvou, 

h) je povinen předložit poskytovateli dotace závěrečnou zprávu dle platného Dotačního 
programu „Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“ v termínu do 15. ledna 
následujícího roku, na který byla poskytnuta dotace, 

i) nesmí poskytovat finanční prostředky jiným fyzickým a právnickým osobám, pokud nejde 
o úhradu spojenou s realizací projektu, na který byly poskytnuty, 

j) nesmí použít dotaci na nezpůsobilé náklady definované v rámci Dotačního programu 
„Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“,  

k) drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, který bude pořízen z dotace poskytnuté 
statutárním městem Děčín, se příjemce dotace zavazuje využívat ke své hlavní činnosti 
po dobu nejméně pěti let nebo se souhlasem poskytovatele dotace bezúplatně převést jiné 
neziskové organizaci, 

l) je povinen se po uzavření této smlouvy řídit platným Dotačním programem 
„Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“.  

2) Příjemce dotace je oprávněn před dnem vyúčtování poskytnuté dotace učinit písemné 
prohlášení, že projekt, na který byla dotace poskytnuta, nezrealizuje. Pro případ, že tak učiní, 
je povinen zaplatit poskytovateli dotace úrok z prodlení stanovený předpisem 
občanskoprávním, který počne plynout ode dne připsání dotace na účet příjemce dotace 
až do dne připsání vrácené dotace na účet poskytovatele dotace. 

3) Příjemce dotace je povinen ve lhůtě do 15.01. roku následujícího po roku, na který mu byla 
dotace poskytnuta, vrátit poskytovateli dotace nevyčerpanou část dotace 
na č. ú. 921402389/0800 ved. u České spořitelny, a. s., pobočka Děčín. 

4) S vrácením dotace je příjemce dotace povinen zaslat poskytovateli dotace avízo o vrácených 
finančních prostředcích na účet poskytovatele dotace. Avízo musí obsahovat název příjemce 
dotace, název projektu, číslo účtu, ze kterého byly prostředky zaslány, číslo účtu, na které byly 
prostředky zaslány, variabilní symbol (IČ), pod kterým byly prostředky zaslány a datum 
odeslání. Avízo je příjemce dotace povinen doručit prostřednictvím podatelny Magistrátu města 
Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín 4. 

5) Příjemce dotace je povinen ve lhůtě do 15 dnů ode dne obdržení výzvy vrátit 
poskytovateli dotace neuznatelné náklady zjištěné při kontrole předloženého vyúčtování 
na č. ú. 19-921402389/0800, vedený u České spořitelny, a. s., pobočka Děčín. 

6) Příjemce dotace je v případě zrušení právnické osoby s likvidací povinen předložit 
poskytovateli vyúčtování dotace a nevyčerpané finanční prostředky ke dni zrušení právnické 
osoby s likvidací vrátit na č. ú. 921402389/0800 ved. u České spořitelny, a. s., pobočka Děčín. 
V případě přeměny právnické osoby je příjemce dotace povinen informovat poskytovatele 
dotace písemnou formou do pěti dnů od této přeměny o tom, na který subjekt přejdou práva 
a povinnosti z této smlouvy. Pokud takto příjemce neučiní při rozdělení právnické osoby 
a poskytovatele neinformuje, na který subjekt přejdou práva a povinnosti z této smlouvy, 
je povinen provést závěrečné vyúčtování, a to ke dni rozdělení právnické osoby, 
a nevyčerpanou část dotace vrátit poskytovateli na výše uvedený účet, a to do 15 dnů – 
k tomuto jsou zavázáni jak nástupce právnické osoby, tak samotná právnická osoba. 
 
 

 IV. Ostatní a závěrečná ustanovení 
 
1) Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání 

osobních údajů především na základě právního titulu plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 
písm. b) GDPR. V souvislosti s touto smlouvou je třeba plnit celou řadu zákonných povinností. 
Jedná se zejména o daňové, účetní a archivační povinnosti dle příslušných zákonů. Protože 
je smluvní stranou veřejný subjekt, osobní údaje mohou být zároveň předmětem žádosti 
o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím nebo mohou být zveřejněny 
v registru smluv. Při plnění těchto povinností dochází ke zpracování osobních údajů na základě 
titulu plnění právních povinností v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. 
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2) Poskytovatel dotace touto smlouvou přistupuje k Pověření Ústeckého kraje č. 83 k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do základní sítě sociálních služeb Ústeckého 
kraje na období 2019-2021, vydané poskytovateli Ústeckým krajem dne 05.02.2019, s tím, 
že finanční podpora na základě této smlouvy tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací 
platby hrazené poskytovateli v souladu s rozhodnutím Komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné 
služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského 
zájmu (2012/21/EU). 

3) Poskytovatel dotace je oprávněn vypovědět tuto smlouvu s výpovědní dobou o délce 15 dnů 
v případě, že: 
a) dotace byla příjemci dotace poskytnuta na základě nepravdivých údajů, 
b) příjemce dotace použije dotaci v rozporu s účelem uvedeným v čl. II. této smlouvy, 
c) závěrečné vyúčtování nebylo předloženo v termínu do 15.01.2020. 

4) V případě, že poskytovatel dotace učiní výpověď smlouvy, je příjemce dotace povinen vrátit 
celou výši poskytnuté dotace do 15 dnů ode dne, kdy obdržel dopis obsahující projev vůle 
poskytovatele tuto smlouvu vypovědět.  

5) Příjemce dotace bere na vědomí, že na poskytnutou dotaci se vztahuje zák. čís. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Nedodržení podmínek a nesplnění povinností 
stanovených touto smlouvou příjemcem bude posuzováno jako porušení rozpočtové kázně 
ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000 Sb. Příjemce dotace je v takovém případě povinen odvést 
neoprávněně použité nebo zadržené finanční prostředky do rozpočtu poskytovatele včetně 
sankce stanovené tímto zákonem. 

6) Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2019. Smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě 
smluvních stran pouze formou písemných očíslovaných dodatků. Smlouva nabývá platnosti 
dnem jejího uzavření a účinnosti zveřejněním v registru smluv. 

7) Tato smlouva byla vyhotovena ve 2 výtiscích, přičemž smluvní strany obdrží po jednom 
vyhotovení. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy odpovídá jejich vůli a na důkaz tohoto 
podepisují. 

 

 V Děčíně dne V Děčíně dne  

 

 

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

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

 I. Subjekty smlouvy 
 
1) Statutární město Děčín, IČ: 002 61 238, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV, 

č. ú. 921402389/0800, ved. u České spořitelny, a. s., pobočka Děčín, dále jen jako 
„poskytovatel dotace“. 

 Zastoupené Jaroslavem Hroudou, primátorem 

 

2) Křesťanské společenství Jonáš, z. s., IČ: 26648661, Březová 394/60, Děčín III-Staré Město, 
405 02 Děčín, ved. u České spořitelny, a. s., dále jen jako „příjemce 
dotace“. 

 Zastoupený , předsedkyní 
 
 II. Předmět smlouvy 
 
1) Předmětem smlouvy je poskytnutí peněžní dotace na projekt „Nízkoprahové denní centrum“ 

ve výši 250 000 Kč z rozpočtu statutárního města Děčín, kapitoly sociálních věcí 
a zdravotnictví, v souladu s ustanovením § 85 zák. čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 9 odst. 1 písm. h) zák. čís. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti 
o dotaci na podporu sociálních služeb ve městě Děčín v roce 2019. 

2) O poskytnutí dotace a o uzavření smlouvy rozhodlo zastupitelstvo města usnesením č. ZM 
………ze dne …………...   

3) Poskytovatel dotace se zavazuje poskytnout peněžní plnění ve výši 250 000 Kč na projekt 
„Nízkoprahové denní centrum“ ve lhůtě do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy 
bezhotovostně, převodem na účet uvedený v čl. I., odst. 2) této smlouvy. 

4) Přidělená dotace může být použita pouze na krytí nákladů vynaložených v období 
od 01.01.2019 do 31.12.2019. V této době také bude dosaženo účelu dotace. 

5) Účelem dotace je zajištění sociální služby dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů. 

 
 III. Povinnosti příjemce 
 
1) Dotace je poskytována za těchto podmínek: 
 Příjemce dotace: 

a) prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy nečerpá finanční prostředky z Evropského 
sociálního fondu, dále jen „ESF“, na sociální služby podporované dotačním řízením 
statutárního města Děčín. V případě, že v průběhu čerpání dotace poskytnuté statutárním 
městem Děčín začne příjemce dotace čerpat finanční prostředky z individuálního projektu, 
oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, dále 
jen „OSV.“ Dále bude postupováno dle schváleného Dotačního programu „Podpora oblasti 
sociálních věcí a podpora rodiny“,  

b) je oprávněn použít dotaci výlučně k účelu uvedenému v článku II. této smlouvy 
dle předloženého projektu, v souladu s položkami nákladového členění předloženého 
rozpočtu, ve výši schválené dotace. K jakýmkoliv změnám projektu nad povolených 25 % 
z výše přidělené dotace na projekt mezi položkami rozpočtu je nezbytný předchozí 
písemný souhlas poskytovatele dotace, 

c) odpovídá poskytovateli dotace za hospodárný způsob využití finančních prostředků, 
vedoucí k dosažení cíle uvedeného v projektu, 

d) je povinen v případě financování projektu z více zdrojů vést účetnictví o poskytnuté dotaci 
odděleně pod samostatnou účetní řadou, 

e) je povinen vést evidenci o čerpání dotace a nejpozději do 15.01.2020 (pokud tento den 
připadne na den pracovního volna, ještě první následující pracovní den) předložit 
poskytovateli dotace závěrečné vyúčtování dle podmínek stanovených v Dotačním 
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programu „Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“, 
f) je povinen umožnit poskytovateli dotace provedení kontroly správnosti (zejména 

hospodárnosti a účelnosti) použití dotace, včetně kvality poskytnutých služeb, 
g) je povinen předložit oprávněným kontrolním orgánům veškeré účetní doklady o použití 

finančních prostředků poskytnutých v souladu s touto smlouvou, 
h) je povinen předložit poskytovateli dotace závěrečnou zprávu dle platného Dotačního 

programu „Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“ v termínu do 15. ledna 
následujícího roku, na který byla poskytnuta dotace, 

i) nesmí poskytovat finanční prostředky jiným fyzickým a právnickým osobám, pokud nejde 
o úhradu spojenou s realizací projektu, na který byly poskytnuty, 

j) nesmí použít dotaci na nezpůsobilé náklady definované v rámci Dotačního programu 
„Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“,  

k) drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, který bude pořízen z dotace poskytnuté 
statutárním městem Děčín, se příjemce dotace zavazuje využívat ke své hlavní činnosti 
po dobu nejméně pěti let nebo se souhlasem poskytovatele dotace bezúplatně převést jiné 
neziskové organizaci, 

l) je povinen se po uzavření této smlouvy řídit platným Dotačním programem 
„Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“.  

2) Příjemce dotace je oprávněn před dnem vyúčtování poskytnuté dotace učinit písemné 
prohlášení, že projekt, na který byla dotace poskytnuta, nezrealizuje. Pro případ, že tak učiní, 
je povinen zaplatit poskytovateli dotace úrok z prodlení stanovený předpisem 
občanskoprávním, který počne plynout ode dne připsání dotace na účet příjemce dotace 
až do dne připsání vrácené dotace na účet poskytovatele dotace. 

3) Příjemce dotace je povinen ve lhůtě do 15.01. roku následujícího po roku, na který mu byla 
dotace poskytnuta, vrátit poskytovateli dotace nevyčerpanou část dotace 
na č. ú. 921402389/0800 ved. u České spořitelny, a. s., pobočka Děčín. 

4) S vrácením dotace je příjemce dotace povinen zaslat poskytovateli dotace avízo o vrácených 
finančních prostředcích na účet poskytovatele dotace. Avízo musí obsahovat název příjemce 
dotace, název projektu, číslo účtu, ze kterého byly prostředky zaslány, číslo účtu, na které byly 
prostředky zaslány, variabilní symbol (IČ), pod kterým byly prostředky zaslány a datum 
odeslání. Avízo je příjemce dotace povinen doručit prostřednictvím podatelny Magistrátu města 
Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín 4. 

5) Příjemce dotace je povinen ve lhůtě do 15 dnů ode dne obdržení výzvy vrátit 
poskytovateli dotace neuznatelné náklady zjištěné při kontrole předloženého vyúčtování 
na č. ú. 19-921402389/0800, vedený u České spořitelny, a. s., pobočka Děčín. 

6) Příjemce dotace je v případě zrušení právnické osoby s likvidací povinen předložit 
poskytovateli vyúčtování dotace a nevyčerpané finanční prostředky ke dni zrušení právnické 
osoby s likvidací vrátit na č. ú. 921402389/0800 ved. u České spořitelny, a. s., pobočka Děčín. 
V případě přeměny právnické osoby je příjemce dotace povinen informovat poskytovatele 
dotace písemnou formou do pěti dnů od této přeměny o tom, na který subjekt přejdou práva 
a povinnosti z této smlouvy. Pokud takto příjemce neučiní při rozdělení právnické osoby 
a poskytovatele neinformuje, na který subjekt přejdou práva a povinnosti z této smlouvy, 
je povinen provést závěrečné vyúčtování, a to ke dni rozdělení právnické osoby, 
a nevyčerpanou část dotace vrátit poskytovateli na výše uvedený účet, a to do 15 dnů – 
k tomuto jsou zavázáni jak nástupce právnické osoby, tak samotná právnická osoba. 
 
 

 IV. Ostatní a závěrečná ustanovení 
 
1) Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání 

osobních údajů především na základě právního titulu plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 
písm. b) GDPR. V souvislosti s touto smlouvou je třeba plnit celou řadu zákonných povinností. 
Jedná se zejména o daňové, účetní a archivační povinnosti dle příslušných zákonů. Protože 
je smluvní stranou veřejný subjekt, osobní údaje mohou být zároveň předmětem žádosti 
o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím nebo mohou být zveřejněny 
v registru smluv. Při plnění těchto povinností dochází ke zpracování osobních údajů na základě 
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titulu plnění právních povinností v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. 
2) Poskytovatel dotace touto smlouvou přistupuje k Pověření Ústeckého kraje č. 94 k zajištění 

dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do základní sítě sociálních služeb Ústeckého 
kraje na období 2019-2021, vydané poskytovateli Ústeckým krajem dne 06.02.2019, s tím, 
že finanční podpora na základě této smlouvy tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací 
platby hrazené poskytovateli v souladu s rozhodnutím Komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné 
služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského 
zájmu (2012/21/EU). 

3) Poskytovatel dotace je oprávněn vypovědět tuto smlouvu s výpovědní dobou o délce 15 dnů 
v případě, že: 
a) dotace byla příjemci dotace poskytnuta na základě nepravdivých údajů, 
b) příjemce dotace použije dotaci v rozporu s účelem uvedeným v čl. II. této smlouvy, 
c) závěrečné vyúčtování nebylo předloženo v termínu do 15.01.2020. 

4) V případě, že poskytovatel dotace učiní výpověď smlouvy, je příjemce dotace povinen vrátit 
celou výši poskytnuté dotace do 15 dnů ode dne, kdy obdržel dopis obsahující projev vůle 
poskytovatele tuto smlouvu vypovědět.  

5) Příjemce dotace bere na vědomí, že na poskytnutou dotaci se vztahuje zák. čís. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Nedodržení podmínek a nesplnění povinností 
stanovených touto smlouvou příjemcem bude posuzováno jako porušení rozpočtové kázně 
ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000 Sb. Příjemce dotace je v takovém případě povinen odvést 
neoprávněně použité nebo zadržené finanční prostředky do rozpočtu poskytovatele včetně 
sankce stanovené tímto zákonem. 

6) Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2019. Smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě 
smluvních stran pouze formou písemných očíslovaných dodatků. Smlouva nabývá platnosti 
dnem jejího uzavření a účinnosti zveřejněním v registru smluv. 

7) Tato smlouva byla vyhotovena ve 2 výtiscích, přičemž smluvní strany obdrží po jednom 
vyhotovení. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy odpovídá jejich vůli a na důkaz tohoto 
podepisují. 

 

 V Děčíně dne V Děčíně dne  

 

 

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

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

 I. Subjekty smlouvy 
 
1) Statutární město Děčín, IČ: 002 61 238, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV, 

č. ú. 921402389/0800, ved. u České spořitelny, a. s., pobočka Děčín, dále jen jako 
„poskytovatel dotace“. 

 Zastoupené Jaroslavem Hroudou, primátorem 

 

2) Oblastní charita Česká Kamenice, IČ: 70818134, Tyršova 350, 407 21 Česká Kamenice    
0 ved. u Moneta Money Bank, a.s., dále jen jako „příjemce dotace“. 

 Zastoupená , ředitelkou 
 
 II. Předmět smlouvy 
 
1) Předmětem smlouvy je poskytnutí peněžní dotace v celkové výši 210 000 Kč z rozpočtu 

statutárního města Děčín, kapitoly sociálních věcí a zdravotnictví, v souladu s ustanovením 
§85 zák. čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 9 
odst. 1 písm. h) zák. čís. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti o dotaci na podporu sociálních služeb ve 
městě Děčín v roce 2019. 

2) O poskytnutí dotace a o uzavření smlouvy rozhodlo zastupitelstvo města usnesením č. ZM 
………ze dne …………...   

3) Poskytovatel dotace se zavazuje poskytnout peněžní plnění ve výši 120 000 Kč na projekt 
„Domov se zvláštním režimem“ a 90 000 Kč na projekt „Chráněné bydlení“ ve lhůtě do 30 
dnů ode dne uzavření této smlouvy bezhotovostně, převodem na účet uvedený v čl. I., odst. 2) 
této smlouvy. 

4) Přidělená dotace může být použita pouze na krytí nákladů vynaložených v období 
od 01.01.2019 do 31.12.2019. V této době také bude dosaženo účelu dotace. 

5) Účelem dotace je zajištění sociální služby dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů. 

 
 III. Povinnosti příjemce 
 
1) Dotace je poskytována za těchto podmínek: 
 Příjemce dotace: 

a) prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy nečerpá finanční prostředky z Evropského 
sociálního fondu, dále jen „ESF“, na sociální služby podporované dotačním řízením 
statutárního města Děčín. V případě, že v průběhu čerpání dotace poskytnuté statutárním 
městem Děčín začne příjemce dotace čerpat finanční prostředky z individuálního projektu, 
oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, dále 
jen „OSV.“ Dále bude postupováno dle schváleného Dotačního programu „Podpora oblasti 
sociálních věcí a podpora rodiny“,  

b) je oprávněn použít dotaci výlučně k účelu uvedenému v článku II. této smlouvy 
dle předloženého projektu, v souladu s položkami nákladového členění předloženého 
rozpočtu, ve výši schválené dotace. K jakýmkoliv změnám projektu nad povolených 25 % 
z výše přidělené dotace na projekt mezi položkami rozpočtu je nezbytný předchozí 
písemný souhlas poskytovatele dotace, 

c) odpovídá poskytovateli dotace za hospodárný způsob využití finančních prostředků, 
vedoucí k dosažení cíle uvedeného v projektu, 

d) je povinen v případě financování projektu z více zdrojů vést účetnictví o poskytnuté dotaci 
odděleně pod samostatnou účetní řadou, 

e) je povinen vést evidenci o čerpání dotace a nejpozději do 15.01.2020 (pokud tento den 
připadne na den pracovního volna, ještě první následující pracovní den) předložit 
poskytovateli dotace závěrečné vyúčtování dle podmínek stanovených v Dotačním 
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programu „Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“, 
f) je povinen umožnit poskytovateli dotace provedení kontroly správnosti (zejména 

hospodárnosti a účelnosti) použití dotace, včetně kvality poskytnutých služeb, 
g) je povinen předložit oprávněným kontrolním orgánům veškeré účetní doklady o použití 

finančních prostředků poskytnutých v souladu s touto smlouvou, 
h) je povinen předložit poskytovateli dotace závěrečnou zprávu dle platného Dotačního 

programu „Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“ v termínu do 15. ledna 
následujícího roku, na který byla poskytnuta dotace, 

i) nesmí poskytovat finanční prostředky jiným fyzickým a právnickým osobám, pokud nejde 
o úhradu spojenou s realizací projektu, na který byly poskytnuty, 

j) nesmí použít dotaci na nezpůsobilé náklady definované v rámci Dotačního programu 
„Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“,  

k) drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, který bude pořízen z dotace poskytnuté 
statutárním městem Děčín, se příjemce dotace zavazuje využívat ke své hlavní činnosti 
po dobu nejméně pěti let nebo se souhlasem poskytovatele dotace bezúplatně převést jiné 
neziskové organizaci, 

l) je povinen se po uzavření této smlouvy řídit platným Dotačním programem 
„Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“.  

2) Příjemce dotace je oprávněn před dnem vyúčtování poskytnuté dotace učinit písemné 
prohlášení, že projekt, na který byla dotace poskytnuta, nezrealizuje. Pro případ, že tak učiní, 
je povinen zaplatit poskytovateli dotace úrok z prodlení stanovený předpisem 
občanskoprávním, který počne plynout ode dne připsání dotace na účet příjemce dotace 
až do dne připsání vrácené dotace na účet poskytovatele dotace. 

3) Příjemce dotace je povinen ve lhůtě do 15.01. roku následujícího po roku, na který mu byla 
dotace poskytnuta, vrátit poskytovateli dotace nevyčerpanou část dotace 
na č. ú. 921402389/0800 ved. u České spořitelny, a. s., pobočka Děčín. 

4) S vrácením dotace je příjemce dotace povinen zaslat poskytovateli dotace avízo o vrácených 
finančních prostředcích na účet poskytovatele dotace. Avízo musí obsahovat název příjemce 
dotace, název projektu, číslo účtu, ze kterého byly prostředky zaslány, číslo účtu, na které byly 
prostředky zaslány, variabilní symbol (IČ), pod kterým byly prostředky zaslány a datum 
odeslání. Avízo je příjemce dotace povinen doručit prostřednictvím podatelny Magistrátu města 
Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín 4. 

5) Příjemce dotace je povinen ve lhůtě do 15 dnů ode dne obdržení výzvy vrátit 
poskytovateli dotace neuznatelné náklady zjištěné při kontrole předloženého vyúčtování 
na č. ú. 19-921402389/0800, vedený u České spořitelny, a. s., pobočka Děčín. 

6) Příjemce dotace je v případě zrušení právnické osoby s likvidací povinen předložit 
poskytovateli vyúčtování dotace a nevyčerpané finanční prostředky ke dni zrušení právnické 
osoby s likvidací vrátit na č. ú. 921402389/0800 ved. u České spořitelny, a. s., pobočka Děčín. 
V případě přeměny právnické osoby je příjemce dotace povinen informovat poskytovatele 
dotace písemnou formou do pěti dnů od této přeměny o tom, na který subjekt přejdou práva 
a povinnosti z této smlouvy. Pokud takto příjemce neučiní při rozdělení právnické osoby 
a poskytovatele neinformuje, na který subjekt přejdou práva a povinnosti z této smlouvy, 
je povinen provést závěrečné vyúčtování, a to ke dni rozdělení právnické osoby, 
a nevyčerpanou část dotace vrátit poskytovateli na výše uvedený účet, a to do 15 dnů – 
k tomuto jsou zavázáni jak nástupce právnické osoby, tak samotná právnická osoba. 
 
 

 IV. Ostatní a závěrečná ustanovení 
 
1) Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání 

osobních údajů především na základě právního titulu plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 
písm. b) GDPR. V souvislosti s touto smlouvou je třeba plnit celou řadu zákonných povinností. 
Jedná se zejména o daňové, účetní a archivační povinnosti dle příslušných zákonů. Protože 
je smluvní stranou veřejný subjekt, osobní údaje mohou být zároveň předmětem žádosti 
o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím nebo mohou být zveřejněny 
v registru smluv. Při plnění těchto povinností dochází ke zpracování osobních údajů na základě 
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titulu plnění právních povinností v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. 
2) Poskytovatel dotace touto smlouvou přistupuje k Pověření Ústeckého kraje č. 133 k zajištění 

dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do základní sítě sociálních služeb Ústeckého 
kraje na období 2019-2021, vydané poskytovateli Ústeckým krajem dne 24.01.2019, s tím, 
že finanční podpora na základě této smlouvy tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací 
platby hrazené poskytovateli v souladu s rozhodnutím Komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné 
služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského 
zájmu (2012/21/EU). 

3) Poskytovatel dotace je oprávněn vypovědět tuto smlouvu s výpovědní dobou o délce 15 dnů 
v případě, že: 
a) dotace byla příjemci dotace poskytnuta na základě nepravdivých údajů, 
b) příjemce dotace použije dotaci v rozporu s účelem uvedeným v čl. II. této smlouvy, 
c) závěrečné vyúčtování nebylo předloženo v termínu do 15.01.2020. 

4) V případě, že poskytovatel dotace učiní výpověď smlouvy, je příjemce dotace povinen vrátit 
celou výši poskytnuté dotace do 15 dnů ode dne, kdy obdržel dopis obsahující projev vůle 
poskytovatele tuto smlouvu vypovědět.  

5) Příjemce dotace bere na vědomí, že na poskytnutou dotaci se vztahuje zák. čís. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Nedodržení podmínek a nesplnění povinností 
stanovených touto smlouvou příjemcem bude posuzováno jako porušení rozpočtové kázně 
ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000 Sb. Příjemce dotace je v takovém případě povinen odvést 
neoprávněně použité nebo zadržené finanční prostředky do rozpočtu poskytovatele včetně 
sankce stanovené tímto zákonem. 

6) Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2019. Smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě 
smluvních stran pouze formou písemných očíslovaných dodatků. Smlouva nabývá platnosti 
dnem jejího uzavření a účinnosti zveřejněním v registru smluv. 

7) Tato smlouva byla vyhotovena ve 2 výtiscích, přičemž smluvní strany obdrží po jednom 
vyhotovení. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy odpovídá jejich vůli a na důkaz tohoto 
podepisují. 

 

 V Děčíně dne V Děčíně dne  

 

 

 

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

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

 I. Subjekty smlouvy 
 
1) Statutární město Děčín, IČ: 002 61 238, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV, 

č. ú. 921402389/0800, ved. u České spořitelny, a. s., pobočka Děčín, dále jen jako 
„poskytovatel dotace“. 

 Zastoupené Jaroslavem Hroudou, primátorem 

 

2) Programy občanské pomoci a sociální intervence, z. s., IČ: 69898588, Bezručova 87/2, 
Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín ved. u ČSOB, a.s., dále jen jako 
„příjemce dotace“. 

 Zastoupený  předsedkyní 
 
 II. Předmět smlouvy 
 
1) Předmětem smlouvy je poskytnutí peněžní dotace na projekt „Krizová poradna“ ve výši 

315 600 Kč z rozpočtu statutárního města Děčín, kapitoly sociálních věcí a zdravotnictví, 
v souladu s ustanovením § 85 zák. čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, a ust. § 9 odst. 1 písm. h) zák. čís. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti o dotaci na 
podporu sociálních služeb ve městě Děčín v roce 2019. 

2) O poskytnutí dotace a o uzavření smlouvy rozhodlo zastupitelstvo města usnesením č. ZM 
………ze dne …………...   

3) Poskytovatel dotace se zavazuje poskytnout peněžní plnění ve výši 315 600 Kč na projekt 
„Krizová poradna“ ve lhůtě do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy bezhotovostně, převodem 
na účet uvedený v čl. I., odst. 2) této smlouvy. 

4) Přidělená dotace může být použita pouze na krytí nákladů vynaložených v období 
od 01.01.2019 do 31.12.2019. V této době také bude dosaženo účelu dotace. 

5) Účelem dotace je zajištění sociální služby dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů. 

 
 III. Povinnosti příjemce 
 
1) Dotace je poskytována za těchto podmínek: 
 Příjemce dotace: 

a) prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy nečerpá finanční prostředky z Evropského 
sociálního fondu, dále jen „ESF“, na sociální služby podporované dotačním řízením 
statutárního města Děčín. V případě, že v průběhu čerpání dotace poskytnuté statutárním 
městem Děčín začne příjemce dotace čerpat finanční prostředky z individuálního projektu, 
oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, dále 
jen „OSV.“ Dále bude postupováno dle schváleného Dotačního programu „Podpora oblasti 
sociálních věcí a podpora rodiny“,  

b) je oprávněn použít dotaci výlučně k účelu uvedenému v článku II. této smlouvy 
dle předloženého projektu, v souladu s položkami nákladového členění předloženého 
rozpočtu, ve výši schválené dotace. K jakýmkoliv změnám projektu nad povolených 25 % 
z výše přidělené dotace na projekt mezi položkami rozpočtu je nezbytný předchozí 
písemný souhlas poskytovatele dotace, 

c) odpovídá poskytovateli dotace za hospodárný způsob využití finančních prostředků, 
vedoucí k dosažení cíle uvedeného v projektu, 

d) je povinen v případě financování projektu z více zdrojů vést účetnictví o poskytnuté dotaci 
odděleně pod samostatnou účetní řadou, 

e) je povinen vést evidenci o čerpání dotace a nejpozději do 15.01.2020 (pokud tento den 
připadne na den pracovního volna, ještě první následující pracovní den) předložit 
poskytovateli dotace závěrečné vyúčtování dle podmínek stanovených v Dotačním 
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programu „Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“, 
f) je povinen umožnit poskytovateli dotace provedení kontroly správnosti (zejména 

hospodárnosti a účelnosti) použití dotace, včetně kvality poskytnutých služeb, 
g) je povinen předložit oprávněným kontrolním orgánům veškeré účetní doklady o použití 

finančních prostředků poskytnutých v souladu s touto smlouvou, 
h) je povinen předložit poskytovateli dotace závěrečnou zprávu dle platného Dotačního 

programu „Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“ v termínu do 15. ledna 
následujícího roku, na který byla poskytnuta dotace, 

i) nesmí poskytovat finanční prostředky jiným fyzickým a právnickým osobám, pokud nejde 
o úhradu spojenou s realizací projektu, na který byly poskytnuty, 

j) nesmí použít dotaci na nezpůsobilé náklady definované v rámci Dotačního programu 
„Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“,  

k) drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, který bude pořízen z dotace poskytnuté 
statutárním městem Děčín, se příjemce dotace zavazuje využívat ke své hlavní činnosti 
po dobu nejméně pěti let nebo se souhlasem poskytovatele dotace bezúplatně převést jiné 
neziskové organizaci, 

l) je povinen se po uzavření této smlouvy řídit platným Dotačním programem 
„Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“.  

2) Příjemce dotace je oprávněn před dnem vyúčtování poskytnuté dotace učinit písemné 
prohlášení, že projekt, na který byla dotace poskytnuta, nezrealizuje. Pro případ, že tak učiní, 
je povinen zaplatit poskytovateli dotace úrok z prodlení stanovený předpisem 
občanskoprávním, který počne plynout ode dne připsání dotace na účet příjemce dotace 
až do dne připsání vrácené dotace na účet poskytovatele dotace. 

3) Příjemce dotace je povinen ve lhůtě do 15.01. roku následujícího po roku, na který mu byla 
dotace poskytnuta, vrátit poskytovateli dotace nevyčerpanou část dotace 
na č. ú. 921402389/0800 ved. u České spořitelny, a. s., pobočka Děčín. 

4) S vrácením dotace je příjemce dotace povinen zaslat poskytovateli dotace avízo o vrácených 
finančních prostředcích na účet poskytovatele dotace. Avízo musí obsahovat název příjemce 
dotace, název projektu, číslo účtu, ze kterého byly prostředky zaslány, číslo účtu, na které byly 
prostředky zaslány, variabilní symbol (IČ), pod kterým byly prostředky zaslány a datum 
odeslání. Avízo je příjemce dotace povinen doručit prostřednictvím podatelny Magistrátu města 
Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín 4. 

5) Příjemce dotace je povinen ve lhůtě do 15 dnů ode dne obdržení výzvy vrátit 
poskytovateli dotace neuznatelné náklady zjištěné při kontrole předloženého vyúčtování 
na č. ú. 19-921402389/0800, vedený u České spořitelny, a. s., pobočka Děčín. 

6) Příjemce dotace je v případě zrušení právnické osoby s likvidací povinen předložit 
poskytovateli vyúčtování dotace a nevyčerpané finanční prostředky ke dni zrušení právnické 
osoby s likvidací vrátit na č. ú. 921402389/0800 ved. u České spořitelny, a. s., pobočka Děčín. 
V případě přeměny právnické osoby je příjemce dotace povinen informovat poskytovatele 
dotace písemnou formou do pěti dnů od této přeměny o tom, na který subjekt přejdou práva 
a povinnosti z této smlouvy. Pokud takto příjemce neučiní při rozdělení právnické osoby 
a poskytovatele neinformuje, na který subjekt přejdou práva a povinnosti z této smlouvy, 
je povinen provést závěrečné vyúčtování, a to ke dni rozdělení právnické osoby, 
a nevyčerpanou část dotace vrátit poskytovateli na výše uvedený účet, a to do 15 dnů – 
k tomuto jsou zavázáni jak nástupce právnické osoby, tak samotná právnická osoba. 
 
 

 IV. Ostatní a závěrečná ustanovení 
 
1) Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání 

osobních údajů především na základě právního titulu plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 
písm. b) GDPR. V souvislosti s touto smlouvou je třeba plnit celou řadu zákonných povinností. 
Jedná se zejména o daňové, účetní a archivační povinnosti dle příslušných zákonů. Protože 
je smluvní stranou veřejný subjekt, osobní údaje mohou být zároveň předmětem žádosti 
o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím nebo mohou být zveřejněny 
v registru smluv. Při plnění těchto povinností dochází ke zpracování osobních údajů na základě 
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titulu plnění právních povinností v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. 
2) Poskytovatel dotace touto smlouvou přistupuje k Pověření Ústeckého kraje č. 155 k zajištění 

dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do základní sítě sociálních služeb Ústeckého 
kraje na období 2019-2021, vydané poskytovateli Ústeckým krajem dne 01.02.2019, s tím, 
že finanční podpora na základě této smlouvy tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací 
platby hrazené poskytovateli v souladu s rozhodnutím Komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné 
služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského 
zájmu (2012/21/EU). 

3) Poskytovatel dotace je oprávněn vypovědět tuto smlouvu s výpovědní dobou o délce 15 dnů 
v případě, že: 
a) dotace byla příjemci dotace poskytnuta na základě nepravdivých údajů, 
b) příjemce dotace použije dotaci v rozporu s účelem uvedeným v čl. II. této smlouvy, 
c) závěrečné vyúčtování nebylo předloženo v termínu do 15.01.2020. 

4) V případě, že poskytovatel dotace učiní výpověď smlouvy, je příjemce dotace povinen vrátit 
celou výši poskytnuté dotace do 15 dnů ode dne, kdy obdržel dopis obsahující projev vůle 
poskytovatele tuto smlouvu vypovědět.  

5) Příjemce dotace bere na vědomí, že na poskytnutou dotaci se vztahuje zák. čís. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Nedodržení podmínek a nesplnění povinností 
stanovených touto smlouvou příjemcem bude posuzováno jako porušení rozpočtové kázně 
ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000 Sb. Příjemce dotace je v takovém případě povinen odvést 
neoprávněně použité nebo zadržené finanční prostředky do rozpočtu poskytovatele včetně 
sankce stanovené tímto zákonem. 

6) Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2019. Smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě 
smluvních stran pouze formou písemných očíslovaných dodatků. Smlouva nabývá platnosti 
dnem jejího uzavření a účinnosti zveřejněním v registru smluv. 

7) Tato smlouva byla vyhotovena ve 2 výtiscích, přičemž smluvní strany obdrží po jednom 
vyhotovení. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy odpovídá jejich vůli a na důkaz tohoto 
podepisují. 

 

 V Děčíně dne V Děčíně dne  

 

 

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

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

 I. Subjekty smlouvy 
 
1) Statutární město Děčín, IČ: 002 61 238, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV, 

č. ú. 921402389/0800, ved. u České spořitelny, a. s., pobočka Děčín, dále jen jako 
„poskytovatel dotace“. 

 Zastoupené Jaroslavem Hroudou, primátorem 

 

2) Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s. IČ: 70100691, U Kanálky 1559/5, 
Vinohrady, 120 00 Praha 2,  ved. u České spořitelny, a.s. dále jen 
jako „příjemce dotace“. 
Zastoupený předsedou  

 
 II. Předmět smlouvy 
 
1) Předmětem smlouvy je poskytnutí peněžní dotace v celkové výši 174 000 Kč z rozpočtu 

statutárního města Děčín, kapitoly sociálních věcí a zdravotnictví, v souladu s ustanovením 
§ 85 zák. čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 9 
odst. 1 písm. h) zák. čís. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti o dotaci na podporu sociálních služeb ve 
městě Děčín v roce 2019. 

2) O poskytnutí dotace a o uzavření smlouvy rozhodlo zastupitelstvo města usnesením č. ZM 
………ze dne …………...   

3) Poskytovatel dotace se zavazuje poskytnout peněžní plnění ve výši 132 000 Kč na projekt 
„Návrat do společnosti“ a 42 000 Kč na projekt „Návrat dítěte do rodiny“ ve lhůtě do 30 
dnů ode dne uzavření této smlouvy bezhotovostně, převodem na účet uvedený v čl. I., odst. 2) 
této smlouvy. 

4) Přidělená dotace může být použita pouze na krytí nákladů vynaložených v období 
od 01.01.2019 do 31.12.2019. V této době také bude dosaženo účelu dotace. 

5) Účelem dotace je zajištění sociální služby dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů. 

 
 III. Povinnosti příjemce 
 
1) Dotace je poskytována za těchto podmínek: 
 Příjemce dotace: 

a) prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy nečerpá finanční prostředky z Evropského 
sociálního fondu, dále jen „ESF“, na sociální služby podporované dotačním řízením 
statutárního města Děčín. V případě, že v průběhu čerpání dotace poskytnuté statutárním 
městem Děčín začne příjemce dotace čerpat finanční prostředky z individuálního projektu, 
oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, dále 
jen „OSV.“ Dále bude postupováno dle schváleného Dotačního programu „Podpora oblasti 
sociálních věcí a podpora rodiny“,  

b) je oprávněn použít dotaci výlučně k účelu uvedenému v článku II. této smlouvy 
dle předloženého projektu, v souladu s položkami nákladového členění předloženého 
rozpočtu, ve výši schválené dotace. K jakýmkoliv změnám projektu nad povolených 25 % 
z výše přidělené dotace na projekt mezi položkami rozpočtu je nezbytný předchozí 
písemný souhlas poskytovatele dotace, 

c) odpovídá poskytovateli dotace za hospodárný způsob využití finančních prostředků, 
vedoucí k dosažení cíle uvedeného v projektu, 

d) je povinen v případě financování projektu z více zdrojů vést účetnictví o poskytnuté dotaci 
odděleně pod samostatnou účetní řadou, 

e) je povinen vést evidenci o čerpání dotace a nejpozději do 15.01.2020 (pokud tento den 
připadne na den pracovního volna, ještě první následující pracovní den) předložit 
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poskytovateli dotace závěrečné vyúčtování dle podmínek stanovených v Dotačním 
programu „Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“, 

f) je povinen umožnit poskytovateli dotace provedení kontroly správnosti (zejména 
hospodárnosti a účelnosti) použití dotace, včetně kvality poskytnutých služeb, 

g) je povinen předložit oprávněným kontrolním orgánům veškeré účetní doklady o použití 
finančních prostředků poskytnutých v souladu s touto smlouvou, 

h) je povinen předložit poskytovateli dotace závěrečnou zprávu dle platného Dotačního 
programu „Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“ v termínu do 15. ledna 
následujícího roku, na který byla poskytnuta dotace, 

i) nesmí poskytovat finanční prostředky jiným fyzickým a právnickým osobám, pokud nejde 
o úhradu spojenou s realizací projektu, na který byly poskytnuty, 

j) nesmí použít dotaci na nezpůsobilé náklady definované v rámci Dotačního programu 
„Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“,  

k) drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, který bude pořízen z dotace poskytnuté 
statutárním městem Děčín, se příjemce dotace zavazuje využívat ke své hlavní činnosti 
po dobu nejméně pěti let nebo se souhlasem poskytovatele dotace bezúplatně převést jiné 
neziskové organizaci, 

l) je povinen se po uzavření této smlouvy řídit platným Dotačním programem 
„Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“.  

2) Příjemce dotace je oprávněn před dnem vyúčtování poskytnuté dotace učinit písemné 
prohlášení, že projekt, na který byla dotace poskytnuta, nezrealizuje. Pro případ, že tak učiní, 
je povinen zaplatit poskytovateli dotace úrok z prodlení stanovený předpisem 
občanskoprávním, který počne plynout ode dne připsání dotace na účet příjemce dotace 
až do dne připsání vrácené dotace na účet poskytovatele dotace. 

3) Příjemce dotace je povinen ve lhůtě do 15.01. roku následujícího po roku, na který mu byla 
dotace poskytnuta, vrátit poskytovateli dotace nevyčerpanou část dotace 
na č. ú. 921402389/0800 ved. u České spořitelny, a. s., pobočka Děčín. 

4) S vrácením dotace je příjemce dotace povinen zaslat poskytovateli dotace avízo o vrácených 
finančních prostředcích na účet poskytovatele dotace. Avízo musí obsahovat název příjemce 
dotace, název projektu, číslo účtu, ze kterého byly prostředky zaslány, číslo účtu, na které byly 
prostředky zaslány, variabilní symbol (IČ), pod kterým byly prostředky zaslány a datum 
odeslání. Avízo je příjemce dotace povinen doručit prostřednictvím podatelny Magistrátu města 
Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín 4. 

5) Příjemce dotace je povinen ve lhůtě do 15 dnů ode dne obdržení výzvy vrátit 
poskytovateli dotace neuznatelné náklady zjištěné při kontrole předloženého vyúčtování 
na č. ú. 19-921402389/0800, vedený u České spořitelny, a. s., pobočka Děčín. 

6) Příjemce dotace je v případě zrušení právnické osoby s likvidací povinen předložit 
poskytovateli vyúčtování dotace a nevyčerpané finanční prostředky ke dni zrušení právnické 
osoby s likvidací vrátit na č. ú. 921402389/0800 ved. u České spořitelny, a. s., pobočka Děčín. 
V případě přeměny právnické osoby je příjemce dotace povinen informovat poskytovatele 
dotace písemnou formou do pěti dnů od této přeměny o tom, na který subjekt přejdou práva 
a povinnosti z této smlouvy. Pokud takto příjemce neučiní při rozdělení právnické osoby 
a poskytovatele neinformuje, na který subjekt přejdou práva a povinnosti z této smlouvy, 
je povinen provést závěrečné vyúčtování, a to ke dni rozdělení právnické osoby, 
a nevyčerpanou část dotace vrátit poskytovateli na výše uvedený účet, a to do 15 dnů – 
k tomuto jsou zavázáni jak nástupce právnické osoby, tak samotná právnická osoba. 
 
 

 IV. Ostatní a závěrečná ustanovení 
 
1) Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání 

osobních údajů především na základě právního titulu plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 
písm. b) GDPR. V souvislosti s touto smlouvou je třeba plnit celou řadu zákonných povinností. 
Jedná se zejména o daňové, účetní a archivační povinnosti dle příslušných zákonů. Protože 
je smluvní stranou veřejný subjekt, osobní údaje mohou být zároveň předmětem žádosti 
o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím nebo mohou být zveřejněny 
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v registru smluv. Při plnění těchto povinností dochází ke zpracování osobních údajů na základě 
titulu plnění právních povinností v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. 

2) Poskytovatel dotace touto smlouvou přistupuje k Pověření Ústeckého kraje č. 152 k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do základní sítě sociálních služeb Ústeckého 
kraje na období 2019-2021, vydané poskytovateli Ústeckým krajem dne 11.02.2019, s tím, 
že finanční podpora na základě této smlouvy tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací 
platby hrazené poskytovateli v souladu s rozhodnutím Komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné 
služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského 
zájmu (2012/21/EU). 

3) Poskytovatel dotace je oprávněn vypovědět tuto smlouvu s výpovědní dobou o délce 15 dnů 
v případě, že: 
a) dotace byla příjemci dotace poskytnuta na základě nepravdivých údajů, 
b) příjemce dotace použije dotaci v rozporu s účelem uvedeným v čl. II. této smlouvy, 
c) závěrečné vyúčtování nebylo předloženo v termínu do 15.01.2020. 

4) V případě, že poskytovatel dotace učiní výpověď smlouvy, je příjemce dotace povinen vrátit 
celou výši poskytnuté dotace do 15 dnů ode dne, kdy obdržel dopis obsahující projev vůle 
poskytovatele tuto smlouvu vypovědět.  

5) Příjemce dotace bere na vědomí, že na poskytnutou dotaci se vztahuje zák. čís. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Nedodržení podmínek a nesplnění povinností 
stanovených touto smlouvou příjemcem bude posuzováno jako porušení rozpočtové kázně 
ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000 Sb. Příjemce dotace je v takovém případě povinen odvést 
neoprávněně použité nebo zadržené finanční prostředky do rozpočtu poskytovatele včetně 
sankce stanovené tímto zákonem. 

6) Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2019. Smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě 
smluvních stran pouze formou písemných očíslovaných dodatků. Smlouva nabývá platnosti 
dnem jejího uzavření a účinnosti zveřejněním v registru smluv. 

7) Tato smlouva byla vyhotovena ve 2 výtiscích, přičemž smluvní strany obdrží po jednom 
vyhotovení. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy odpovídá jejich vůli a na důkaz tohoto 
podepisují. 

 

 V Děčíně dne V …………… dne  

 

 

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

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

 

I. Subjekty smlouvy 
 

1) Statutární město Děčín, IČ: 002 61 238, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV, 
č. ú. 921402389/0800, ved. u České spořitelny, a. s., pobočka Děčín, dále jen jako 
„poskytovatel dotace“. 

 Zastoupené Jaroslavem Hroudou, primátorem 

2) Slunečnice, z.s., IČ: 68455429, Hudečkova 664/1, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín, 
 ved. u Moneta Money Bank, a.s., dále jen jako „příjemce dotace“. 

Zastoupený předsedkyní rady 
 

 II. Předmět smlouvy 
 

1) Předmětem smlouvy je poskytnutí peněžní dotace na projekt „Dobrovolnická služba v soc. 
organizacích v DC“ ve výši 80 000 Kč z rozpočtu statutárního města Děčín, kapitoly 
sociálních věcí a zdravotnictví, v souladu s ustanovením § 85 zák. čís. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 9 odst. 1 písm. h) zák. čís. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, na základě 
žádosti o dotaci na podporu ostatních aktivit ve městě Děčín v roce 2019. 

2) Dotace nenaplňuje znaky veřejné podpory ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

3) O poskytnutí dotace a o uzavření smlouvy rozhodlo zastupitelstvo města usnesením č. ZM ….. 
ze dne ……..   

4) Poskytovatel dotace se zavazuje poskytnout peněžní plnění ve výši 80 000 Kč na projekt 
projekt „Dobrovolnická služba v soc. organizacích v DC“ ve lhůtě do 30 dnů ode dne uzavření 
této smlouvy bezhotovostně, převodem na účet uvedený v čl. I., odst. 2) této smlouvy. 

5) Přidělená dotace může být použita pouze na krytí nákladů vynaložených v období 
od 01.01.2019 do 31.12.2019. V této době také bude dosaženo účelu dotace. 

6) Účelem dotace je úhrada osobních nákladů dle rozpočtu. 
  

III. Povinnosti příjemce   

1) Dotace je poskytována za těchto podmínek: 
 Příjemce dotace: 

a) prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy nečerpá finanční prostředky z Evropského 
sociálního fondu, dále jen „ESF“, na sociální služby podporované dotačním řízením 
statutárního města Děčín. V případě, že v průběhu čerpání dotace poskytnuté statutárním 
městem Děčín začne příjemce dotace čerpat finanční prostředky z individuálního projektu, 
oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, dále 
jen „OSV.“ Dále bude postupováno dle schváleného Dotačního programu „Podpora oblasti 
sociálních věcí a podpora rodiny“,  

b) je oprávněn použít dotaci výlučně k účelu uvedenému v článku II. této smlouvy, 
dle předloženého projektu, v souladu s položkami nákladového členění předloženého 
rozpočtu, ve výši schválené dotace. K jakýmkoliv změnám projektu nad povolených 25 % 
z výše přidělené dotace na projekt mezi položkami rozpočtu je nezbytný předchozí 
písemný souhlas poskytovatele dotace, 

c) odpovídá poskytovateli dotace za hospodárný způsob využití finančních prostředků, 
vedoucí k dosažení cíle uvedeného v projektu, 

d) je povinen v případě financování projektu z více zdrojů vést účetnictví o poskytnuté dotaci 
odděleně pod samostatnou účetní řadou, 

e) je povinen vést evidenci o čerpání dotace a nejpozději do 15.01.2020 (pokud tento den 
připadne na den pracovního volna, ještě první následující pracovní den) předložit 
poskytovateli dotace závěrečné vyúčtování dle podmínek stanovených v Dotačním 
programu „Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“, 
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f) je povinen umožnit poskytovateli dotace provedení kontroly správnosti (zejména 
hospodárnosti a účelnosti) použití dotace, včetně kvality poskytnutých služeb, 

g) je povinen předložit oprávněným kontrolním orgánům veškeré účetní doklady o použití 
finančních prostředků poskytnutých v souladu s touto smlouvou, 

h) je povinen předložit poskytovateli dotace závěrečnou zprávu dle platného Dotačního 
programu „Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“ v termínu do 15. ledna 
následujícího roku, na který byla poskytnuta dotace, 

i) nesmí poskytovat finanční prostředky jiným fyzickým a právnickým osobám, pokud nejde 
o úhradu spojenou s realizací projektu, na který byly poskytnuty, 

j) nesmí použít dotaci na nezpůsobilé náklady definované v rámci Dotačního programu 
„Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“,  

k) drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, který bude pořízen z dotace poskytnuté 
statutárním městem Děčín, se příjemce dotace zavazuje využívat ke své hlavní činnosti 
po dobu nejméně pěti let nebo se souhlasem poskytovatele dotace bezúplatně převést jiné 
neziskové organizaci, 

l) je povinen se po uzavření této smlouvy řídit platným Dotačním programem 
„Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“.  

2) Příjemce dotace je oprávněn před dnem vyúčtování poskytnuté dotace, učinit písemné 
prohlášení, že projekt, na který byla dotace poskytnuta, nezrealizuje. Pro případ, že tak učiní, 
je povinen zaplatit poskytovateli dotace úrok z prodlení stanovený předpisem 
občanskoprávním, který počne plynout ode dne připsání dotace na účet příjemce dotace až do 
dne připsání vrácené dotace na účet poskytovatele dotace. 

3) Příjemce dotace je povinen ve lhůtě do 15.01. roku následujícího po roku, na který mu byla 
dotace poskytnuta, vrátit poskytovateli dotace nevyčerpanou část dotace 
na č. ú. 921402389/0800 ved. u České spořitelny, a. s., pobočka Děčín. 

4) S vrácením dotace je příjemce dotace povinen zaslat poskytovateli dotace avízo o vrácených 
finančních prostředcích na účet poskytovatele dotace. Avízo musí obsahovat název příjemce 
dotace, název projektu, číslo účtu, ze kterého byly prostředky zaslány, číslo účtu, na které byly 
prostředky zaslány, variabilní symbol (IČ), pod kterým byly prostředky zaslány a datum 
odeslání. Avízo je příjemce dotace povinen doručit prostřednictvím podatelny Magistrátu města 
Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín 4. 

5) Příjemce dotace je povinen ve lhůtě do 15 dnů ode dne obdržení výzvy vrátit 
poskytovateli dotace neuznatelné náklady zjištěné při kontrole předloženého vyúčtování 
na č. ú. 19-921402389/0800, vedený u České spořitelny, a. s., pobočka Děčín. 

6) Příjemce dotace je v případě zrušení právnické osoby s likvidací povinen předložit 
poskytovateli vyúčtování dotace a nevyčerpané finanční prostředky ke dni zrušení právnické 
osoby s likvidací vrátit na č. ú. 921402389/0800 ved. u České spořitelny, a. s., pobočka Děčín. 
V případě přeměny právnické osoby je příjemce dotace povinen informovat poskytovatele 
dotace písemnou formou do pěti dnů od této přeměny o tom, na který subjekt přejdou práva 
a povinnosti z této smlouvy. Pokud takto příjemce neučiní při rozdělení právnické osoby 
a poskytovatele neinformuje, na který subjekt přejdou práva a povinnosti z této smlouvy, 
je povinen provést závěrečné vyúčtování, a to ke dni rozdělení právnické osoby, 
a nevyčerpanou část dotace vrátit poskytovateli na výše uvedený účet, a to do 15 dnů – 
k tomuto jsou zavázáni jak nástupce právnické osoby, tak samotná právnická osoba. 
 

  
IV. Ostatní a závěrečná ustanovení 

 
 
1) Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání 

osobních údajů především na základě právního titulu plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 
písm. b) GDPR. V souvislosti s touto smlouvou je třeba plnit celou řadu zákonných povinností. 
Jedná se zejména o daňové, účetní a archivační povinnosti dle příslušných zákonů. Protože 
je smluvní stranou veřejný subjekt, osobní údaje mohou být zároveň předmětem žádosti 
o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím nebo mohou být zveřejněny 
v registru smluv. Při plnění těchto povinností dochází ke zpracování osobních údajů na základě 
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titulu plnění právních povinností v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. 
2) Poskytovatel dotace je oprávněn vypovědět s výpovědní dobou o délce 15 dnů tuto smlouvu 

v případě, že: 
a) dotace byla příjemci dotace poskytnuta na základě nepravdivých údajů, 
b) příjemce dotace použije dotaci v rozporu s účelem uvedeným v čl. II. této smlouvy, 
c) závěrečné vyúčtování nebylo předloženo v termínu do 15.01.2020. 

3) V případě, že poskytovatel dotace učiní výpověď smlouvy, je příjemce dotace povinen vrátit 
celou výši poskytnuté dotace do 15 dnů ode dne, kdy obdržel dopis obsahující projev vůle 
poskytovatele tuto smlouvu vypovědět.  

4) Příjemce dotace bere na vědomí, že na poskytnutou dotaci se vztahuje zák. čís. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Nedodržení podmínek a nesplnění povinností 
stanovených touto smlouvou příjemcem bude posuzováno jako porušení rozpočtové kázně 
ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000 Sb. Příjemce dotace je v takovém případě povinen odvést 
neoprávněně použité nebo zadržené finanční prostředky do rozpočtu poskytovatele včetně 
sankce stanovené tímto zákonem. 

5) Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2019. Smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě 
smluvních stran pouze formou písemných očíslovaných dodatků. Smlouva nabývá platnosti 
dnem jejího uzavření a účinnosti zveřejněním v registru smluv. 

6) Tato smlouva byla vyhotovena ve 2 výtiscích, přičemž smluvní strany obdrží po jednom 
vyhotovení. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy odpovídá jejich vůli a na důkaz tohoto 
podepisují. 

 

 V Děčíně dne V Děčíně dne  

 

 

 

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

 za poskytovatele dotace za příjemce dotace 
            Jaroslav Hrouda          



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 30. 5. 2019 ZM 19 05 05 04

Název:
Žádost o poskytnutí účelové dotace na výstavbu technické infrastruktury k rodinnému domu v k.ú. Podmokly

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo žádost paní ****** ****** o poskytnutí účelové dotace na výstavbu technické 
infrastruktury k novostavbě rodinného domu na p.p.č. ****** v k.ú. Podmokly a

rozhodlo

1. o poskytnutí účelové dotace paní ****** ******, bytem ****** ******, ******, na výstavbu technické 
infrastruktury na p.p.č. ****** a ****** v k.ú. Podmokly k novostavbě rodinného domu na p.p.č. ****** v k.ú. 
Podmokly dle platných Zásad

2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu technické infrastruktury v 
předloženém znění.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 23.04.2019 žádost paní ****** ******, bytem ****** ******, Děčín I, na výstavbu 
technické infrastruktury k novostavbě rodinného domu na p.p.č. ****** v k.ú. Podmokly a usnesením č. RM 19 
08 35 03 doporučila ZM rozhodnout dle předloženého návrhu na usnesení.

Cena: 150 000,00
Návrh postupu: RM doporučila rozhodnout o poskytnutí účelové dotace a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy



Důvodová zpráva:
Odbor ekonomický předkládá orgánům města žádost paní ****** ******, bytem ****** ******, ****** o poskytnutí 
účelové dotace na výstavbu technické infrastuktury, a to vodovodu, plynovodu a kanalizace na p.p.č. ****** a 
****** vše v k.ú. Podmokly (příloha č. 1).

Zásady postupu statutárního města Děčín při poskytování účelové dotace v rámci programu podpory výstavby 
rodinných domů na území statutárního města Děčín schválilo ZM dne 21.09.2017 usnesením č. ZM 17 07 06 
02 (dále jen “Zásady“), novelizovány byly usnesením ZM č. ZM 18 04 03 08 ze dne 26.04.2018 s účinností 
dne 27.04.2018. 

Žadatelka k žádosti předložila veškeré podklady stanovené čl. IV odst. 3 Zásad (viz přílohy č. 2). Žadatelka 
disponuje územním souhlasem s umístěním stavby přípojky vodovodu, kanalizace a plynu pro budoucí RD na 
p.p.č. ****** v k.ú. Podmokly, č.j. MDC/73102/2017 ze dne 03.08.2017. Stavba rodinného domu byla povolena 
územním rozhodnutím a následně souhlasem s ohlášením stavby.

V souladu se schválenými Zásadami bude účelová dotace žadatelce vyplacena v termínu do 90 dnů po 
předložení dokladu o zápisu stavby RD do katastru nemovitostí, a to do maximální výše 50.000 Kč na 
budovanou přípojku vodovodu, do maximální výše 50.000 Kč na budovanou přípojku kanalizace a do 
maximální výše 50.000 Kč na budovanou přípojku plynovodu, maximálně však do výše skutečně 
vynaložených nákladů ve smyslu čl. II písm. d) Zásad.

Dle čl. II odst. b) Zásad se za technickou infrastrukturu považují přípojky vody, plynu a kanalizace, vedené od 
napojovacího bodu ke hranici pozemku určeného pro výstavbu RD, tj. k pozemku p.p.č. ****** v k.ú. Podmokly.

Vyjádření dotčených odborů magistrátu k předloženým žádostem jsou v příloze č. 3. Ze stanovisek odborů 
OSU, OKD, OR a OMH vyplývá, že nemají námitky k poskytnutí účelové dotace. 

V příloze č. 4 je předložen návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace, zpracovaný ve 
spolupráci s právním zástupcem města.

Vyjádření:

Příloha: priloha_1_zadost_A.pdf Komentář: Příloha č. 1 - žádost

Příloha: priloha_2_výpis_snimek_
povoleni_A.pdf Komentář: Příloha č. 2 - výpis z KN, snímek z KN, 

povolení OŽP 

Příloha: priloha_3_stanoviska_A.p
df Komentář: Příloha č. 3 - stanovisko OSU, OKD, 

OR a OMH

Příloha: Příloha_4_smlouva_A.pdf Komentář: Příloha č. 4 - veřejnoprávní smlouva

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Hana Hlaváčková OE 20.5.2019 14:48 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 20.5.2019 14:59 podepsáno
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Příloha č. 4 

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

uzavírají tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace 
 
 

I. Předmět smlouvy 
 

1. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové dotace dle Zásad postupu statutárního města 
Děčín při poskytování účelové dotace v rámci programu podpory výstavby rodinných 
domů na území statutárního města Děčín, schválených usnesením Zastupitelstva města 
Děčín č. ZM 17 07 06 02 ze dne 21. 09. 2017 (dále jen „Zásady“) a novelizovaných 
usnesením zastupitelstva města Děčín č. ZM 18 04 03 08 dne 26.04.2018 s účinností 
dnem 27.04.2018.  

 
2. Dle předložených podkladů, jež příjemce dotace prohlašuje za úplné a pravdivé, je 

příjemce dotace investorem technické infrastruktury k rodinnému domu na p.p.č. 
v  k.ú. Podmokly:  

 
- vodovod 2,75 mb na p.p.č. a  v k.ú. Podmokly, 
- plynovod 5.45 mb na p.p.č.  a v k.ú. Podmokly,  
- kanalizace 4,35 mb na p.p.č.  a  v k.ú. Podmokly.  

 
 

II. Poskytnutí dotace  
 
1. V souladu se Zásadami poskytovatel poskytne účelovou dotaci až do výše 50.000 Kč na 

jednu budovanou technickou infrastrukturu (dále jen „TI“) uvedenou v čl. I odst. 2 
maximálně však do výše skutečně vynaložených nákladů (dále jen „SVN“) ve smyslu čl. II 
písm. d) Zásad. SVN musí být uvedeny v Žádosti o výplatu účelové dotace dle Přílohy č. 2 
Zásad a řádně doloženy dodavatelskou fakturou znějící výhradně na jméno stavebníka a 
soupisem provedených prací (nebo jiným průkazným dokumentem vystaveným 
dodavatelem).  
Faktura musí být prokazatelně zaplacena ze strany stavebníka a doložena relevantním 
dokladem o úhradě (čitelné kopie výpisu z bankovního účtu, příjmového pokladního 
dokladu na jméno). Případné práce prováděné svépomocí nebo správní poplatky spojené 
se stavebním řízením nejsou uznatelným nákladem. Celková výše účelové dotace může 
dosáhnout max. částky 150.000 Kč.  
 



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

 
3. Účelová dotace bude poskytnuta pro výstavbu shora uvedené TI k rodinnému domu na 

p.p.č. v k.ú. Podmokly.  
 
4. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci účelovou dotaci v souladu s čl. I a II odst. 1 

této smlouvy v termínu do 90 dnů po předložení dokladu o zápisu stavby rodinného domu 
do katastru nemovitostí. Tento doklad musí být vydán nejdéle do pěti let po vydání 
pravomocného stavebního povolení nebo souhlasu s ohlášením stavby RD. V případě, že 
bude již vyčerpán celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu 
statutárního města Děčín na příslušný kalendářní rok, bude dotace vyplacena nejpozději 
do 31. 1. následujícího kalendářního roku.  

 
5. Účelová dotace bude poskytovatelem dotace převedena v termínu dle odst. 4 na účet 

příjemce dotace uvedený v Žádosti o výplatu účelové dotace, ve které musí být uvedena 
skutečně vybudovaná TI včetně SVN a zdokladovány všechny skutečnosti dle odst. 1 a 4 
tohoto článku a předloženy doklady prokazující výši SVN dle čl. II písm. d) Zásad.  

 
 

III. Zvláštní ustanovení  
 
1. Poskytovatel dotace je oprávněn vypovědět s výpovědní dobou o délce 15 dnů tuto 

smlouvu v případě, že dotace byla příjemci dotace poskytnuta na základě nepravdivých 
údajů.  

 
2. V případě, že poskytovatel dotace učiní výpověď smlouvy, je příjemce dotace povinen 

vrátit celou výši poskytnuté dotace do 15 dnů ode dne, kdy obdržel dopis obsahující 
projev vůle poskytovatel dotace tuto smlouvu vypovědět.  

 
3. Příjemce dotace bere na vědomí, že na poskytnutou dotaci se vztahuje zákon č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
Nedodržení podmínek a nesplnění povinností stanovených touto smlouvou příjemcem 
dotace bude posuzováno jako porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 
250/2000 Sb. Příjemce dotace je v takovém případě povinen odvést neoprávněně použité 
nebo zadržené finanční prostředky do rozpočtu poskytovatele dotace včetně sankce 
stanovené tímto zákonem.  

 
4. Smluvní strany se dohodly, s přihlédnutím k zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, že tato smlouva bude 
zveřejněna na úřední desce Magistrátu města Děčín do 30 dnů ode dne uzavření 
smlouvy.  

 
IV. Platnost smlouvy  

 
1. Tato smlouva se stává platnou a právně účinnou dnem podpisu oběma smluvními 

stranami.  
 
2. Poskytnutí účelové dotace a znění této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva 

města Děčín č. ZM …................... dne ….......... 2019.  
 

 
 
 



 
V. Závěrečná ustanovení  

 
1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž poskytovatel dotace i příjemce 

dotace obdrží jedno vyhotovení.  
 
2. Právní vztahy plynoucí z této smlouvy se řídí výhradně právními normami českého 

právního řádu.  
 
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy seznámily a že smlouva plně 

vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz toho připojují své podpisy.  
 
 
 
 
 
 
 
V Děčíně dne ….................................                    V Děčíně dne ….................................  
 
 
 
 
 
 
…………………………………..............                    …..……………………………………..  

Poskytovatel dotace                                                     Příjemce dotace 

 



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 30. 5. 2019 ZM 19 05 05 05

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

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo opakovanou žádost pana ****** ****** o prominutí pohledávky a
rozhodlo

o prominutí části pohledávky za panem ****** ******, bytem ******, ******, za úrok z prodlení, vzniklý za 
nezaplacení nájemného za nebytový prostor v ****** v celkové výši 66.355,00 Kč, a to o snížení na 10 %, tj. 
na částku 6.636,00 Kč. 

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 14.05.2019 opakovanou žádost pana ****** ****** o prominutí pohledávky a 
usnesením č. RM 19 09 35 02 doporučila zastupitelstvu města rozhodnout o prominutí části pohledávky za 
panem ****** ******, bytem ******, ******, za úrok z prodlení, vzniklý za nezaplacení nájemného za nebytový 
prostor v ****** v celkové výši 66.355,00 Kč, a to o snížení na 10 %, tj. na částku 6.636,00 Kč. 

Cena: 66 355,00
Návrh postupu: RM doporučila částečné prominutí pohledávky



Důvodová zpráva:
Odbor ekonomický předkládá k rozhodnutí orgánům města opakovanou žádost pana ****** ******, bytem 
******, ****** (dále jen “dlužník“), o prominutí příslušenství pohledávky (úroku z prodlení) vzniklého z důvodu 
nezaplacení dluhu za pronájem nebytového prostoru v ****** (příloha č. 1).

Stručná rekapitulace okolností vzniku a průběhu vymáhání pohledávky:

- Dne 14.04.1993 byla uzavřena smlouva o nájmu nebytových prostor - jedné místnosti o výměře 8 m2 v 
objektu ******, měsíční nájemné včetně úhrady za služby činilo celkem 362 Kč. Dlužník neuhradil nájemné za 
období 03-12/1994 (10 x 362 Kč), pohledávka byla vymáhána právním zástupcem města soudní cestou.

- Dne 04.04.1997 nabyl právní moci platební rozkaz Okresního soudu v Děčíně čj. Ro 141/97, kterým bylo 
dlužníkovi uloženo uhradit městu Děčín částku 3.620 Kč s úroky ve výši 2 % denně od 16.03.1994 do 
zaplacení a náklady řízení v částce 2.975 Kč - dlužníkem nebyla pohledávka zaplacena. Městské 
zastupitelstvo dne 24.02.2000 usnesením č. LII. schválilo částečné prominutí pohledávek za dlužný úrok z 
prodlení na 0,2 % denně s účinností od 24.02.2000. 

- V 05/1997 byl podán k okresnímu soudu návrh na výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí, výkon 
rozhodnutí byl soudem zastaven v 07/2002 pro nenalezení zabavitelných věcí. 

- Dne 5.9.2002 projednalo ZM žádost p. ****** o prominutí vyměřeného nájemného a penále za pronájem 
****** Děčín VIII a usnesením č. LXXXIV. schválilo prominutí části vyměřeného penále ve výši 90 % s tím, že 
základní nájemné ve výši 3.620 Kč a soudní poplatek ve výši 2.975 Kč budou uhrazeny v plné výši. Dlužné 
nájemné ani soudní poplatek nebyly dlužníkem uhrazeny.

- Dlužník dlouhodobě nereagoval na výzvy OMH a až dne 23.06.2006 uzavřel dohodu o splátkách dluhu - 
neuhradil však žádnou splátku.

- V 04/2008 byla pohledávka předána k vymáhání EÚ Děčín, který tuto doposud vymáhá pod čj. 112 EX 
1095/08. Exekutorem nebyla vymožena žádná částka.

- V 11/2018 požádal dlužník o zastavení exekuce a úplné prominutí dluhu (příloha č. 2).

- ZM dne 31.01.2019 projednalo žádost pana ****** o prominutí pohledávky a usnesením č. ZM 19 01 04 06 
rozhodlo neprominout panu ****** pohledávku za pronájem nebytového prostoru v ******. Důvodem bylo 
zejména to, že od r. 1994 nedošlo ani k úhradě jistiny - nájemného.

- Po osobní návštěvě a další písemné korespondenci s panem primátorem dlužník dne 18.04.2019 
uhradil nedoplatek nájemného ve výši 3.620 Kč a náklady soudního řízení ve výši 2 975 Kč a následně 
dne 02.05.2019 opět požádal o prominutí pohledávky - úroku z prodlení, který ke dni úhrady jistiny činí 
66.355 Kč.

S ohledem na úhradu jistiny a nákladů soudního řízení v plné výši a vysoké sazbě úroku z prodlení (0,2 % 
denně, tj. 73 % ročně), OE doporučuje částečně vyhovět žádosti dlužníka a snížit pohledávku za úrok z 
prodlení na 10 %, tj. z částky 66.355 Kč na částku 6.636 Kč.

Vyjádření:

Příloha: Priloha1_zadost_anonym.
pdf Komentář: Příloha č. 1 - Žádost ze dne 2.5.2019

Příloha: Priloha2_zadost1_anony
m.pdf Komentář: Příloha č. 2 - Žádost ze dne 

23.11.2018



Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Hana Hlaváčková OE 17.5.2019 12:53 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 22.5.2019 08:24 podepsáno



Příloha č. 1



Příloha č. 2





MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 23. 5. 2019 ZM 19 05 05 06

Název:
Memorandum o spolupráci v oblasti Smart City

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo Memorandum o spolupráci v oblasti Smart City a
schvaluje

uzavření Memoranda o spolupráci v oblasti Smart City.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 9. 4. 2019 Memorandum o spolupráci v oblasti Smart City a usnesením č. RM 19 
07 31 03 doporučila zastupitelstvu města schválit uzavření Memoranda ....

Cena: 0,00
Návrh postupu: RM doporučila zastupitelstvi města schválit uzavření Memoranda o spolupráci v oblasti 

Smart City.

Důvodová zpráva:
Statutární město Děčín a Czech Smart City Cluster, z. s. mají zájem dlouhodobě spolupracovat na rozvoji 
konceptu Smart City se zapojením průmyslu, univerzit, neziskových organizací včetně externích kapacit při 
rozvoji města, v této souvislosti se jedná o propojení existujících procesů chodu a řízení města Děčína, 
hledání synergií pro zvýšení jejich účinnosti a zapojení všech subjektů relevantních pro rozvoj města.
Spolupráce na rozvoji a implementaci konceptu Smart City bude probíhat v souladu se Strategickým plánem 
rozvoje města Děčína a připravovanou koncepcí Smart City Děčín a metodikami preferovanými v rámci 
rozvoje Evropského inovačního partnerství v oblasti inteligentních měst a obcí (Strategic Implementation Plan, 
Operational Implementation Plan).
Při společných aktivitách bude zajištěna široká informovanost a umožněna participace obyvatel města.
U jednotlivých aktivit bude kladen důraz na ekonomickou udržitelnost projektů a budou hledány nové modely 
financování.
Podrobnosti spolupráce jsou uvedeny v přiloženém memorandu.

Vyjádření:

Příloha:
190312_cj_29332_2019_M
emorandum_Decin-anony
m.pdf

Komentář: Text memoranda



Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Petr Hodboď OPO 20.5.2019 12:25 podepsáno

Předkladatel: Ing. Ondřej Smíšek 20.5.2019 14:28 podepsáno
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Memorandum o spolupráci v oblasti Smart City 

uzavřené mezi  

statutární město Děčín 
se sídlem Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín 4 
zastoupeno primátorem Jaroslavem Hroudou 
a radním města pro školství, sociální oblast a IT technologie Ing. Ondřejem Smíškem 

a spolkem 

Czech Smart City Cluster, z.s. 
se sídlem Újezd 450/40, 110 01 Praha 1 
zastoupen prezidentem spolku
a viceprezidentem spolku 

Preambule 

Statutární město Děčín a Czech Smart City Cluster, z. s. mají zájem dlouhodobě spolupracovat 
na rozvoji konceptu Smart City se zapojením průmyslu, univerzit, neziskových organizací 
včetně externích kapacit při rozvoji města, v této souvislosti se jedná o propojení existujících 
procesů chodu a řízení města Děčína, hledání synergií pro zvýšení jejich účinnosti a zapojení 
všech subjektů relevantních pro rozvoj města.  

Obě strany si uvědomují nezbytnost technologických inovací, úspor energií, snižování emisí a 
důležitost tohoto tématu pro udržitelný rozvoj města, a to i v širších souvislostech daných 
iniciativou Evropské komise „Smart Cities“. 

V rámci konceptu chytrých měst (Smart Cities) se obě strany snaží maximálně využít 
moderních informačních technologií pro řízení města tak, aby docházelo k synergickým 
efektům mezi různými odvětvími (doprava, logistika, bezpečnost, energetika, správa budov, 
aj.) s ohledem na energetickou náročnost a kvalitu života občanů ve městě. 
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Účel vzájemné spolupráce 

Obě strany vyjadřují ochotu vzájemně spolupracovat a podporovat rozvoj a implementaci 
konceptu Smart City zaměřeného na zavádění inovativních technologií, především v oblastech 
městského inženýrství, dopravy, energetiky, bezpečnosti, informačních a komunikačních 
technologií, správy budov, zvýšení efektivity služeb poskytovaných obyvatelům a posílení 
technologické i komunikační otevřenosti města. To vše v zájmu zlepšení celkové kvality života 
obyvatel, podnikatelů a návštěvníků města Děčína. 

Zásady vzájemné spolupráce 

● Spolupráce na rozvoji a implementaci konceptu Smart City bude probíhat v souladu se 
Strategickým plánem rozvoje města Děčína a připravovanou koncepcí Smart City Děčín 
a metodikami preferovanými v rámci rozvoje Evropského inovačního partnerství v oblasti 
inteligentních měst a obcí (Strategic Implementation Plan, Operational Implementation 
Plan); 

● Při společných aktivitách bude zajištěna široká informovanost a umožněna participace 
obyvatel města; 

● U jednotlivých aktivit bude kladen důraz na ekonomickou udržitelnost projektů a budou 
hledány nové modely financování; 

● Prioritou při vzájemné spolupráci bude technologická i informační otevřenost i v rámci 
výsledných řešení; 

● Při vzájemné spolupráci bude kladen důraz na rozvoj partnerství veřejného sektoru, 
podnikatelské sféry, akademické sféry; 

● Obě zúčastněné strany budou spolupracovat na popularizaci výsledků spolupráce, 
zajištění vzájemné informovanosti a sdílení příkladů dobré praxe v rámci ČR i v zahraničí, 

● Důraz bude kladen také na podporu přeshraniční spolupráce a společném vytváření 
mezinárodního partnerství s obdobnými městy za účelem přenosu dobré praxe a možnosti 
navázání případné ekonomické spolupráce; 

● Jedenkrát ročně bude vyhodnocena spolupráce dle tohoto memoranda. 
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Příslib účastníků memoranda 

Spolek Czech Smart City Cluster, z.s. se zavazuje k následujícímu: 

● Spolupráce při tvorbě metodických dokumentů konceptu Smart City Děčín; 
● Spolupráce na podpoře inovací a na rozvoji regionálního trhu v oblasti Smart City 

Děčín 
● Spolupráce při vyhodnocování dopadů dílčích projektů Smart City Děčín  

● Spolupráce na diseminačních, komunikačních a osvětových aktivitách spojených s 

konceptem Smart City Děčín 
 

Město Děčín se zavazuje k následujícímu: 

● Spolupráce při komunikaci o konceptu Smart City a jednotlivých projektech s 
veřejností a s aktivním zapojením veřejnosti; 

● Diseminace informací, komunikace a osvětové aktivity spojené s konceptem Smart 
City a dalšími relevantními koncepčními dokumenty. 

Statutární město Děčín bude zejména komunikovat koncept Smart City vůči občanům města 
a zapojovat do Smart City klíčové společnosti a organizace působící v Děčíně. Czech Smart 
City Cluster, z.s. bude poskytovat veškeré odborné znalosti nutné pro smysluplný rozvoj Smart 
City v Děčíně.  

Oblasti spolupráce mohou být průběžně aktualizovány podle podnětů obou stran a změn 
legislativy. Veškeré změny a aktualizace Memoranda musí být odsouhlaseny oběma stranami 
formou písemného dodatku. 
 
Se vzájemně poskytnutými informacemi budou obě strany nakládat v souladu s platnými 
právními předpisy a způsobem, který nebude na újmu druhé straně. 

Memorandum je sepsáno ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 vyhotovení obdrží 
statutární město Děčín a 2 CSCC 

Memorandum se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem podpisu obou stran. 
Memorandum pozbývá platnosti písemnou dohodou stran nebo doručením písemného 
oznámení jedné ze stran druhé straně, že se Memorandem nehodlá nadále řídit. 

Memorandum o spolupráci mezi statutárním městem Děčín a Czech Smart City Cluster, z.s., 
bylo schváleno Radou města, pod číslem RM 19 07 31 03 dne  9. 4. 2019 
 
Memorandum bude uveřejněno na webu města Děčín a zároveň na stránkách Czech Smart 
City Cluster – www.czechsmartcitycluster.com, zároveň proběhne komunikace ke členské 
základně spolku.  
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Kontaktní osoby za CSCC:  

 
Kontaktní osoby za město Děčín:  
Ing. Ondřej Smíšek, 
ondrej.smisek@mmdecin.cz 

 

 

 

V Děčíně dne …………….……       

……….………………………………..   ……….……………………………….. 
Jaroslav Hrouda    
 primátor města      prezident spolku 

 
 
 
 
……….………………………………..    ……….……………………………….. 

Ing. Ondřej Smíšek     
  radní pro školství,      viceprezident spolku  

   sociální oblast a IT technologie 
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Konané dne: 30. 5. 2019 ZM 19 05 05 07

Název:
Zápis č. 5/2019 ze zasedání finančního výboru ZM dne 13.5.2019

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo Zápis č. 5/2019 ze zasedání finančního výboru ZM dne 13.5.2019 a tento
bere na vědomí

.

Stanovisko RM:

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

Důvodová zpráva:
Viz.příloha - Zápis č. 5/2019 ze zasedání finančního výboru ZM dne 13.5.2019

Vyjádření:

Příloha: 2019_Zapis_FVZM_5.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Hana Hlaváčková OE 22.5.2019 08:18 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 22.5.2019 08:22 podepsáno
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Finanční výbor zastupitelstva města Děčín 
 

ZÁPIS č. 5/2019 
ze zasedání finančního výboru ZM konaného dne 13. května 2019 

 
Začátek: 15,00 hod. 
 
Přítomni:  Dle prezenční listiny v příloze 
 
Program: 
 
1) Zahájení společného jednání FVZM+KVZM  
2) Objekt Vila Tereza, Mírové náměstí 242/4, Děčín IV – kontrola nakládání s majetkem 

města – úkol z jednání ZM z 25.4.2019  
Ukončení společného jednání (dále pokračuje jednání FV). 

3) *Vystoupení hosta – Ing. Martina Weisse – člena RM 
4) *Problematika aktuálního a budoucího nakládání s odpady ve městě 
5) *Průběžná informace o vývoji rozhodných příjmů a výdajů města 
6) *Různé  
*…. U uvedených bodů může, z časových důvodů, dojít k omezení rozsahu jednání či 
odkladu na některé z dalších zasedání 
 
 

1. Zahájení 
 
Společné jednání FV ZM a KV ZM zahájil p. předseda FV ZM, přivítal přítomné a seznámil je 
s programem jednání s tím, že program bude korigován dle časových možností po projednání 
prioritního bodu (úkolu) daného usnesením ZM. K programu nebyly vzneseny připomínky ani 
návrhy na doplnění. 
 
 

2. Objekt Vila Tereza, Mírové náměstí 242/4, Děčín IV – kontrola nakládání 
s majetkem města – úkol z jednání ZM z 25.4.2019  

 
 
Zadání:  
 
„Usnesením č. ZM 19 04 04 15 ze dne 25. 4. 2019 je uloženo finančnímu výboru zahájit 
kontrolu hospodaření s majetkem města u objektu Vila Tereza a kontrolnímu výboru prověřit, 
zda nastavení parametrů nájemních smluv bytových i nebytových prostor u téže nemovitosti, 
podle kterých se nájmy uskutečňují, nejsou pro město nevýhodné, a to s termínem do 31. 5. 
2019, aby mohly být zápisy o provedené kontrole obou výborů předloženy do termínu konání 
řádného zastupitelstva města Děčín v červnu tohoto roku. „ 
 

a) Nájemní smlouva s firmou Weiss, spol. s r.o. (IČ 44564015) 
 
K úvodu jednání k tomuto bodu byl přizván p. Ing. Martin Weiss, současný jednatel společnosti, 
aby informoval o svém náhledu na problematiku nájmu objektu Vila Tereza, historii vzniku 
smlouvy o nájmu nebytových prostor, rekonstrukci objektu a současném stavu.  

Bytový podnik Děčín, s. p. neměl dostatek finančních prostředků na rekonstrukci  objektu. 
Společnost Weiss, spol. s r. o. investovala 5,3 mil. Kč. Došlo k dohodě stran, že nebudou 
finanční prostředky vráceny, ale budou odbydlovány formou „předplaceného“ nájemného. 
Společnost Weiss, spol. s r. o. může dle smlouvy se souhlasem rady města, prostory 
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podnajmout, vždy byly sjednány maximálně 2 podnájmy. Nyní jsou volné nebytové prostory 
zdarma, po dobu rekonstrukce části magistrátu, poskytnuty městu po dobu jednoho roku.  

Členové finančního a kontrolního výboru následně společně diskutovali o okolnostech vzniku 
a podmínkách předmětného pronájmu objektu Vila Tereza. Objekt byl v letech 1993 - 1994 
rekonstruován firmou Weiss, spol. s r. o. celý. Investice ve výši 5.302.500 Kč byla umořována 
formou nájmu, jehož výše byla stanovena podle v té době platných zásad za cenu 77.280 Kč 
ročně. Nájemce nebude platit nájemné do doby, kdy nájemné dosáhne výše prostředků, 
prokazatelně vložených do modernizace objektu. Podle nejvýše přípustných cen nájemného 
ke dni 8. 2. 1993 činí tato doba 68 let 7 měsíců, tj. do dne 31. 1. 2062.   
 
Přítomní konstatovali, že v objektivním ekonomickém porovnání nelze použít numerických 
hodnot výchozího stavu („prostá návratnost“), ale je nutno pracovat s časovou hodnotou peněz 
a objektivní tržní cenou nájmů. Ing. Machala zde nabídl své mnohaleté zkušenosti a přislíbil 
zpracování výpočtů čisté současné hodnoty investice a nájmu.   
 
 

b) Ekonomické využití ostatních prostor Vila Tereza 
 
Ing. Kříž (vedoucí OMH) seznámil účastníky s aktuálním stavem využití objektu Vila Tereza. 
Informoval, že nájemní smlouvy se už dnes řeší jinak, vše dle schválených Zásad (schvaluje 
RM). Město v objektu Vila Tereza pronajímá i byty, 1 byt je pronajat firmě Weiss, spol. s r. o., 
pronájem nemá souvislost s rekonstrukcí. 
 
Protože k posouzení nemá FV potřebné konkrétní údaje, OMH předloží (pro potřeby FV i KV) 
u daného objektu přehled všech prostor; provede revizi celkových užitných ploch objektu; 
upřesní, co je užíváno městem; prostory bytové, nebytové; z jakého data je poslední dodatek 
každé smlouvy; apod. 
 
 
Předseda kontrolního výboru poděkoval členům kontrolního výboru za jejich účast na 
společném jednání s FV ZM (mimo pravidelný čas jednání KV ZM). KV ZM zhodnotí právní 
stránku věci, vyžádá si právní posouzení smlouvy. Bylo společně doporučeno, aby smlouvy 
z 90. let byly zrevidovány, zda nejsou pro město nevýhodné.  
 
V této fázi skončilo společné jednání FV ZM a KV ZM. Členové KV ZM se přesunuli 
k pokračování jednání do jiných prostor. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Dále pokračovala diskuze členů FV k problematice nájmů. Bylo konstatováno, že město 
pronajímá k dnešnímu dni 645 bytových jednotek. Dle informace vedoucího OMH jsou již nyní 
uzavírány veškeré nájemní smlouvy s výpovědí a inflační doložkou, viz Zásady. Nájemné se 
zvyšuje jednou za 3 roky (nejvíce o 20 %), vždy rozhodnutím rady města. 
 
Závěrem byla diskutována obecně výhodnost/nevýhodnost dlouhodobých smluv, mechanismy 
jak změnit výši nájemného ve starých pro město již nevýhodných smlouvách, atp. 
 
Usnesení č. 01/05/2019 
 
FV ZM doporučuje provést analýzu smluv starších 5 let, zda jsou pro město výhodné. U 
nevýhodných smluv navrhnout způsob nápravy. 
 
PRO   7  
PROTI   0 
ZDRŽEL SE  0  
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3. *Vystoupení hosta – Ing. Martina Weisse – člena RM 
 
Bod nebyl z časových důvodů projednán. 
 

 
4. Problematika aktuálního a budoucího nakládání s odpady ve městě 

 
K tomuto bodu jednání byl přizván p. Ing. Mička. Bod byl zařazen s ohledem na změnu 
legislativy v oblasti nakládání s odpady a zejména pak tlak na ukončení skládkování dle 
současného režimu.  
 
Ing. Mička sdělil, že v roce 2016 byl zpracován Plán odpadového hospodářství Statutárního 
města Děčín s platností na dobu 5 let, který město jako původce odpadů na základě zákona o 
odpadech musí zpracovat a musí být v souladu se závaznou částí Plánu odpadového 
hospodářství Ústeckého kraje. Města se soustředí na snížení skládkování a zvýšení využívání 
odpadů, tj. třídění a jejich další zpracování.  
 
V současné době se projednávají nové odpadové zákony – nový zákon o odpadech (např. 
navýšení poplatku za ukládání odpadů na skládku, třídící slevy pro obce), o obalech (nové cíle 
recyklace a využití obalových odpadů). Zákaz skládkování se má změnit z roku 2024 na rok 
2030.  
 
Ať již bude změna k jakémukoliv datu, dojde nepochybně k významným změnám v nákladech 
obcí na likvidaci odpadů produkovaných občany (a nejen jimi). Za koordinaci odpovídá Krajský 
úřad, odbor ŽP však do této chvíle nepřišel s žádným návrhem budoucí koncepce, kdy např. 
v jiných krajích se již řeší umístění nových lokálních spaloven komunálního odpadu, apod. 
 
Usnesení č. 02/05/2019 
 
FV ZM doporučuje vedení města o problematice budoucího nakládání s odpady aktivně 
jednat na úrovni kraje, popř. celostátní úrovni a vyžadovat koncepční a ekonomicky 
přijatelné řešení v kontextu zákazu skládkování k termínu 2024, resp. 2030. 
 
PRO   7  
PROTI   0 
ZDRŽEL SE  0 
  
 

5. *Průběžná informace o vývoji rozhodných příjmů a výdajů města 
 
Bod nebyl z časových důvodů projednán. 
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6. Různé 
 
Dále byla diskutována problematika oprav komunikací a chodníků ve městě, použité materiály, 
kontrola staveb, aj. Ing. Mička konstatoval nedostatek dodavatelských kapacit v této oblasti.  

 
 
 
Konec jednání: 17,10 hod. 
 
Zapsala:  Ing. Marcela Tomanová 
   
V Děčíně dne 21. 5. 2019    
 
   

 
                 Ing. Pavel Herites, v.r. 

               předseda  FV ZM 







MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 30. 5. 2019 ZM 19 05 05 08

Název:
Zápis ze 6. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 13.05.2019

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města
bere na vědomí

zápis ze 6. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 13.05.2019

Stanovisko RM:

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

Důvodová zpráva:
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Děčín doporučuje vzít na vědomí zápis ze 6. zasedání kontrolního 
výboru zastupitelstva města ze dne 13.05.2019

Vyjádření:

Příloha: Zapis_KV_ZM_6_190513_
fv_anonym.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Petr Hodboď OPO 20.5.2019 12:24 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jaromír Zajíček MPA 20.5.2019 15:25 podepsáno









MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 30. 5. 2019 ZM 19 05 05 09

Název:
Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících od 1.7.2025 do 31.12.2027

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh Vyjádření statutárního města Děčín o úmyslu uzavřít smlouvu o 
veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním s Dopravním podnikem města Děčína, a.s., IČO: 
62240935 se sídlem Dělnická 106, Děčín IV od 1.7.2025 s délkou trvání alespoň do 31.12.2027 a 

schvaluje

1) úmysl uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním mezi statutárním 
městem Děčín a Dopravním podnikem města Děčína, a.s. IČO: 62240935 se sídlem Dělnická 106, Děčín IV 
od 1.7.2025 s délkou trvání alespoň do 31.12.2027,
2) Vyjádření statutárního města Děčín o úmyslu uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících.

Stanovisko RM:
Rada města doporučuje schválit:
1) úmysl uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním mezi statutárním 
městem Děčín a Dopravním podnikem města Děčína, a.s. IČO: 62240935 se sídlem Dělnická 106, Děčín IV 
od 1.7.2025 s délkou trvání alespoň do 31.12.2027,
2) Vyjádření statutárního města Děčín o úmyslu uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících.

Cena: 0,00
Návrh postupu: Schválit úmysl uzavřít smlouvu a vyjádření o úmyslu uzavřít smlouvu.



Důvodová zpráva:
Mezi statutárním městem Děčín a Dopravním podnikem města Děčína, a.s. (dále jen DPMD) je uzavřena 
Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na území statutárního města Děčína a o kompenzaci za 
tyto služby s účinností od 1.7.2015 do 30.6.2025. Smlouva byla uzavřena přímým zadáním. DPMD splňuje 
podmínky vnitřního provozovatele. V současné době připravuje DPMD žádost o získání dotace ve výši 140 
000 tis. Kč z Integrovaného regionálního operačního programu Doprava - Specifický cíl 1.2 - Zvýšení podílu 
udržitelnosti forem dopravy, konkrétně výzvy č. 89 s názvem “Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro uhelné 
regiony“ na nákup 16 nových autobusů. Jednou z podmínek poskytnutí dotace je trvání smlouvy o veřejných 
službách v přepravě cestujících po dobu delší, než je účinnost uzavřené smlouvy o veřejných službách v 
přepravě cestujících. V tomto případě žádá poskytovatel dotace závazné Vyjádření statutárního města Děčín 
o úmyslu uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících po dobu udržitelnosti projektu.
V případě získání dotace a v době udržitelnosti nesplnění podmínky uzavření smlouvy o veřejných službách v 
přepravě cestujících, nebo že dopravce přestane plnit podmínky pro vnitřního provozovatele, hrozí vrácení 
celé dotace. 
Znění Vyjádření statutárního města Děčín o úmyslu uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě 
cestujících bylo připraveno externím právním zástupcem města a konzultováno s Centrem pro regionální 
rozvoj ČR. 

Vyjádření:

Příloha: VyjádřeníSlužby.pdf Komentář:          

Příloha:
190315_Specifická 
pravidla_89.výzva_SC1.2_
v.1.0.pdf

Komentář:          

Příloha:
anonym 0 Smlouva o 
veřejných službách 2015- 
2025 DPMD Celá.pdf

Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Přemysl Mička OKD 20.5.2019 10:20 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 22.5.2019 08:28 podepsáno



 

 

Vyjádření statutárního města Děčín o úmyslu uzavřít smlouvu 
o veřejných službách v přepravě cestujících 

 
 

 
Statutární město Děčín, IČ:00261238, sídlem Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV a Dopravní podnik 
města Děčína, a. s., IČ: 62240935, sídlem Dělnická 106, Děčín IV uzavřeli dne 29. 6. 2015 
Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících na území statutárního města Děčína a o 
kompenzaci za tyto služby s účinností od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2025 (“dále jen smlouva o 
přepravě”). 
 
Statutární město Děčín, IČ:00261238, sídlem Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV (dále jen jako 
“město”) prohlašuje, že v případě, že Dopravní podnik města Děčína, a. s., IČ: 62240935, sídlem 
Dělnická 106, Děčín IV (dále jen jako “dopravce”) získá z Integrovaného regionálního operačního 
programu Doprava - Specifický cíl 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy, konkrétně výzvy 
č. 89 s názvem “Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro uhelné regiony” dotaci na nákup nových 
vozidel a jednou z podmínek poskytnutí dotace bude trvání smlouvy o veřejných službách v 
přepravě cestujících po dobu delší, než je účinnost smlouvy o přepravě, uzavře město s 
dopravcem novou smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících na území statutárního 
města Děčína a o kompenzaci za tyto služby, a to s délkou trvání alespoň do 31. 12. 2027.  
 
Uzavření smlouvy je podmíněno tím, že dopravce bude splňovat aktuální podmínky pro vnitřní 
provozovatele stanovené NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1370/2007 
ze dne 23. října 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení 
nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70 v aktuálním znění ke dni uzavření nové smlouvy o 
veřejných službách v přepravě cestujících na území statutárního města Děčína a o kompenzaci za 
tyto služby a zák. č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a související 
legislativy, a město tak bude oprávněno smlouvu s dopravcem uzavřít na základě přímého zadání. 
 
 
 
Toto vyjádření bylo schváleno usnesením zastupitelstva města Děčín č. ZM  …   ze dne … 
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1. Úvod 
 

Pravidla pro žadatele a příjemce mají dvě části, Obecná a Specifická pravidla (dále jen 
„Pravidla“). Oboje jsou pro žadatele a příjemce závazná od data jejich platnosti. 

UPOZORNĚNÍ 

Není-li v těchto Pravidlech stanoveno jinak, postupují žadatelé a příjemci 
v souladu s Obecnými pravidly. 

Pravidla mohou být v průběhu realizace IROP aktualizována. O aktualizaci Pravidel 
budou žadatelé a příjemci informováni na internetových stránkách 
http://www.irop.mmr.cz.  

Obecná pravidla vydává Řídicí orgán IROP (dále jen „ŘO IROP“), jsou platná pro všechny 
výzvy, specifické cíle a typy příjemců. Obecná pravidla jsou zveřejněna na webových 
stránkách http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy. 

Obecná pravidla obsahují tyto kapitoly: 

 Úvod 
 Vyhlášení výzvy a předkládání žádosti o podporu 
 Hodnocení a výběr projektů 
 Příprava a realizace projektu 
 Investiční plánování a zadávání zakázek 
 Speciální úprava předkládání dokumentace u zakázek na stavební práce 
 Příjmy 
 Veřejná podpora 
 Účetnictví 
 Způsobilé výdaje 
 Přenesená daňová povinnost 
 Archivace 
 Publicita 
 Monitorování projektů 
 Indikátory 
 Změny v projektu 
 Nesrovnalosti, porušení rozpočtové kázně, porušení právního aktu 
 Financování 
 Odstoupení, ukončení realizace projektu 
 Udržitelnost 
 Námitky a stížnosti 
 Kontroly a audity 
 Horizontální priority 
 Použité pojmy  
 Použité zkratky 
 Právní a metodický rámec 
 Seznam příloh 

http://www.irop.mmr.cz/
http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy
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Specifická pravidla konkretizují informace o pravidlech výzvy a jsou vždy vydána 
nejpozději s vyhlášením výzvy. Žadatel má povinnost se před podáním žádosti seznámit 
s Obecnými i Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce a postupovat v souladu 
s nimi. 
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2. Údaje o výzvě 

2.1. Vyhlášení výzvy a podání žádosti o podporu 
Výzvu vyhlašuje Řídicí orgán IROP. Vyhlášení výzvy je zveřejněno na webových 
stránkách http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy. 

Žádost o podporu se podává elektronicky v MS2014+ prostřednictvím formuláře, který 
naleznete na webových stránkách https://mseu.mssf.cz. Postup pro podání žádosti 
a příloh v MS2014+ je uveden v příloze č. 1 těchto Pravidel. 

UPOZORNĚNÍ 

Datum zahájení a ukončení příjmu žádostí o podporu je uveden v textu výzvy. 
K žádosti o podporu je potřeba mít zřízený elektronický podpis. 

 

Oprávnění žadatelé 

 kraje a obce, pokud poskytují veřejné služby v přepravě cestujících samy, 
 dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě 

cestujících 

Dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě 
cestujících uvedou v MS2014+ (viz příloha č. 1 těchto Pravidel) v souladu se zákonem 
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, a o změně souvisejících zákonů (rozpočtová 
pravidla), ve znění pozdějších předpisů, informace o své vlastnické a ovládací struktuře 
v rozsahu § 14 odst. 3 písm. e) rozpočtových pravidel. V žádosti o podporu uvedou: 

 osoby jednající jménem žadatele s uvedením, zda jednají jako jeho statutární 
orgán nebo jednají na základě udělené plné moci, 

 osoby s podílem v právnické osobě žadatele, 
 osoby, v nichž má žadatel podíl, a výši tohoto podílu. 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 

 5 000 000 Kč. 

Pokud v průběhu realizace projektu dojde při výběrovém nebo zadávacím řízení na 
dodavatele ke snížení celkových způsobilých výdajů projektu pod 5 000 000 Kč, 
nepovažuje se to za porušení kritéria přijatelnosti a podmínek výzvy. Jedná se o změnu 
v projektu, v případě které žadatel/příjemce postupuje v souladu s kap. 16 Obecných 
pravidel. 

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 

 200 000 000 Kč. 

Datum zahájení realizace projektu  

Datem zahájení realizace projektu se rozumí datum prvního právního úkonu týkajícího 
se aktivit projektu, na které jsou vynaloženy způsobilé výdaje, nejdříve 1. 1. 2014. 
Podrobnosti stanoví výzva. 

http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy
https://mseu.mssf.cz/
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Datum ukončení realizace projektu  

Datem ukončení realizace projektu se rozumí datum, do kterého budou prokazatelně 
uzavřeny všechny aktivity projektu. Tuto skutečnost je třeba doložit kromě vlastních 
výstupů projektu protokolem o předání a převzetí díla (např. dodávky vozidel) 
a fotodokumentací. Datum podepsání protokolu o předání a převzetí díla a odstranění 
vad a nedodělků bránících užívání díla nesmí překročit termín ukončení realizace 
projektu uvedený v Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „Rozhodnutí“). 

Realizace projektu musí být ukončena nejpozději 30. 9. 2022. 

Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu.  

2.2. Podporované aktivity 

Hlavní podporované aktivity: 

 nákup silničních nízkoemisních vozidel pro zajištění dopravní obslužnosti jako 
veřejné služby v přepravě cestujících, využívajících alternativní palivo CNG nebo 
LNG a splňujících normu EURO 6, 

 nákup silničních bezemisních vozidel pro zajištění dopravní obslužnosti jako 
veřejné služby v přepravě cestujících, využívajících alternativní palivo elektřinu 
nebo vodík, 

 nákup bezemisních drážních vozidel městské dopravy (tramvají nebo trolejbusů) 
pro zajištění dopravní obslužnosti jako veřejné služby v přepravě cestujících, 

 přičemž je možná i libovolná kombinace výše uvedených aktivit. 

Na hlavní aktivity projektu musí být vynaloženo minimálně 85 % celkových 
způsobilých výdajů projektu.  

Nákup silničních nízkoemisních vozidel, silničních bezemisních vozidel nebo 
bezemisních drážních vozidel pro veřejnou dopravu může být realizován jak za účelem 
obnovy vozového parku nahrazením stávajících vozidel, tak za účelem rozšíření 
vozového parku žadatele. 

UPOZORNĚNÍ 

S ohledem na povinnost přispívat k eliminaci negativních vlivů dopravy na životní 
prostředí není možné v projektu pořídit nízkoemisní vozidla jako náhradu stávajících 
bezemisních vozidel. 

Vedlejší podporované aktivity: 

 zpracování studie proveditelnosti, 
 zpracování zadávacích podmínek k  zakázkám a na organizaci výběrových 

a zadávacích řízení, 
 povinná publicita projektu. 

Na vedlejší aktivity projektu může být vynaloženo maximálně 15 % celkových 
způsobilých výdajů projektu. Část výdajů na vedlejší aktivity projektu nad 15 % 
celkových způsobilých výdajů projektu musí být v rozpočtu projektu uvedena jako 
nezpůsobilý výdaj. 
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2.3. Komplementarita 
Investice do nízkoemisního a bezemisního vozového parku veřejné dopravy 
ze specifického cíle (dále jen „SC“) 1.2 IROP budou doplňovány investicemi do 
infrastruktury veřejné dopravy v Operačním programu (dále jen „OP“) Doprava, 
investicemi do infrastruktury veřejné dopravy a bezemisního vozového parku v Praze v 
OP Praha – pól růstu ČR a investicemi do bezemisního vozového parku podnikatelských 
subjektů v OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.  

Komplementární jsou tyto vazby:  

 OP Doprava, PO 1 (Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu), SC 
1.4 Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve 
městech v elektrické trakci, 

 OP Praha – pól růstu ČR, PO 2 (Udržitelná mobilita a energetické úspory), SC 2.2 
Zvyšování atraktivity užívání městské veřejné dopravy, SC 2.3 Rozvoj 
nízkoemisní mobility v oblasti městské dopravy v uličním provozu, 

 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, PO 3 (Účinné nakládání 
energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, 
podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných 
surovin), SC 3.4 Uplatnit inovativní nízkouhlíkové technologie v oblasti nakládání 
energií a při využívání druhotných surovin.  

Vazby na realizované či plánované projekty v oblasti podpory veřejné dopravy nebo 
elektromobility žadatel popíše v kapitole 4 Studie proveditelnosti, případně v bodu 2 
Karty souladu projektu s principy udržitelné mobility. 

2.4. Povinné přílohy žádosti o podporu 
Povinné přílohy žadatel nahrává na příslušné záložky žádosti o podporu v MS2014+. 
Více informací je uvedeno v příloze č. 1 těchto Pravidel. 

Do MS2014+ je možné nahrát dokument do velikosti 100 MB. V případě, že dokument je 
větší než 100 MB, musíte přiloženou přílohu rozdělit do několika menších souborů. 
K rozdělení příloh je možné použít jakýkoliv kompresní program (například 7zip, 
WinZip, WinRAR, PowerArchiver  apod.).  

UPOZORNĚNÍ 

Pokud je některá povinná příloha pro žadatele nerelevantní, žadatel nahraje jako 
přílohu dokument, ve kterém uvede zdůvodnění pro nedoložení povinné přílohy. 

Před odevzdáním žádosti o podporu je třeba pečlivě zkontrolovat, zda jsou shodné 
údaje v povinných přílohách a v žádosti o podporu. 

 

Záložka Identifikace projektu 

1. Plná moc 

Dokládá se v případě přenesení pravomocí na jinou osobou (např. při podpisu žádosti). 
Plné moci se ukládají v elektronické podobě v systému  MS2014+ v modulu Žadatel 
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v konkrétním projektu do záložky Identifikace projektu – Plná moc. Vzor Plné moci je 
přílohou č. 11 Obecných pravidel. 

Plnou moc lze nahradit usnesením zastupitelstva o přenesení pravomocí. V usnesení 
musí být jednoznačně identifikováno, kdo a na koho pravomoci převádí a kterých úkonů 
se převedení pravomocí týká. 
 
Záložka Veřejné zakázky 

2. Zadávací a výběrová řízení 

Jako povinnou přílohu žádosti o podporu žadatel předkládá pouze uzavřenou smlouvu 
na plnění zakázky, kterou uplatňuje v projektu. Smlouvu včetně případných uzavřených 
dodatků přiloží prostřednictvím modulu Veřejné zakázky k odpovídající zakázce.  

Postup pro práci s modulem Veřejné zakázky je popsán v příloze č. 35 Obecných 
pravidel. 
 
Záložka Dokumenty 

3. Studie proveditelnosti 

Studie proveditelnosti musí být zpracována podle osnovy uvedené v příloze č. 4 těchto 
Pravidel. Slouží k posouzení potřebnosti a realizovatelnosti projektu a usnadňuje podání 
žádosti o podporu v MS2014+, neboť mnoho údajů, uváděných ve Studii, bude využito 
při vyplňování elektronického formuláře žádosti. 

4. Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility 

Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility musí být zpracována podle osnovy 
uvedené v příloze č. 5 těchto Pravidel. Karta slouží k doložení připravenosti projektu 
v souladu s principy udržitelné mobility. 

Pro projekt umístěný pouze v obci, která má více než 50 tisíc obyvatel, je tato příloha 
nerelevantní – žadatel dokládá soulad projektu se Strategickým rámcem městské 
mobility nebo s Plánem udržitelné městské mobility ve studii proveditelnosti. 

5. Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících  

Dopravce ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě 
cestujících dokládá platnou a plněnou smlouvu o veřejných službách v přepravě 
cestujících v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 
a  s příslušnými ustanoveními zákona č. 194/2010 Sb., nebo smlouvu o smlouvě budoucí 
o veřejných službách. Pokud nebyla smlouva pokrývající plánované využití vozidel 
pořizovaných z dotace ke dni podání žádosti o podporu uzavřena, musí žadatel předložit 
vyjádření objednatele o úmyslu takovou smlouvu o veřejných službách s žadatelem 
uzavřít, a také platnou smlouvu o jiných veřejných službách v přepravě cestujících. 

Současné platné smlouvy podle nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70 musí být 
uzavřené v souladu s článkem 8 nařízení 1370/2007 odst. 3. 

Smlouvy o veřejných službách musí být uzavřeny na základě transparentního 
a otevřeného výběrového/zadávacího  řízení či na základě přímého zadání podle platné 
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legislativy, nejméně však do konce doby udržitelnosti projektu, tedy 5 let od provedení 
poslední platby příjemci ze strany ŘO IROP. 

Pokud platnost smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících pokrývající 
plánované využití vozidel pořizovaných z dotace končí v době udržitelnosti, musí 
dopravce ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě 
cestujících doložit smlouvu o smlouvě budoucí o veřejných službách nebo vyjádření 
objednatele o úmyslu smlouvu o veřejných službách s žadatelem uzavřít v návaznosti na 
stávající smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících, aby bylo zachováno 
kontinuální poskytování služby přepravy prostřednictvím projektem pořízených 
vozidel. 

V případě, že dopravce zamýšlí podle smlouvy o veřejných službách v přepravě 
cestujících využívat méně než 90 % proběhu vozidel pořízených prostřednictvím dotace, 
musí doložit další smlouvu/smlouvu o smlouvě budoucí/vyjádření objednatele, 
aby doložil zajištění alespoň 90 % proběhu vozidel veřejnými službami v přepravě 
cestujících. 

6. Licence k provozování linkové osobní dopravy 

Je-li žadatelem kraj poskytující veřejné služby v přepravě cestujících sám nebo obec 
poskytující veřejné služby v přepravě cestujících sama, dokládá platnou licenci 
k provozování linkové osobní dopravy podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, 
ve znění pozdějších předpisů. Ostatní žadatelé licenci nedokládají. 
 

7.  Čestné prohlášení o skutečném majiteli  

Pokud je žadatelem dopravce ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných 
službách v přepravě cestujících, jako povinnou přílohu žádosti o podporu předkládá 
čestné prohlášení obsahující informaci o skutečném majiteli ve smyslu § 4 odst. 4 zákona 
č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a 
financování terorismu, v platném znění.  

Vysvětlení, co se rozumí skutečným vlastníkem, nalezne žadatel v Obecných pravidlech 
pro žadatele a příjemce v kap. 2.6.1. Vzor čestného prohlášení je přílohou Obecných 
pravidel č. 30. Žadatel je povinen uvést v čestném prohlášení informace minimálně v 
rozsahu uvedeném ve vzoru. 

2.5. Struktura financování 
Podpora bude poskytována formou dotace. 

Podíl financování z celkových způsobilých výdajů: 

1) Kraje a obce, pokud poskytují veřejné služby v přepravě cestujících samy 

 EFRR   85 % z celkových způsobilých výdajů 
 státní rozpočet    5 % z celkových způsobilých výdajů 
 příjemce   10 % z celkových způsobilých výdajů 
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2) Dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách 
v přepravě cestujících 

 EFRR   85 % z celkových způsobilých výdajů 
 příjemce   15 % z celkových způsobilých výdajů 

2.6. Způsobilé výdaje 
Základní hlediska způsobilosti výdaje jsou uvedena v kapitole 10.1 Obecných pravidel. 

Příjemce je povinen řádně doložit způsobilé výdaje příslušným účetním dokladem, 
popřípadě další požadovanou dokumentací. Výdaje, byť z věcného hlediska způsobilé, 
které nejsou řádně doložené, jsou vždy považovány za výdaje nezpůsobilé. 

Způsobilé výdaje: 

 musí být vynaloženy v souladu s cíli programu a specifického cíle 1.2,  
 musí přímo souviset s realizací projektu, 
 musí vzniknout v období od 1. 1. 2014 do data ukončení realizace projektu podle 

Rozhodnutí, 
 musí být doloženy průkaznými doklady, 
 nesmí přesáhnout výši výdajů uvedenou v každé jednotlivé smlouvě uzavřené 

s dodavatelem, případně jejích dodatcích. 

Způsobilé výdaje na hlavní aktivity projektu 

P o ř í z e n í  m a j e t k u  

 nákup nových silničních vozidel kategorie M2 a M3 podle přílohy č. 2 k vyhlášce 
č. 341/2014 Sb.: 

- autobusů pro veřejnou linkovou dopravu s pohonem na CNG (stlačený zemní 
plyn) nebo LNG (zkapalněný zemní plyn), 

- autobusů pro veřejnou linkovou dopravu s pohonem na elektřinu 
(elektrobus) nebo vodík, 

 nákup nových drážních vozidel pro trolejbusovou nebo tramvajovou dráhu: 

- trolejbusů nebo parciálních trolejbusů (s alternativním pohonem) pro 
veřejnou drážní dopravu, 

- tramvají pro veřejnou drážní dopravu, 
 nákup modernizovaných tramvají pro veřejnou drážní dopravu, 
 pořízení informačního, odbavovacího, sledovacího nebo řídicího systému do 

nakupovaného vozidla veřejné dopravy, není-li takový systém součástí základní 
výbavy vozidla. 

 

Způsobilé výdaje na vedlejší aktivity projektu 

P o ř í z e n í  s l u ž e b  b e z p r o s t ř e d n ě  s o u v i s e j í c í c h  s  r e a l i z a c í  p r o j e k t u  
 výdaje na zpracování Studie proveditelnosti podle přílohy č. 4 těchto Pravidel, 
 výdaje na zpracování zadávacích podmínek k  zakázkám a na organizaci 

výběrových a zadávacích řízení. 
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P o v i n n á  p u b l i c i t a  
 výdaje na povinné informační a propagační nástroje podle kap. 13 Obecných 

pravidel. 
  
D P H  

 DPH je způsobilým výdajem, jen je-li způsobilým výdajem plnění, ke kterému se 
vztahuje, 

 pokud nemá žadatel jakožto plátce DPH k podporovaným vedlejším aktivitám 
nárok na odpočet na vstupu, 

 pokud žadatel není plátce DPH, způsobilým výdajem je celková pořizovací cena. 
 

Dokladování způsobilých výdajů projektu 

Pořízení majetku 

 

 účetní/daňové doklady se zřejmou identifikací 
předmětu plnění pro posouzení způsobilosti výdaje;  

 pokud nelze posoudit způsobilost výdaje podle 
identifikace předmětu plnění, doložit objednávku, 
dodací list, popř. předávací protokol; 

 doklad o zaplacení; 

 smlouva, případně její dodatky. 

Pořízení služeb bezprostředně 
souvisejících s realizací projektu 

 

 účetní/daňové doklady se zřejmou identifikací 
předmětu plnění pro posouzení způsobilosti výdaje; 

 pokud nelze posoudit způsobilost výdaje podle 
identifikace předmětu plnění, doložit objednávku, 
dodací list, popř. předávací protokol; 

 doklad o zaplacení; 

 smlouva, případně její dodatky. 

Povinná publicita  účetní/daňové doklady se zřejmou  identifikací 
předmětu plnění pro posouzení způsobilosti výdaje; 

 pokud nelze posoudit způsobilost výdaje podle 
identifikace předmětu plnění, doložit objednávku, 
dodací list, popř. předávací protokol; 

 smlouva o poskytnutí služeb, smlouva o dílo, případně 
její dodatky; 

 doklad o zaplacení. 

DPH 

 

 při využití plnění pro ekonomickou činnost a 
osvobozená plnění se dokládá výše skutečného 
(vypořádacího) koeficientu za vypořádávané období 
(výdaj se považuje za doložený až na základě 
vypořádacího koeficientu, kdy je známá skutečná výše 
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výdaje);  

 při využití přenesené daňové povinnosti kopie 
evidence pro daňové účely a kopie výpisu 
z bankovního účtu jako doklad o úhradě daňové 
povinnosti OFS. 

Účetní doklady do 10 000 Kč 

 

 výdaje do 10 000 Kč lze uvést v Seznamu účetních 
dokladů a nedokládat k nim faktury, paragony a další 
účetní doklady; 

 maximální limit pro začlenění do seznamu účetních 
dokladů je 10 000 Kč včetně DPH za jeden účetní 
doklad;  

 pro tyto výdaje platí povinnost předložit v případě 
kontroly originály příslušných účetních dokladů. 

Nezpůsobilé výdaje projektu 

 výdaje na servis, opravu nebo modernizaci vozidel, s výjimkou nákupu 
modernizovaných tramvají, 

 výdaje na pořízení majetku k zajištění údržby a provozu vozidel (diagnostika, 
servisní nářadí, dobíjecí stanice apod.), 

 DPH vztahující se přímo k nákupu vozidel, 
 DPH s nárokem na odpočet nebo její část, pokud žadatel má nárok na odpočet 

DPH ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, 

 výdaje na přípravu a zpracování žádosti o podporu a výdaje spojené s řízením a 
administrací projektu, s výjimkou zpracování Studie proveditelnosti a zpracování 
zadávacích podmínek k  zakázkám a na organizaci výběrových a zadávacích 
řízení, 

 výdaje na doplňující průzkumy, posudky a analýzy nesouvisející s vypracováním 
Studie proveditelnosti, 

 výdaje na nepovinnou publicitu, 
 výdaje na stavby a stavební úpravy, 
 výdaje na nákup nemovitostí, 
 správní poplatky, 
 úroky z úvěrů, půjček, splátky úvěrů a půjček, 
 pojištění, 
 bankovní záruky, 
 pokuty, sankce, penále, 
 manka a škody, 
 jiné daně (silniční daň, daň z nemovitých věcí, daň z příjmů apod.), 
 cla, 
 výdaje, které jsou součástí likvidace společnosti, nedobytné pohledávky a jiné, 
 výdaje na právní spory vzniklé v souvislosti s projektem, např. výdaje na uhrazení 

soudního poplatku, na pořízení důkazů, na právní zastoupení v případě sporu, 
 provozní a režijní výdaje, 
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 náklady na mzdy, platy, náhrady mezd a platů, ostatní osobní náklady, povinné 
pojistné hrazené zaměstnavatelem, 

 cestovní náhrady, 
 provize, 
 rezervy na možné budoucí ztráty a dluhy, 
 kurzové ztráty, 
 odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, 
 veškeré výdaje související se smlouvou operativního leasingu (daň, marže 

pronajímatele, výdaje na refinancování, režijní výdaje, pojišťovací výlohy apod.), 
 výdaje odpovídající svým vymezením účetní kategorii mimořádných nákladů, 
 výdaje na audit projektu, 
 jakýkoli výdaj, který zcela zřetelně nesouvisí s činností spolufinancovanou 

ze strukturálních fondů nebo který není možno doložit písemnými doklady, 
 část výdajů na vedlejší aktivity projektu, převyšující 15 % celkových způsobilých 

výdajů projektu, 
 vady díla, které je dodavatel povinen odstranit bez další náhrady, 
 další výdaje, u kterých nejsou dodrženy podmínky pro způsobilost výdajů, 

uvedené v tomto dokumentu. 
 

UPOZORNĚNÍ 
 

V případě, že příjemce uplatní výdaj na záruku za jakost dodaného plnění ve smyslu 
§ 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
postupuje podle kap. 10.1 Obecných pravidel. 

2.7. Indikátory 
Žadatel je povinen vybrat a naplnit indikátor výstupu 7 48 01 - Počet nově pořízených 
vozidel pro veřejnou dopravu. Plánovaná hodnota indikátoru je závazná. Výběr 
indikátoru je součástí podání žádosti v systému MS2014+. K indikátoru musí být v 
žádosti vyplněna tato datová pole: 

 výchozí hodnota (v případě výstupového indikátoru načtena automaticky 0) 
a datum, ke kterému byla stanovena. Upozorňujeme, že stanovené datum 
výchozí hodnoty indikátoru se musí ve všech případech rovnat datu podání 
žádosti o podporu nebo mu předcházet. 

 cílová hodnota, kterou se žadatel v projektu zavazuje dosáhnout, a datum, ke 
kterému ji musí naplnit. Žadatel má povinnost cílovou hodnotu naplnit k datu 
ukončení realizace projektu. 

Nenaplnění či překročení vykazovaného indikátoru k  datu uvedenému v Rozhodnutí 
může vést ke krácení nebo nevyplacení dotace. Jeho neudržení po dobu udržitelnosti 
může mít charakter porušení rozpočtové kázně s následkem finanční sankce. Sankce 
jsou stanoveny v Podmínkách Rozhodnutí. 

Vykazovat plnění indikátoru bude příjemce podpory ve zprávách o realizaci projektu a 
udržení hodnoty indikátoru ve zprávách o udržitelnosti projektu v datovém poli 
dosažená hodnota. 
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Pokud by během realizace projektu nastaly změny v projektu, které ovlivní výslednou 
hodnotu indikátoru, postupuje příjemce v souladu s kapitolou 16 Obecných pravidel. 

Indikátor výstupu 

7 48 01 - Počet nově pořízených vozidel pro veřejnou dopravu 

Žadatel v žádosti o podporu vyplňuje cílovou hodnotu a datum, ke kterému se zavazuje ji 
naplnit. K naplnění cílové hodnoty indikátoru musí dojít k datu ukončení realizace 
projektu. 

Protože žadatel nevykazuje žádný indikátor výsledku, je nutné plánované výsledky 
projektu popsat do textového pole s názvem Co je cílem projektu? na záložce Popis 
projektu. Zde žadatel slovně popíše konkrétní cíle projektu včetně očekávaných výsledků 
a změny, kterých má být prostřednictvím projektu dosaženo. 

Žadatel dále vykazuje následující environmentální indikátory. 

Environmentální indikátory 

7 51 10 - Počet osob přepravených veřejnou dopravou 
 
3 61 11 - Množství emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic v 
rámci podpořených projektů 
 

UPOZORNĚNÍ 

Podrobné informace k jednotlivým indikátorům a závazná pravidla jejich vykazování 
a výpočtu obsahují metodické listy indikátorů v příloze č. 3 těchto Pravidel. 

2.8. Místo realizace projektů 
Místem realizace projektů je území uhelných regionů, tj. Ústecký, Karlovarský 
a Moravskoslezský kraj. 

Poskytnutí dotace není podmíněno sídlem žadatele/příjemce, ale místem realizace 
podporovaných aktivit. Pro posouzení přijatelnosti projektu pořízení vozidel pro 
veřejnou dopravu jsou klíčové dopady projektu na území uvedené v předchozím 
odstavci – musí mít z realizace projektu prokazatelně úplný nebo převažující prospěch. 

2.9. Projekty generující příjmy 
Projekty, které mohou být podpořeny v této aktivitě, podléhají pravidlům veřejné 
podpory a jsou vyloučeny z aplikace ustanovení čl. 61 a čl. 65 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 (tzv. Obecné nařízení) 
týkající se zohlednění příjmů1.  

                                                        
1 Ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, 
kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) 
č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) 
č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) 
č. 966/2012 
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2.10. Přenesená daňová povinnost 
Pokud se na příjemce bude vztahovat trvalý režim přenesené daňové povinnosti podle 
§ 92 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a jeho příloh (týká se zejména 
stavebních a montážních prací) nebo dočasný režim přenesené daňové povinnosti 
vycházející z téhož zákona a nařízení vlády ČR č. 361/2014, Sb., je nutné postupovat 
podle kap. 11 Obecných pravidel. 

2.11. Veřejná podpora 
Budou podpořeni žadatelé vykonávající činnost v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách 
v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady č. 1191/69 
a č. 1107/70 (nařízení č. 1370/2007). 

Český právní řád byl adaptován na Nařízení zákonem č. 194/2010 Sb. ze dne 20. května 
2010 o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů. Nařízení  
č. 1370/2007 je dále rozvedeno ve sdělení Komise 2014/C 92/01 o výkladových 
pokynech pro nařízení (ES) č. 1370/2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po 
železnici a silnici. 

Podmínky veřejné podpory: 

1. Všechna pořizovaná vozidla musí mít perspektivní využití v přepravě cestujících po 
celou dobu životnosti vozidla a pořizovací investiční náklady musí být omezeny na 
nezbytné minimum na základě transparentního a otevřeného 
výběrového/zadávacího řízení podle platné legislativy. 

2. Žadatel musí mít při podání žádosti o podporu platnou a plněnou smlouvu o 
veřejných službách v přepravě cestujících v souladu s nařízením č. 1370/2007 
a s příslušnými ustanoveními zákona č. 194/2010 Sb., nebo smlouvu o smlouvě 
budoucí o veřejných službách. Pokud nebyla smlouva ke dni podání žádosti 
uzavřena, musí žadatel předložit vyjádření objednatele o úmyslu smlouvu o 
veřejných službách s žadatelem uzavřít.  

Současné platné smlouvy podle nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70 musí 
být uzavřené v souladu s článkem 8 nařízení 1370/2007 odst. 3. 

Smlouvy o veřejných službách musí být uzavřeny na základě transparentního 
a otevřeného výběrového/zadávacího  řízení či na základě přímého zadání podle 
platné legislativy, nejméně však do konce doby udržitelnosti projektu, tedy 5 let od 
provedení poslední platby příjemci ze strany ŘO IROP. 

Pokud platnost smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících končí v době 
udržitelnosti, musí dopravce ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných 
službách v přepravě cestujících doložit smlouvu o smlouvě budoucí o veřejných 
službách nebo vyjádření objednatele o úmyslu smlouvu o veřejných službách 
s žadatelem uzavřít v návaznosti na stávající smlouvu o veřejných službách 
v přepravě cestujících, aby bylo zachováno kontinuální poskytování služby přepravy 
prostřednictvím projektem pořízených vozidel.  

Dotace na pořízení vozidla musí být zohledněna při určení roční kompenzace podle 
smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících tak, že odpisy, které uplatňuje 
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příjemce ve výchozím finančním modelu nebo ve výkazu skutečných nákladů, budou 
obsahovat odpisy  části ceny vozidla, kterou příjemce hradí z vlastních zdrojů. 

3. Kompenzace za veřejné služby musí být stanovena v souladu s nařízením 
č. 1370/2010, článkem 6 a zákonem č. 194/2010 Sb., § 23. 

4. Užití dotace je účelově vázáno a závazné parametry, termíny a podmínky čerpání 
jsou nedílnou součástí vydaného Rozhodnutí. 

5. Na poskytnutí dotace není právní nárok. Příjemce dotace je povinen podporu použít 
pouze k účelu, na který mu byla poskytnuta. 

6. Dotaci nelze poskytnout subjektu, na jehož majetek je vyhlášen konkurz, byl podán 
návrh na vyhlášení konkurzu či se nachází v likvidaci. Dotace nemůže být poskytnuta 
dopravcům, kteří nemají vypořádány všechny závazky vůči finančnímu úřadu, 
zdravotním pojišťovnám, správě sociálního zabezpečení a celní správě. 

7. Vozidla musí být provozována ve veřejných službách v přepravě cestujících po celou 
dobu životnosti vozidla na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě 
cestujících. Vozidla není možné využívat k úplatným jízdám mimo smlouvy o 
veřejných službách, není-li dále stanoveno jinak. 

8. Orgán územního samosprávného celku je oprávněn poskytovat za plnění služby ve 
veřejném zájmu kompenzaci2 její ztrátovosti (tzv. vyrovnávací platbu). 

9. Dotace nesmí být kumulována s podporou z jiných místních, regionálních či 
vnitrostátních režimů nebo režimů Evropské unie za účelem pokrytí týchž 
způsobilých výdajů.  

10. Dotace nebude poskytnuta žadateli, který má neuhrazené závazky vůči státnímu 
rozpočtu nebo mu byl na tyto závazky vydán inkasní příkaz po předcházejícím 
rozhodnutí Komise, že podpora je protiprávní a neslučitelná s vnitřním trhem. 
Žadatel zatrhne Čestné prohlášení žadatele o vypořádání finančních závazků z jiných 
projektů financovaných z komunitárních programů nebo jiných fondů Evropské unie 
na záložce Čestná prohlášení v MS2014+. 

11. V souvislosti se službami, poskytovanými v rámci smlouvy o veřejných službách, je 
příjemce dotace povinen zajistit u vozidel, pořízených díky dotaci, minimálně 
30 000 km ujetých jedním silničním vozidlem nebo nekolejovým drážním vozidlem a 
40 000 km ujetých jedním kolejovým drážním vozidlem městské hromadné dopravy 
v období kalendářního roku po dobu životnosti vozidla. Dobou životnosti se 
rozumí doba odepisování specifikovaná v bodě 16. 

Při plnění smlouvy o veřejných službách se musí odehrát minimálně 90 % proběhu 
vozidel pořízených prostřednictvím dotace. Zbývajících maximálně 10 % proběhu 
může příjemce dotace využít pouze na ostatní manipulační a další nekomerční jízdy 
související s plněním smlouvy o veřejných službách a na komerční jízdy objednané 
mimo smlouvu o veřejných službách jako rozšíření výkonů na lince provozované 
podle smlouvy o veřejných službách. V době udržitelnosti bude výkaz proběhu 
vozidel předkládán jako příloha zprávy o udržitelnosti. Závěrečná zpráva o realizaci 
projektu bude obsahovat informace o proběhu vozidel uskutečněném během 
realizace projektu. 

                                                        
2 Jakákoli výhoda, zejména finanční, kterou přímo nebo nepřímo poskytne příslušný orgán z veřejných zdrojů během 
období provádění závazku veřejné služby nebo v souvislosti s tímto obdobím. 
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Pokud dojde bez zavinění dopravce k přerušení rozsahu veřejných služeb v přepravě 
cestujících v porovnání s rozsahem veřejných služeb, poskytovaným na základě 
smlouvy o veřejných službách, za proběh vozidla se považuje odpovídající část 
průměrného proběhu ve zbývající části kalendářního roku. 

V případě, že dojde k úplnému vyřazení vozidla z provozu vlivem nepředvídatelné 
události (dopravní nehody, přírodní katastrofy apod.), příjemce je povinen takové 
vozidlo nahradit vozidlem tak, aby byl zachován výstup projektu, k němuž se 
příjemce zavázal v Podmínkách Rozhodnutí. 

ŘO IROP doporučuje příjemcům sjednat pojištění majetku financovaného z  IROP. 
Pojištění je vhodné zejména pro případ, kdy v průběhu realizace projektu, v období 
udržitelnosti projektu nebo v době životnosti vozidla podle pravidel veřejné podpory 
dojde ke zničení nebo poškození majetku pořízeného z dotace. Pojištění majetku není 
povinné a výdaje na něj nejsou způsobilé. 

12. Pořízená vozidla nesmějí být použita v nabídkovém řízení za účelem uzavření 
smlouvy o  veřejných službách v přepravě cestujících s výjimkou přímého uzavření 
smlouvy v souladu s čl. 5 odst. 4 nařízení 1370/2007 a § 18 zákona 194/2010 Sb.  

13. Dotaci nelze použít na úhradu DPH při nákupu vozidel. 

14. Investiční dotace se vyplácejí v podobě nevratných příspěvků. Náklady, hrazené 
příjemcům v rámci jiných náhrad za veřejné služby, nesmějí zahrnovat náklady 
pokryté investiční dotací. Dopravce musí prokázat (např. inventární kartou), že 
dotaci odečítá od pořizovací ceny vozidla při výpočtu odpisů, které uplatňuje v rámci 
výchozího finančního modelu pro stanovení kompenzace. Účetní hodnota na konci 
smlouvy se rovná původní účetní hodnotě (tj. původní pořizovací ceně snížené o 
dotaci) snížené o kumulované roční odpisy3. 

Účetní hodnota je cena, kterou příjemce zaplatil za vozidlo ze svých vlastních zdrojů, 
snížená o odpisy, které uplatnil v rámci výchozího finančního modelu, resp. výkazu 
skutečných nákladů pro stanovení kompenzace. 

15. Ustanovení § 47 odst. 5 vyhlášky 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro 
účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, 
říká, že „ocenění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a technického 
zhodnocení se sníží o dotaci poskytnutou na pořízení majetku…“ (pro dopravce, kteří 
nejsou podnikateli, obdobně viz § 38 odst. 9 vyhlášky č. 504/2002 Sb.). Pořídí-li 
dopravce nové vozidlo, s finanční podporou z veřejného rozpočtu, do svých nákladů 
může zahrnout pouze cenu vozidla sníženou o částku dotace. 

16. Příjemce je povinen stanovit délku účetního odepisování vozidla, pořízeného 
z dotace, na 10 let u silničního vozidla a nekolejového drážního vozidla a na 15 let u 
kolejového drážního vozidla městské hromadné dopravy.  

Pokud dopravce ukončí v době životnosti pořízeného vozidla provozování veřejných 
služeb v přepravě cestujících, je povinen nabídnout vozidlo zájemci, který provozuje 
veřejnou hromadnou dopravu v rámci platné smlouvy o veřejných službách 
v souladu s § 20 zákona č. 194/2010 Sb. Vozidla budou převedena na nového 
provozovatele, který bude provozovat linky veřejné hromadné dopravy, na základě 

                                                        
3 Lze využít oprávky, které jsou v hlavní knize vedeny v kumulativní hodnotě od doby zařazení vozidla do majetku.  
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transparentního výběrového řízení podle platné legislativy, a to za zůstatkovou 
účetní hodnotu (viz bod 14). 

Nový majitel je povinen vozidlo provozovat ve veřejných službách v přepravě 
cestujících a převzít zůstatkovou hodnotu do svého účetnictví. Pravidla pro 
poskytnutí podpory zůstávají v platnosti a nový nabyvatel vozidla je povinen se jimi 
řídit. Pravidla převodu vozidel platí i po ukončení doby udržitelnosti, a to do 
vypršení doby životnosti vozidla.  

17. Dotace může být poskytnuta na vozidla upravená pro přístup osob se sníženou 
schopností pohybu a orientace. Přístupnost vozidel bude zajištěna pro významné 
plochy vozidla, případně osazením zvedací plošiny pro osoby se sníženou schopností 
pohybu. Příjemce musí splňovat standardy kvality a bezpečnosti dopravy uvedené 
v příloze zákona č. 194/2010 Sb. 

18. Nebude podpořen nákup vozidel pro služby historického nebo turistického významu.  

19. Na každý projekt musí být vedena samostatná účetní evidence nákladů vynaložených 
na jeho realizaci, a to v členění podle jednotlivých zdrojů financování.  

20. Plocha exteriéru a interiéru vozidel nesmí být v době udržitelnosti projektu využita 
ke komerčním reklamním účelům.  

 
Je-li žadatelem kraj poskytující veřejné služby v přepravě cestujících sám nebo obec 
poskytující veřejné služby v přepravě cestujících sama, vztahují se na něho stejné 
podmínky veřejné podpory, pokud nejsou v rozporu s nařízením č. 1370/2007. 

2.12. Podklady pro výpočet ukazatelů CBA 

Popis práce s modulem CBA v MS2014+ a postupů pro zpracování finanční 
a ekonomické analýzy v MS2014+ je předmětem přílohy č. 17 Obecných pravidel. Pro 
postupy při vyplňování žádostí o podporu a analýzy v aktivitě „Nízkoemisní a bezemisní 
vozidla“ ve specifickém cíli 1.2 platí níže uvedená specifika. 

Hodnocení ukazatelů v CBA 

Pro projekty s celkovými způsobilými výdaji vyššími než 5 mil. Kč a nižšími nebo 
rovnými 100 mil. Kč žadatel zpracovává studii proveditelnosti ve struktuře uvedené 
v příloze č. 4 těchto Pravidel. V modulu CBA v MS2014+ zpracovává finanční analýzu 
(FA). Z dostupných výsledků CBA je sledována čistá současná hodnota v rámci 
Návratnosti investice pro FA (FNPV). Kritérium závěrečného ověření způsobilosti 
projektu V hodnocení eCBA projekt dosáhne minimálně hodnoty ukazatelů, stanovené ve 
výzvě je splněno, když FNPV je nižší než 0.  

Pro projekty s celkovými způsobilými výdaji vyššími než 100 mil. Kč žadatel 
zpracovává studii proveditelnosti ve struktuře uvedené v příloze č. 4 těchto Pravidel. 
V modulu CBA v MS2014+ zpracovává finanční a ekonomickou analýzu. Z dostupných 
výsledků CBA je sledována čistá současná hodnota v rámci Návratnosti investice pro FA 
(FNPV) a čistá současná hodnota v rámci návratnosti investice pro EA (ENPV). Kritérium 
závěrečného ověření způsobilosti projektu V hodnocení eCBA projekt dosáhne minimálně 
hodnoty ukazatelů, stanovené ve výzvě je splněno, když FNPV je nižší než 0 a ENPV je 
vyšší než 0. Své výpočty a podklady pro ně žadatel uvede ve studii proveditelnosti v 
kapitole č. 17 Externí efekty socioekonomické analýzy. 
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Sektor pro referenční období vyplní žadatel Ostatní sektory a v souladu s Obecnými 
pravidly nastaví referenční období na 10 nebo 15 let. Počátečním datem referenčního 
období je datum zahájení projektu. 

Provozní náklady a výnosy se zadávají podle předpokládaného výchozího finančního 
modelu (dle zákona č. 194/2010 Sb. a vyhlášky č. 296/2010 Sb.) za celou síť veřejné 
dopravy provozované žadatelem na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě 
cestujících. 

Základní vstupní údaje pro standardní CBA 

 Základní informace – referenční období 10 let (FA) nebo 15 let (EA), ekonomická 
analýza (zaškrtávací pole), rozdílová varianta (zaškrtávací pole), vlastní výpočet 
zůstatkové hodnoty (zaškrtávací pole)4, celkové způsobilé výdaje, 

 Investice a zdroje: 
o celkové investiční náklady (veškeré způsobilé a nezpůsobilé výdaje na 

projekt, investiční i neinvestiční povahy) zadávané do období realizace 
projektu, 

o příspěvek unie, soukromé zdroje případně ostatní finanční prostředky 
zadávané do období realizace projektu, projektu, vztahující se k celkovým 
investičním nákladům, 

o investice žadatel vyplňuje v letech, ve kterých je bude vynakládat. Zdroje by 
měly být vyplněny v odpovídající výši ve stejných letech jako investice. 

 Provozní náklady a výnosy: 
o celkové provozní náklady:  

 příklady provozních nákladů (kvůli diskontované metodě CF jen 
„peněžní odtoky“): osobní náklady (mzdové vč. odvodů), materiální 
náklady (spotřeba materiálu, energie,…), náklady na služby 
(opravy/údržba, zaplacené nájemné,…), různé poplatky a daně 
(s výjimkou DPH, z příjmu, spotřební daně), náklady na výměnu 
krátkodobých aktiv – tzv. reprodukční náklady. NE – odpisy 
a rezervy. 

o celkové provozní výnosy:  

 příklady provozních výnosů (kvůli diskontované metodě CF jen „peněžní 
přítoky“): tržby z jízdného, příjem z prodeje nahrazovaných vozidel, NE 
– smluvní pokuty, transfery a dotace. 

o financování provozní ztráty: 
  v případě, že provozní náklady převyšují provozní výnosy, je nutné 

uvést částku pokrývající tento rozdíl (např. kompenzace). 
 Zůstatková hodnota: 

o Žadatel může využít pouze přednastavený způsob výpočtu v modulu eCBA, 
tzn. hodnotu peněžních toků ve zbývajících letech životnosti po skončení 
referenčního období. V peněžních tocích, pokud je to relevantní, je potřeba 
zahrnout náklady na likvidaci, případně příjmy z prodeje po skončení 
životnosti projektu. Do peněžních toků se nezahrnují transfery, dotace, 
smluvní pokuty, odpisy a rezervy. 

                                                        
4 Žadatel zaškrtává hodnotu ne. 
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3. Kontaktní místa pro poskytování informací 
 

Aktuální kontakty na krajská oddělení Centra pro regionální rozvoj České republiky jsou 
k dispozici na webových stránkách 
http://www.crr.cz/cs/kontakty/kontakty-irop/ nebo http://www.irop.mmr.cz/cs/. 
Kontakty jsou využitelné do podání žádosti o podporu v MS2014+.  
 
Po předložení žádosti o podporu budou žadateli sdělena formou depeše v MS2014+ 
jména manažerů projektu pro další komunikaci v rámci administrace projektu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.crr.cz/cs/kontakty/kontakty-irop/
http://www.irop.mmr.cz/cs/
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4. Hodnocení a výběr projektů  
 

4.1. Hodnocení žádostí o podporu 
Hodnocení žádostí o podporu probíhá po ukončení výzvy. Postup hodnocení a výběru 
projektů probíhá v souladu s kap. 3 Obecných pravidel. 

Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí projektu 

Hodnocení probíhá podle obecných kritérií přijatelnosti a formálních náležitostí 
a podle specifických kritérií přijatelnosti pro specifický cíl 1.2 a aktivitu podporovanou 
ve výzvě. 

Obecná a specifická kritéria přijatelnosti jsou rozdělena na kritéria napravitelná 
a nenapravitelná. Kritéria formálních náležitostí jsou vždy napravitelná. V případě 
nesplnění alespoň jednoho kritéria s příznakem „nenapravitelné“ je žádost 
o podporu vyloučena z dalšího procesu hodnocení.  

Nenapravitelná kritéria přijatelnosti 

 Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl 
a výzvu. 

 Projekt je v souladu s pravidly veřejné podpory. 
 Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný. 
 Vozidla, nakupovaná pro veřejnou dopravu, splňují Euro 6. 

Napravitelná kritéria přijatelnosti 

 Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy. 
 Projekt je v souladu s podmínkami výzvy. 
 Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, 

pokud jsou stanoveny. 
 Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny. 
 Výsledky projektu jsou udržitelné. 
 Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (udržitelný 

rozvoj, rovné příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen). 
 Potřebnost realizace projektu je odůvodněná. 
 Projekt je v souladu s Dopravní politikou ČR 2014-2020. 
 Projekt v obcích, které mají více než 50 tis. obyvatel, dokládá ve výzvách 

vyhlášených do konce roku 2017 soulad s Kartou souladu projektu s principy 
udržitelné mobility, resp. se Strategickým rámcem městské mobility, nebo s 
Plánem udržitelné městské mobility. 

 Projekt v obcích, které mají více než 50 tis. obyvatel, dokládá ve výzvách 
vyhlášených od roku 2018 soulad se Strategickým rámcem městské mobility 
nebo s Plánem udržitelné městské mobility. 

 Projekt v obcích, které mají méně než 50 tis. obyvatel, dokládá Kartu souladu 
projektu s principy udržitelné mobility. 

 Projekt přispívá k eliminaci negativních vlivů dopravy na životní prostředí. 
 Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a provozní kapacitu k realizaci 

a udržitelnosti projektu. 
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 V hodnocení eCBA/finanční analýze projekt dosáhne minimálně hodnoty 
ukazatelů, stanovené ve výzvě. 

 Cílové hodnoty indikátorů odpovídají cílům projektu. 
 Minimálně 85 % způsobilých výdajů projektu je zaměřeno na hlavní aktivity 

projektu. 
 Výdaje na hlavní aktivity projektu odpovídají tržním cenám.  
 Vozidla, nakupovaná pro veřejnou dopravu, jsou upravená pro přepravu osob se 

sníženou schopností pohybu a orientace. 
 

Souhrn všech kritérií pro tuto výzvu 

Kritéria formálních náležitostí 

Žádost o podporu je podána v předepsané formě. 

Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele. 

Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti, požadované 
v dokumentaci k výzvě. 

 

Obecná kritéria přijatelnosti 

Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy. 

Projekt je v souladu s podmínkami výzvy. 

Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu. 

Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, pokud jsou 
stanoveny. 

Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny. 

Výsledky projektu jsou udržitelné. 

Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj, rovné 
příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen). 

Potřebnost realizace projektu je odůvodněná. 

Projekt je v souladu s pravidly veřejné podpory. 

Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný. 
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Specifická kritéria přijatelnosti 
pro SC 1.2 Hodnocení (ANO/NE/Nerelevantní) 

SPOLEČNÁ PRO VŠECHNY AKTIVITY 

Projekt je v souladu s Dopravní politikou ČR 
2014-2020. 

ANO – Ze studie proveditelnosti vyplývá, že projekt je 
v souladu s Dopravní politikou ČR 2014-2020. 

NE – Ze studie proveditelnosti nevyplývá, že je projekt 
v souladu s Dopravní politikou ČR 2014-2020. 

Projekt v obcích, které mají více než 50 tis. 
obyvatel, dokládá ve výzvách vyhlášených do 
konce roku 2017 soulad s Kartou souladu 
projektu s principy udržitelné mobility, 
resp. se Strategickým rámcem městské 
mobility, nebo s Plánem udržitelné městské 
mobility. 

ANO – Žádost obsahuje jako přílohu Kartu souladu 
projektu s principy udržitelné mobility prokazující 
připravenost projektu v souladu s principy udržitelné 
mobility, nebo je doložen soulad projektu se 
Strategickým rámcem městské mobility nebo s Plánem 
udržitelné městské mobility ve studii proveditelnosti. 

NE – Žádost obsahuje jako přílohu Kartu souladu 
projektu s principy udržitelné mobility, která 
neprokazuje připravenost projektu v souladu s principy 
udržitelné mobility, nebo není doložen soulad projektu 
se Strategickým rámcem městské mobility nebo s 
Plánem udržitelné městské mobility ve studii 
proveditelnosti. 

Nerelevantní – Žádost o podporu se týká projektu v obci 
s méně než 50 tis. obyvateli nebo projektu v obci s více 
než 50 tis. obyvateli předloženého od roku 2018. 

Projekt v obcích, které mají více než 50 tis. 
obyvatel, dokládá ve výzvách vyhlášených od 
roku 2018 soulad se Strategickým rámcem 
městské mobility nebo s Plánem udržitelné 
městské mobility. 

ANO – Ze studie proveditelnosti vyplývá soulad 
projektu se Strategickým rámcem městské mobility 
nebo s Plánem udržitelné městské mobility. 

NE – Ze studie proveditelnosti nevyplývá soulad 
projektu se Strategickým rámcem městské mobility 
nebo s Plánem udržitelné městské mobility. 

Nerelevantní – Žádost o podporu se týká projektu v obci 
s méně než 50 tis. obyvateli nebo projektu v obci s více 
než 50 tis. obyvateli předloženého do konce roku 2017. 

Projekt v obcích, které mají méně než 50 tis. 
obyvatel, dokládá Kartu souladu projektu 
s principy udržitelné mobility. 

ANO – Žádost obsahuje jako přílohu Kartu souladu 
projektu s principy udržitelné mobility prokazující 
připravenost projektu v souladu s principy udržitelné 
mobility. 

NE – Žádost obsahuje jako přílohu Kartu souladu 
projektu s principy udržitelné mobility, která 
neprokazuje připravenost projektu v souladu s principy 
udržitelné mobility. 

Nerelevantní – Žádost o podporu se týká projektu v obci 
s více než 50 tis. obyvateli. 

Projekt přispívá k eliminaci negativních vlivů 
dopravy na životní prostředí. 

ANO – Ve studii proveditelnosti je popsán příspěvek 
projektu k eliminaci negativních vlivů na životní 
prostředí (vlivy projektu na ŽP, zejména na ovzduší, ve 
srovnání s výchozím stavem a zmírňující a kompenzační 
opatření, která jsou součástí projektu; dále je doloženo, 



 

Vydání 1.0     Specifická pravidla pro žadatele a příjemce 
Platnost od 29. 5. 2019     

 
 

že projekt nepůsobí negativně na soustavu Natura 
2000; v případě projektu cyklostezky je také doloženo, 
že její technické řešení je navrženo s ohledem na 
ochranu přírody a krajiny v dotčeném území). 

NE – Ve studii proveditelnosti není popsán příspěvek 
projektu k eliminaci negativních vlivů na životní 
prostředí. 

Žadatel má zajištěnou administrativní, 
finanční a provozní kapacitu k realizaci a 
udržitelnosti projektu. 

ANO – Žadatel popsal zajištění realizace a udržitelnosti 
ve studii proveditelnosti a v žádosti o podporu. 

NE – Žadatel nepopsal zajištění realizace a udržitelnosti 
ve studii proveditelnosti a v žádosti o podporu. 

V hodnocení eCBA/finanční analýze projekt 
dosáhne minimálně stanovené hodnoty 
ukazatelů. 

ANO – Výsledné hodnoty ukazatelů v MS2014+ dosahují 
minimálně hodnoty stanovené v pravidlech výzvy. 

NE – Výsledné hodnoty ukazatelů v MS2014+ 
nedosahují hodnoty stanovené v pravidlech výzvy. 

Nerelevantní – Hodnocení se nemusí provádět. 

Cílové hodnoty indikátorů odpovídají cílům 
projektu. 

ANO – Žadatel má indikátory nastaveny adekvátně k 
naplnění cíle projektu. 

NE – Žadatel nemá indikátory nastaveny adekvátně k 
naplnění cíle projektu. 

Minimálně 85 % způsobilých výdajů projektu 
je zaměřeno na hlavní aktivity projektu. 

  

ANO – Z rozpočtu projektu je zřejmé, že minimálně 
85 % způsobilých výdajů je zaměřeno na hlavní aktivity 
projektu, které jsou vymezeny ve Specifických 
pravidlech. 

NE – Z rozpočtu projektu je zřejmé, že na hlavní aktivity 
projektu je zaměřeno méně než 85 % způsobilých 
výdajů. 

aktivita – NÍZKOEMISNÍ A BEZEMISNÍ VOZIDLA 

Výdaje na hlavní aktivity projektu odpovídají 
tržním cenám. 

ANO – Výdaje na hlavní aktivity v rozpočtu projektu 
odpovídají tržním cenám. 

NE – Výdaje na hlavní aktivity v rozpočtu projektu 
neodpovídají tržním cenám. 

Vozidla, nakupovaná pro veřejnou dopravu, 
jsou upravená pro přepravu osob se sníženou 
schopností pohybu a orientace. 

ANO – Ve studii proveditelnosti jsou popsány technické 
parametry vozidel odpovídající jejich přizpůsobení 
osobám se sníženou schopností pohybu a orientace. 
 
NE – Ve studii proveditelnosti nejsou popsány technické 
parametry vozidel odpovídající jejich přizpůsobení 
osobám se sníženou schopností pohybu a orientace. 

Vozidla, nakupovaná pro veřejnou dopravu, 
splňují Euro 6. 

ANO – Ve studii proveditelnosti je popsáno, že 
pořizovaná vozidla splňují minimálně emisní limity 
normy Euro 6. 
 
NE – Ve studii proveditelnosti není popsáno, že 
pořizovaná vozidla splňují minimálně emisní limity 
normy Euro 6. 
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Věcné hodnocení projektu 

Probíhá v souladu s kap. 3.3 Obecných pravidel podle následujících kritérií věcného 
hodnocení. 

Kritéria věcného hodnocení 
pro SC 1.2 

Hodnocení (bodovací škála) 

aktivita – NÍZKOEMISNÍ A BEZEMISNÍ VOZIDLA 

Harmonogram realizace projektu je 
reálný a proveditelný. 

10 bodů – Žadatel má reálně nastavený harmonogram projektu 
tak, aby projekt byl v termínu dokončen.  

0 bodů – Žadatel nemá reálně nastavený harmonogram projektu 
tak, aby projekt byl v termínu dokončen. 

V projektu jsou uvedena hlavní 
rizika v realizační fázi i ve fázi 
udržitelnosti a způsoby jejich 
eliminace. 

10 bodů – Žadatel uvedl dostatečně podrobně a reálně hlavní 
rizika. 

5 bodů – Žadatel uvedl pouze některá rizika/uvedl rizika pouze 
v některé fázi projektu/neuvedl nebo uvedl pouze částečně 
způsob eliminace rizik.  

0 bodů – Žadatel neuvedl dostatečně podrobně a reálně všechna 
rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a způsob jejich 
eliminace. 

Projekt přispěje k podpoře 
železniční dopravy. 

8 bodů – Projektem pořízená vozidla budou využívána na linkách 
zastavujících bezprostředně u přestupního uzlu na 
železnici/železniční stanice/zastávky. 

0 bodů – Projektem pořízená vozidla nebudou využívána na 
linkách zastavujících bezprostředně u přestupního uzlu na 
železnici/železniční stanice/zastávky. 

Projekt je navržen k realizaci 
v rámci systému integrované 
dopravy. 

10 bodů – Projektem pořízená vozidla budou využívána na 
linkách zahrnutých do systému integrované dopravy (systému 
integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících ve smyslu 
zákona č. 194/2010 Sb.). 

0 bodů – Projektem pořízená vozidla nebudou využívána na 
linkách zahrnutých do systému integrované dopravy (systému 
integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících ve smyslu 
zákona č. 194/2010 Sb.). 

Projekt je navržen k realizaci 
v oblasti se zhoršenou kvalitou 
ovzduší. 

10 bodů – Projekt je situován alespoň částečně na území obce, jež 
zasahuje do oblasti s překročením imisních limitů. 

0 bodů – Projekt není situován ani částečně na území obce, jež 
zasahuje do oblasti s překročením imisních limitů. 

Výstupy projektu přispějí k 
začlenění sociálně vyloučené 
lokality. 

2 body – Projekt je realizován alespoň částečně ve správním 
obvodu obce s rozšířenou působností se sociálně vyloučenou 
lokalitou. 

0 bodů – Projekt není realizován ani částečně ve správním 

Nerelevantní – Žádost o podporu se týká projektu 
pořízení bezemisních vozidel. 
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obvodu obce s rozšířenou působností se sociálně vyloučenou 
lokalitou. 

Projekt zahrnuje pořízení většího 
počtu nízkoemisních nebo 
bezemisních vozidel pro veřejnou 
dopravu. 

6 bodů – Projekt zahrnuje pořízení 8 a více vozidel. 

3 body – Projekt zahrnuje pořízení 4 - 7 vozidel.  

0 bodů – Projekt zahrnuje pořízení max. 3 vozidel. 

Projekt přispěje ke snížení 
množství emisí primárních částic a 
prekurzorů sekundárních částic. 

14 bodů – Množství emisí v porovnání s projektem 
nahrazovanými vozidly poklesne o více než 75 %. 

7 bodů – Množství emisí v porovnání s projektem nahrazovanými 
vozidly poklesne o 25-75 %. 

0 bodů – Množství emisí v porovnání s projektem nahrazovanými 
vozidly poklesne o méně než 25 %. 

Vozidla pro veřejnou dopravu 
pořízená v rámci projektu jsou 
nízkopodlažní a bezbariérová. 

10 bodů – Projekt zahrnuje pořízení výhradně plně 
nízkopodlažních a bezbariérových vozidel. 

5 bodů – Projekt zahrnuje pořízení minimálně částečně 
nízkopodlažních a bezbariérových vozidel. 

0 bodů – Projekt zahrnuje pořízení částečně nízkopodlažních 
vozidel. 

Vozidla pro veřejnou dopravu 
pořízená v rámci projektu jsou 
vybavena systémy pro informování 
cestujících. 

10 bodů – Projekt zahrnuje pořízení vozidel vybavených 
minimálně vnitřním elektronickým vizuálním a akustickým 
systémem pro informování cestujících včetně nevidomých a 
slabozrakých osob. 

5 bodů – Projekt zahrnuje pořízení vozidel vybavených 
minimálně vnitřním elektronickým vizuálním a akustickým 
systémem pro informování cestujících. 

0 bodů – Projekt zahrnuje pořízení vozidel vybavených vnitřním 
elektronickým vizuálním systémem pro informování cestujících 
nebo vozidel bez tohoto systému. 

 
Projekt úspěšně projde věcným hodnocením, když získá minimálně 50 bodů. 

Předmětem věcného hodnocení projektu jsou aktivity projektu, na které jsou vynaloženy 
způsobilé výdaje. 

V kritériu „Projekt je navržen k realizaci v rámci systému integrované dopravy“ projekt 
získá 10 bodů, pokud jsou linky, na které je projekt vázán, v době podání žádosti o 
podporu již zahrnuty v systému integrované dopravy, nebo se jejich zahrnutí do systému 
integrované dopravy (systému integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících ve 
smyslu zákona č. 194/2010 Sb.) plánuje před datem ukončení realizace projektu a tento 
předpoklad je přímo popsán ve Studii proveditelnosti. 

Ex-ante analýza rizik 

Pro projekty, které prošly úspěšně hodnocením, provádí CRR analýzu rizik. Na základě 
jejího výsledku provede u vybraných projektů ex-ante kontrolu. 

Probíhá podle následujících kritérií pro specifický cíl 1.2. 
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Kritéria ex-ante analýzy rizik pro SC 1.2 

Riziko nedosažení výstupů a realizace projektu v předloženém harmonogramu 

Riziko nesouladu realizace projektu s Podmínkami právního aktu a dalšími závaznými postupy a 
pokyny pro příjemce (výzva, právní akt, Pravidla pro žadatele a příjemce atd.) 

Riziko nedodržení podmínek výběrového řízení s platným zákonem o veřejných zakázkách 

Riziko vzniku nezpůsobilých výdajů v rámci realizace projektu (nesoulad vynaložených výdajů s 
Pravidly, překročení limitu výše způsobilých výdajů na vedlejší aktivity projektu atd.) 

Riziko vzniku dvojího financování projektu z jiných evropských a národních zdrojů 

Riziko nenaplnění udržitelnosti projektu 

Riziko nedosažení plánovaných indikátorů 

Riziko podvodu a korupčního jednání 

Riziko nehospodárných a neefektivních aktivit a výdajů 

Riziko v nedovolené veřejné podpoře 

Riziko vzniku neočekávaných nebo nedovolených příjmů 

Ex-ante kontrola 

Probíhá u projektů vybraných na základě výsledků ex-ante analýzy rizik v souladu 
s kapitolou 3.6 Obecných pravidel. 

4.2. Výběr projektů 

Výběr projektů a příprava a vydání Rozhodnutí 

Probíhá v souladu s kapitolami 3.7 až 3.10 Obecných pravidel u žádostí, které úspěšně 
prošly předchozími fázemi hodnocení.  

UPOZORNĚNÍ 

Řídicí orgán IROP může po ukončení hodnocení z důvodu vyčerpání alokace výzvy 
stanovit náhradní projekty podle kapitoly 3.7.1 Obecných pravidel. Náhradní projekty 
musí splnit všechny podmínky hodnocení a kontrol. Náhradní projekty jsou řazeny 
podle data a času předložení žádostí o podporu. 

Řídicí orgán IROP může po ukončení příjmu žádostí navýšit alokaci výzvy. 
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5. Monitorování projektů 
 

Monitorování postupu projektů se uskutečňuje prostřednictvím: 

 průběžných/závěrečných zpráv o realizaci projektu (dále jen „Zpráva“ nebo 
„ZoR“ projektu), 

 průběžných/závěrečných zpráv o udržitelnosti projektu (dále jen „Zpráva“ nebo 
„ZoU“ projektu). 

Předkládání Zpráv probíhá v souladu s kapitolou 14 Obecných pravidel. 

Spolu s průběžnou/závěrečnou ZoR projektu předkládá příjemce také zjednodušenou 
žádost o platbu (dále jen „ZŽoP“), viz kapitola 18.5 Obecných pravidel. 

Jako přílohu závěrečné ZoR předkládá příjemce také fotodokumentaci výstupů projektu 
a protokol o předání a převzetí díla. 

Realizace projektu může být rozdělena na etapy. Příjemce je povinen dodržovat etapy 
stanovené v žádosti o podporu, tj. předkládat na základě stanovených etap průběžné 
ZoR projektu, včetně ZŽoP.  

Minimální délka jedné etapy je stanovena na 3 měsíce. Pravidla pro předkládání ZoR 
projektu za etapy či projekt ukončený před schválením prvního právního aktu jsou 
popsána v Obecných pravidlech v kapitole 14.3. 

Pokud dopravce ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách 
v přepravě cestujících při podání žádosti nedoložil platnou smlouvu o veřejných 
službách v přepravě cestujících, musí ji doložit nejpozději s první ZoU. Pokud platnost 
smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících končí v době udržitelnosti, musí 
dopravce ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě 
cestujících doložit s první následující ZoU přímo navazující platnou smlouvu o veřejných 
službách v přepravě cestujících. 

Podle bodu 11 kapitoly 2.11 těchto Pravidel musí příjemce dokládat výkaz proběhu 
vozidel. Výkaz musí být zpracován v souladu s osnovou, která je přílohou č. 8 těchto 
Pravidel. Pokud byla vozidla provozována již v době realizace projektu, přílohou 
závěrečné ZoR projektu bude výkaz proběhu vozidel uskutečněný během realizace 
projektu. Všechny průběžné ZoU projektu budou obsahovat výkaz proběhu vozidel 
uskutečněný v uplynulém kalendářním roce. Přílohou závěrečné ZoU projektu bude 
výkaz proběhu vozidel uskutečněný v uplynulém kalendářním roce a zbývajícím období 
do konce doby udržitelnosti projektu. 
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6. Financování 
 

Podrobnosti k financování jsou uvedeny v kapitole 18 Obecných pravidel. 

ŘO IROP stanovil pro tuto výzvu ex-post financování. Příjemce podává po skončení etapy 
ZŽoP, ke které přikládá doklady prokazující realizaci a úhradu vynaložených výdajů. 
Finanční prostředky příjemce obdrží po schválení žádosti o platbu na ŘO IROP. 

6.1. Zjednodušená žádost o platbu 
ZŽoP příjemce podává spolu s průběžnou/závěrečnou ZoR projektu. Podrobná pravidla 
předkládání ZŽoP jsou uvedena v kapitole 18.5 Obecných pravidel. 

V závěrečné ZŽoP jsou uvedeny výdaje za poslední etapu. Po jejím doložení zjistí CRR 
konečnou výši celkových způsobilých výdajů projektu na hlavní a vedlejší aktivity 
projektu. 

Informace o bankovním účtu pro příjem dotace jsou popsána v kapitole 18.2 Obecných 
pravidel. 

6.2. Účelové znaky 
Kraje a obce postupují v souladu s kapitolou 18.3 Obecných pravidel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vydání 1.0     Specifická pravidla pro žadatele a příjemce 
Platnost od 29. 5. 2019     

 
 

7. Udržitelnost 
 

Udržitelnost je doba, po kterou příjemce musí zachovat výstupy projektu v souladu 
s čl. 71 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 
2013 (tzv. Obecné nařízení). K udržení výstupů je příjemce zavázán v Podmínkách 
Rozhodnutí. 

Doba udržitelnosti je stanovená na pět let od provedení poslední platby příjemci ze 
strany ŘO IROP, tzn. od data nastavení centrálního stavu „Projekt finančně ukončen ze 
strany ŘO“. O zahájení doby udržitelnosti je příjemce informován automatickou depeší 
prostřednictvím MS2014+. 

 

UPOZORNĚNÍ 

Povinnosti příjemce v době udržitelnosti jsou definovány v kap. 20 Obecných pravidel. 

Příjemce dotace v této výzvě specifického cíle 1.2 je povinen navíc zejména: 
 pořízená vozidla provozovat při plnění výkonu veřejných služeb v přepravě 

cestujících, a to na základě smlouvy nebo smluv o veřejných službách v přepravě 
cestujících, doložených jako příloha žádosti o podporu nebo jako příloha ZoU, 
pokud se nejedná o kraj poskytující veřejné služby v přepravě cestujících sám 
nebo obec poskytující veřejné služby v přepravě cestujících samu, 

 dotaci na pořízení vozidel zohledňovat při uplatňování odpisů ve výchozím 
finančním modelu nebo ve výkazu skutečných nákladů pro určení roční 
kompenzace podle smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, 

 zajistit u pořízených vozidel každoroční proběh minimálně 30 000 km ujetých 
jedním silničním vozidlem nebo nekolejovým drážním vozidlem a 40 000 km 
ujetých jedním kolejovým drážním vozidlem městské hromadné dopravy a výkaz 
proběhu vozidel předkládat jako přílohu ZoU projektu, 

 vyřadit stávající vozidla z provozu ve veřejných službách v přepravě cestujících 
v případě, že projektem dochází k obnově vozového parku, a tuto skutečnost 
doložit v ZoU projektu. 
 

 

DOPORUČENÍ 

Doporučujeme příjemcům sjednat si pojištění majetku pořízeného z dotace IROP. 
Pojištění je vhodné zejména pro případ, kdy v průběhu realizace projektu nebo v 
období udržitelnosti dojde ke zničení nebo poškození majetku pořízeného z dotace. 
Příjemce nebude schopen naplnit účel projektu a zachovat po stanovené období 
výsledky realizace projektu a bude povinen vyplacenou dotaci vrátit. Pojištění majetku 
není povinné a výdaje na něj nejsou způsobilé. 
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8. Seznam zkratek 
 

B+R  Bike and Ride/„Přijeď na kole a jeď“ – parkovací systém 

CBA  Cost Benefit Analysis/Analýza nákladů a přínosů 

CNG  Compressed Natural Gas/Stlačený zemní plyn 

CRR  Centrum pro regionální rozvoj České republiky 

ČHMÚ  Český hydrometeorologický ústav 

ČSN  Česká technická norma 

ČÚZK  Český úřad zeměměřický a katastrální 

DPH  Daň z přidané hodnoty 

EFRR  Evropský fond pro regionální rozvoj 

EA  Ekonomická analýza 

ENPV Čistá současná hodnota v rámci návratnosti investice pro 

ekonomickou analýzu 

EU  Evropská unie 

FA   Finanční analýza 

FNPV Čistá současná hodnota v rámci návratnosti investice pro finanční 

analýzu 

IROP  Integrovaný regionální operační program 

ITS  Intelligent Transport Systems/Inteligentní dopravní systémy 

K+R  Kiss and Ride/„Polib a jeď“ – parkovací systém 

LNG  Liquefied Natural Gas/Zkapalněný zemní plyn 

MD  Ministerstvo dopravy 

MMR  Ministerstvo pro místní rozvoj 

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MS2014+ Informační systém pro přípravu a podání žádosti o podporu 

NUTS La Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques/ 

Nomenklatura územních statistických jednotek 

OP  Operační program 

PO  Prioritní osa 

P+R  Park and Ride/„Zaparkuj a jeď“ – parkovací systém 

QUEST Quality management tool for Urban Energy efficient Sustainable 

Transport/Nástroj řízení kvality pro udržitelnou, energeticky 

efektivní dopravu 

ŘO  Řídicí orgán 

SC   Specifický cíl 

SUMF Strategic Urban Mobility Framework/Strategický rámec městské 

mobility 

SUMP  Sustainable Urban Mobility Plan/Plán udržitelné městské mobility 

ZoR  Zpráva o realizaci projektu 

ZoU  Zpráva o udržitelnosti projektu 

ZŽoP  Zjednodušená žádost o platbu 
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ŽP   Životní prostředí 
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9. Právní a metodický rámec 
 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o 
veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady 
č. 1191/69 a č. 1107/70 

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 
zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 

Sdělení Komise 2014/C 92/01 o výkladových pokynech pro nařízení (ES) č. 1370/2007 
o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU ze dne 7. července 2010 o rámci 
pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro 
rozhraní s jinými druhy dopravy 

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických 
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 296/2010 Sb., o postupech pro sestavení finančního modelu a určení 
maximální výše kompenzace, ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 

Národní akční plán čisté mobility 
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10. Seznam příloh Specifických pravidel 
 

1. Postup pro podání žádosti o podporu v MS2014+ 
2. Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace – vzor 
3. Metodické listy indikátorů 
4. Osnova studie proveditelnosti 
5. Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility – osnova 
6. Seznam obcí zasahujících do oblastí s překročením imisních limitů 
7. Seznam správních obvodů obcí s rozšířenou působností se sociálně vyloučenými 

lokalitami 
8. Výkaz proběhu vozidel – osnova 

Před schválením Rozhodnutí může dojít ke změně vzoru Podmínek uvedených v příloze. 

 



Stránka 1 z 10 
 

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na území 
statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto služby 

 
 

I. Subjekty smlouvy 
 
1.   Statutární město Děčín 

sídlem:                                    Mírové nám. 1175/5, Děčín IV 
jehož jménem jedná:  Mgr. Marie Blažková, primátorka 
IČ:    00261238 
DIČ:    CZ00261238 (plátce DPH) 
bankovní spojení:                  Česká spořitelna, a.s., pobočka Děčín 
číslo účtu:                              19-921402389/0800 

 (dále jen „město“) 
 

2.   Dopravní podnik města Děčína, a. s. 
sídlem:                                    Dělnická 106, Děčín VI, 
jejímž jménem jednají:  Ing. Vladislav Raška – předseda představenstva 
                                               Ing. Martin Weiss – člen představenstva 
zapsaná v OR:   Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 651 
IČ:    62240935 
DIČ:    CZ62240935 
bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Děčín 
číslo účtu:   3408-431/0100  

 (dále jen „dopravce“) 
 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

Tato smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na území statutárního města Děčína 
a o kompenzaci za tyto služby (dále též jen „smlouva“) je mezi stranami uzavírána na základě 
zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších 
zákonů, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných službách 
v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 
a č.1107/70, zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,  
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 296/2010 Sb., 
o postupech pro sestavení finančního modelu a určení maximální výše kompenzace, a nařízení 
vlády č. 63/2011 Sb., o stanovení minimálních hodnot a ukazatelů standardů kvality a 
bezpečnosti a o způsobu jejich prokazování v souvislosti s poskytováním veřejných služeb 
v přepravě cestujících. 
 

 
III. Předmět smlouvy 

 
Předmětem této smlouvy je: 

a) závazek dopravce provozovat po dobu účinnosti této smlouvy městskou autobusovou 
dopravu (dále jen „MAD“) na území města formou veřejných služeb v přepravě 
cestujících, za podmínek stanovených v této smlouvě,  
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b) závazek města uhradit dopravci za podmínek, v termínech a ve výši stanovených 
v této smlouvě kompenzaci za výše uvedenou činnost dopravce. 

 
 

IV. Rozsah provozu MAD  
 

1. Rozsah provozu MAD v zájmové oblasti města, ke kterému se dopravce na základě této 
smlouvy zavazuje, je vymezen v podobě:  
a) přehledu tras linek MAD uvedených v příloze č. 1 této smlouvy a  
b) schválenými jízdními řády MAD a vydanými licencemi. 

2. Jízdní řády jsou uvedeny v příloze č. 2 k této smlouvě. 
3. Dopravce smí provádět operativní krátkodobé změny v jízdních řádech pouze v případě 

mimořádných událostí (operativní uzavírky komunikací v případě dopravních nehod, 
nesjízdnosti apod.) 

4. Dopravce smí provádět krátkodobé nebo dlouhodobé změny jízdních řádů (tzv. výluky) v 
případě schválených uzavírek komunikací a jen se souhlasem dopravního úřadu. 

5. Dopravce smí v měsících červenec a srpen příslušného kalendářního roku zavést 
prázdninové jízdní řády. Tyto prázdninové jízdní řády podléhají schválení oddělení 
silničního a dopravního úřadu.  

6. Dopravce smí v období vánočních a novoročních svátků provést tyto úpravy jízdních 
řádů: 
- dne 01. 01. zahájit provoz MAD mezi      7.   a    9.  hodinou 
- dne 24. 12. ukončit provoz MAD mezi   17.   a  18. hodinou 
- dne 25. 12. zahájit provoz MAD mezi      7.  a     9. hodinou 
- dne 31. 12. ukončit provoz MAD mezi   19.   a   20. hodinou 
- ve dnech školních prázdnin omezit provoz na rozsah prázdninového jízdního řádu. 
Tyto úpravy jízdních řádů podléhají schválení dopravního úřadu a nejsou považovány za 
změnu smlouvy. 

7. V případě zvýšené krátkodobé poptávky po přepravních výkonech je dopravce oprávněn 
posílit provoz smluvně dohodnutý v celé trase nebo její části. Toto posílení nepodléhá 
schválení dopravního úřadu a není považováno za změnu smlouvy a je zahrnuto do 
závazku veřejné služby. Patří sem i nezbytné posilové spoje z důvodu obvyklých 
kulturních, společenských a sportovních akcí. 

8. Jiné změny jízdních řádů jsou považovány za změnu smlouvy a řídí se ustanovením o 
možných změnách smlouvy. 

 
 

V. Specifikace některých provozních a jiných parametrů v souvislosti s vozidly MAD 
pořízenými z dotací poskytnutých v rámci projektů  

 
1. V případě, že budou v průběhu účinnosti této smlouvy pořizována vozidla, jež budou 

dopravcem použita k plnění závazků dle této smlouvy, na něž budou zároveň poskytnuty 
dotace v rámci projektů, a poskytovatel dotace bude požadovat doplnění této smlouvy o 
specifikace parametrů či podmínek provozu těchto vozidel, zavazují se strany písemným 
dodatkem tuto smlouvu v uvedeném smyslu upravit. 
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VI. Smluvní přepravní podmínky MAD a tarifní podmínky a MAD 
 

1. Smluvní přepravní podmínky MAD jsou uvedeny v příloze č. 3 této smlouvy.  
2. Tarifní podmínky MAD a ceny jízdného jsou uvedeny v příloze č. 4 této smlouvy. 
3. Změna smluvních přepravních podmínek je v kompetenci dopravce a může být provedena 

kdykoliv v průběhu smluvního období.  
4. Město i dopravce může kdykoliv v průběhu smluvního období navrhnout změnu jízdného 

a tarifních podmínek MAD. Tento návrh na změnu bude zpravován formou dodatku k této 
smlouvě a musí být schválen v orgánech města. 

5. Přeprava zaměstnanců dopravního podniku a některých dalších osob bude prováděna v 
souladu s usnesením Rady města č. 0335002 ze dne 24.12.2003 a směrnicí pro 
poskytování jízdenek MHD ze dne 01.01.2004. Stanovení ceny zlevněné jízdenky pro 
zaměstnance a jejich rodinné příslušníky je v pravomoci dopravce. 

6. Smluvní přepravní a tarifní podmínky uvedené v bodě 1 a 2 platí pro pravidelné linky 
MAD na území statutárního města Děčína. 

 
 

VII. Standardy kvality a bezpečnosti veřejných služeb v přepravě cestujících 
 

1. Standardy kvality a bezpečnosti veřejných služeb v přepravě cestujících, poskytovaných 
dopravcem na základě této smlouvy, způsob jejich prokazování, jsou uvedeny 
v příloze č. 5 této smlouvy. 

2. Standardy kvality a bezpečnosti veřejných služeb v přepravě cestujících, poskytovaných 
dopravcem, a způsob jejich prokazování, musejí splňovat minimální požadavky stanovené 
nařízením vlády č. 63/2011 Sb., o stanovení minimálních hodnot a ukazatelů standardů 
kvality a bezpečnosti a o způsobu jejich prokazování v souvislosti s poskytováním 
veřejných služeb v přepravě cestujících. 

 
 

VIII. Výchozí finanční model a kompenzace dle výchozího finančního modelu 
 

1. Před uzavřením této smlouvy předložil dopravce městu za účelem splnění povinnosti 
stanovené v § 23 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě 
cestujících a o změně dalších zákonů výchozí finanční model plánovaných nákladů, 
výnosů a čistého příjmu, které mají vyplynout z této smlouvy (dále též jen „výchozí 
finanční model“).  

2. Výchozí finanční model byl sestaven dopravcem v souladu s vyhláškou č. 296/2010 Sb., o 
postupech pro sestavení finančního modelu a určení maximální výše kompenzace, je 
součástí této smlouvy jako příloha č. 6 a zahrnuje všechny předpoklady známé dopravci 
v době uzavření této smlouvy a jejich očekávaný vývoj. 

3. Součástí výchozího finančního modelu je stanovení kompenzace, tj. maximální částky, 
kterou se město zavazuje uhradit dopravci podle dále uvedených podmínek za dopravcem 
poskytnuté veřejné služby v přepravě cestujících (dále jen „kompenzace“) pro ten který 
kalendářní rok.  

4. Výše kompenzace pro období trvání této smlouvy byla stanovena ve výchozím finančním 
modelu na základě předpokládaných nákladů a výnosů, a to při respektování podmínek 
stanovených příslušnými právními předpisy, zejména pak vyhl. č. 296/2010 Sb., o 
postupech pro sestavení finančního modelu a určení maximální výše kompenzace. 
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5. V souladu s ustanovením § 4 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 296/2010 Sb., o postupech pro 
sestavení finančního modelu a určení maximální výše kompenzace se rozsah nákladů 
sjednává v příloze č. 7 k této smlouvě. 

6. Kompenzace závazku veřejné služby je vypočtenou částkou bez DPH. Pokud podle platné 
legislativy by byla kompenzace předmětem daně dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, bude k vypočtené částce kompenzace připočítána DPH v sazbě platné 
ke dni zdanitelného plnění.  

7. Město prohlašuje, že se podrobně seznámilo s výchozím finančním modelem předloženým 
dopravcem a konstatuje, že dle výchozího finančního modelu podíl čistého příjmu 
k provozním aktivům dopravce, nepřevyšuje pro dobu, pro kterou je výchozí finanční 
model sestaven, maximální dovolenou míru výnosů na kapitál, která je dle  
vyhl. č. 296/2010 Sb., o postupech pro sestavení finančního modelu a určení maximální 
výše kompenzace stanovena v maximální míře 7,5% ročně a tedy, že kompenzace 
stanovená ve výchozím finančním modelu dopravcem pro jednotlivé kalendářní roky, 
na které je tato smlouva uzavírána, není nadměrná ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 
citované vyhlášky.   

 
 

IX. Skutečná kompenzace a způsob jejího určení a úhrady 
 
1. Skutečná kompenzace, která bude v jednotlivých letech hrazena městem dopravci (dále 

jen „skutečná kompenzace“), bude určena a hrazena dle pravidel stanovených níže 
v tomto článku smlouvy. 

2. Dopravce je povinen každoročně nejpozději do 3 měsíců před začátkem následujícího 
kalendářního roku předložit městu: 

a) svůj rozpočet na následující kalendářní rok, (dále jen „rozpočet dopravce“),  
b) odhad skutečné kompenzace na následující kalendářní rok  

3. Rozpočet dopravce na následující kalendářní rok a odhad skutečné kompenzace 
na následující kalendářní rok musejí být schváleny v orgánech města. Pokud město bude 
souhlasit s dokumenty uvedenými v předchozí větě, schválí je do 2 měsíců od jejich 
obdržení. Pokud město nebude souhlasit s výší skutečné kompenzace, sdělí tuto 
skutečnost dopravci do 1 měsíce od obdržení rozpočtu dopravce, spolu s uvedením, 
jaká výše skutečné kompenzace, je pro město maximálně přijatelná. Dopravce následně do 
1 měsíce od obdržení vyjádření města provede úpravy svého rozpočtu a rozsahu provozu 
MAD dle článku IV. této smlouvy tak, aby velikost odhadované skutečné kompenzace 
odpovídala požadavku města. 

4. Rozpočet dopravce a odhad skutečné kompenzace jsou uvedeny v příloze č. 8 této 
smlouvy. V roce uzavření smlouvy je rozpočet dopravce a odhad skutečné kompenzace 
totožný s výchozím finančním modelem. V následujících letech rozpočty dopravce a 
odhady skutečné kompenzace předložené dopravcem městu a schválené v orgánech města 
dle předchozího odstavce nebo aktualizované v souvislosti se změnami rozsahu provozu 
MAD nebo tarifních podmínek MAD, či na základě požadavků města dle příslušných 
ustanovení této smlouvy mění přílohu č. 8 této smlouvy.  

5. Skutečná kompenzace bude městem dopravci hrazena následujícím způsobem: 
a) v průběhu příslušného kalendářního roku uhradí město dopravci paušální platbu 

(zálohu) skutečné kompenzace ve 12 pravidelných měsíčních splátkách, splatných 
vždy do 3. dne příslušného kalendářního měsíce na účet dopravce uvedený v čl. I této 
smlouvy s tím, že smluvní strany mohou v mimořádných případech dohodnout i jiný 
termín platby. 
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b) do 3 měsíců po skončení příslušného kalendářního roku uhradí město dopravci 
doplatek kompenzace. Úhrada doplatku kompenzace může být městem provedena 
pouze v případě, že dopravce bez zbytečného odkladu vyrozumí město o důvodech 
zvýšení kompenzace, tyto důvody doloží, a zároveň město odsouhlasí postupem dle 
odst. 4 aktualizovaný rozpočet dopravce a aktualizovaný odhad skutečné kompenzace 
(obsahující i aktualizovaný odhad doplatku kompenzace). Důvodem ke zvýšení 
odhadu doplatku kompenzace dle předchozí věty mohou být zejména tyto skutečnosti: 
- podstatné změny tržeb z provozu MAD a cen rozhodujících vstupů, zejména 

pohonných hmot, náhradních dílů, atp., oproti hodnotám stanoveným ve výchozím 
finančním modelu, které měly negativní finanční dopady na plnění závazku 
dopravce dle této smlouvy, 

- změny technických, právních a jiných necenových podmínek zajišťování plnění 
této smlouvy, zejména legislativní změny v DPH, v oblasti pracovního práva, 
sociálního a zdravotního pojištění, účetních a daňových předpisů, atp., a podstatné 
změny ve vývoji osobních nákladů, které budou mít negativní finanční dopady na 
plnění této smlouvy dopravcem, a které dopravce nemohl předpokládat k datu 
sestavení výchozího finančního modelu, k datu schválení rozpočtu dopravce 
a odhadu skutečné kompenzace městem, či k datu schválení provozu MAD 
městem, 

- zajištění většího rozsahu dopravních výkonů dopravce, jiné struktury dopravních 
výkonů dopravce, popř. změna standardů kvality a bezpečnosti veřejných služeb 
v přepravě cestujících, oproti výchozímu finančnímu modelu či odsouhlasenému 
rozsahu provozu MAD,  

- zajištění menšího rozsahu provozu MAD na základě požadavku města, popř. 
nelze-li odsouhlasený rozsah provozu MAD z objektivních a předem 
nepředvídatelných důvodů realizovat, 

- změna tarifu, popř. tarifních podmínek, s podstatným dopadem do výše 
předpokládaných příjmů dopravce, pokud dopravce tyto změny nemohl předvídat 
ke dni sestavení výchozího finančního modelu, k datu schválení rozpočtu dopravce 
a odhadu skutečné kompenzace městem, či k datu schválení provozu MAD 
městem. 

6. Skutečná kompenzace nesmí přesáhnout výši kompenzace odhadnuté ve výchozím 
finančním modelu a současně výši kompenzace uvedené ve výkazu skutečných nákladů a 
výnosů za kalendářní rok, vypočtených dle vyhlášky č.296/2010 Sb. v souladu s výchozím 
finančním modelem. Výkaz skutečných nákladů a výnosů za kalendářní rok spočítaných 
dle vyhlášky č. 296/2010 Sb. se dopravce zavazuje předložit městu na vědomí do 
2 měsíců po skončení příslušného kalendářního roku.  

7. Dílčí změny rozsahu provozu MAD, splňující kritéria dle čl. IV. odst. 7 nemají vliv 
na sjednanou výši úhrady skutečné kompenzace.  

8. Dopravce není oprávněn uplatnit finanční prostředky určené na úhradu skutečné 
kompenzace na daň z přidané hodnoty.  

9. Dopravce bere na vědomí, že město je podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném 
znění, oprávněno vykonávat veřejnosprávní kontrolu užití finančních prostředků 
poskytnutých na základě této smlouvy, a že nesplnění povinností vyplývajících z této 
smlouvy, je porušením rozpočtové kázně, za které může být dopravci uložen odvod podle 
§ 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

10. Smluvní strany se dohodly, že do doby uzavření dodatku pro následující kalendářní rok 
bude město poskytovat dopravci paušální platby ve výši předcházejícího kalendářního 
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roku. Vyrovnání plateb bude provedeno v první paušální platbě placené po uzavření 
nového dodatku pro daný rok. 

 
 

X. Závazky stran 
 
1. Dopravce se zavazuje: 

a) plnit své závazky obsažené v této smlouvě, 
b) provozovat MAD v souladu s platnými právními předpisy a v souladu s ujednáními 

obsaženými v této smlouvě, 
c) zajistit vydání potřebných licencí na provoz jednotlivých linek MAD a v případě 

potřeby (např. zúžení rozsahu provozu MAD) zajistit zrušení příslušných licencí,  
d) předkládat nejpozději do 25. dne po skončení každého kalendářního pololetí městu 

zprávu s vyhodnocením plynulosti MAD za uplynulé kalendářní pololetí, 
e) evidovat přepravní výkony provedené v rámci závazku veřejné služby a umožnit 

městu provedení kontroly těchto přepravních výkonů, 
f) bez zbytečného odkladu informovat město o vzniklých skutečnostech, které by 

mohly vést ke změně plnění rozpočtu dopravce a v důsledku toho k odchylce od 
předpokládané výše doplatku kompenzace o více jak 10 % (zejména změna sazeb 
DPH a spotřebních daní, snížení tržeb, růst předpokládaných nákladů, apod.); 
současně s tím dopravce informuje město o možnostech řešení vzniklé situace 
(zejména o odpovídající změně rozsahu provozu MAD či změně tarifních podmínek 
MAD), 

g) do 1 měsíce od obdržení písemné žádosti připravit pro město návrh změn rozsahu 
provozu MAD v návaznosti na požadavek města na snížení předpokládané výše 
kompenzace,  

h) do 1 měsíce od obdržení písemné žádosti připravit pro město kalkulaci, jakým 
způsobem se změní odhadovaný hospodářský výsledek dopravce, pokud dojde ke 
změně rozsahu MAD nebo ke změně tarifních podmínek MAD dle záměru města,  

i) bez zbytečného odkladu sdělit městu objem dalších finančních prostředků žádaných 
či získaných od jiných subjektů na účely, které jsou předmětem této smlouvy, 

j) vykonávat přepravní kontrolu nad dodržováním tarifních a smluvních přepravních 
podmínek vlastními pracovníky nebo dodavatelským způsobem, 

k) průběžně udržovat označníky zastávek MAD a jízdní řády na zastávkách MAD a 
v případě poškození či zničení je bez zbytečného odkladu obnovovat, 

l) vést odděleně účetní evidenci činností prováděných v rámci závazku veřejné služby a 
ostatních činností souvisejících s uzavřením této smlouvy,  

m) umožnit městu kontrolu svého účetnictví, 
n) předkládat městu vždy nejpozději do 25. dne následujícího měsíce po skončení 

příslušného kalendářního pololetí aktuální výsledky hospodaření dopravce, 
tj. vyhodnocení plnění plánu hospodaření s průvodním komentářem, případně další 
městem požadované upřesňující materiály,  

o) předložit městu nejpozději do 28. 2. příslušného kalendářního roku výsledky 
hospodaření dopravce za předchozí kalendářní rok, spolu s výpočtem doplatku 
kompenzace a do 30. 6. příslušného kalendářního roku výsledky hospodaření za  
předchozí kalendářní rok, schválené valnou hromadou dopravce, 

p) provozovat MAD hospodárně a s minimálním dopadem na životní prostředí, 
q) zajišťovat vysokou kvalitu a úroveň přepravy cestujících: 

- zvyšováním množství nízkopodlažních autobusů, minimálně v rozsahu 
uvedeném v příloze k této smlouvě, 
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- zajišťováním přesnosti provozu autobusů, 
- poskytováním aktuálních a přesných informací cestujícím,  
- zvyšováním možností nákupu jízdních dokladů, 
- snižováním míry opotřebení a průměrného stáří vozidel MAD 

r) provozovat vlastní dopravní dispečink, 
s) přílohou č. 9 této smlouvy je seznam dopravních prostředků dopravce určený k 

zajišťování závazku veřejné služby podle této smlouvy. Dopravce se zavazuje 
současně s předložením vyúčtování oznámit městu i případné změny v dopravních 
prostředcích určených k zajišťování závazku veřejné služby podle této smlouvy. 

 
2. Město se zavazuje: 

a) plnit své závazky obsažené v této smlouvě, 
b) přizvat dopravce ke všem jednáním ve věci dopravních změn na území města, 
c) informovat dopravce o všech připravovaných opatřeních, která podstatným 

způsobem ovlivní stávající požadavky na rozsah a vedení linek MAD, 
d) zajistit údržbu, sjízdnost a schůdnost místních komunikací dotčených provozem 

MAD včetně zastávek a autobusového nádraží, 
e) jedenkrát týdně zajišťovat čištění a údržbu zpevněných pochůzných ploch 

autobusových zastávek a vyvážení odpadkových košů z těchto zastávek. V zimním 
období provádět čištění a odstraňování sněhu a náledí na zastávkách tak, aby byla 
zabezpečena schůdnost, 

f) zajišťovat správu, údržbu a opravy stávajících, příp. nově vybudovaných přístřešků 
zastávek MAD a jejich příslušenství, které jsou v majetku města, 

g) prostřednictvím Městské policie vytvářet podmínky pro plynulé zabezpečení MAD, 
h) město je povinno zajistit na každý jednotlivý kalendářní rok zdroje pro obnovu 

dopravní infrastruktury a vozového parku potřebného pro zabezpečení závazku 
veřejné služby v požadovaném rozsahu. 

3. Při plnění této smlouvy jsou strany povinny si poskytnout vzájemnou součinnost a zajistit 
průběžnou koordinaci přípravy potřebných podkladů a dokumentů dle této smlouvy. Za 
tím účelem každá ze stran určí kontaktní osobu, popř. více kontaktních osob, které budou 
zajišťovat naplnění povinností stanovených v předchozí větě. 

 
 

XI. Sankce 
 
1. V zájmu zajištění plynulosti MAD zaplatí dopravce městu smluvní pokutu ve výši: 

a) 30,- Kč za každý vynechaný přepravní kilometr na území města, pokud podíl 
vynechaných přepravních kilometrů přesáhne 3 % a nepřesáhne 5 % ze stanoveného 
rozsahu přepravních kilometrů na příslušný kalendářní rok, 

b) 60,- Kč za každý vynechaný přepravní kilometr na území statutárního města, pokud 
podíl vynechaných přepravních kilometrů přesáhne 5 % ze stanoveného ročního 
rozsahu přepravních kilometrů na příslušný kalendářní rok. 

Neprovede-li dopravce přepravní výkony prokazatelně bez vlastního zavinění, má právo 
požádat město, aby takto vynechané kilometry nebyly započítány do základu pro výpočet 
smluvní pokuty. Smluvní pokuta dle tohoto odstavce se neuplatní, jestliže důvodem 
k vynechání kilometrů byla stávka zaměstnanců dopravce, rozhodnutí správního úřadu 
nebo okolnost objektivně vylučující odpovědnost dopravce.  

2. Pokud dopravce neuhradí ve stanoveném termínu smluvní pokutu za neprovedené 
přepravní výkony, je povinen za každý kalendářní den prodlení zaplatit městu úroky 
z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 
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3. Pro případ prodlení města s úhradou kompenzace, doplatku kompenzace nebo prodlení 
dopravce s vrácením přeplatku kompenzace se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05% 
z dlužné částky za každý den prodlení. 

4. U smluvních pokut, které jsou v této smlouvě určeny konkrétní částkou uvedenou 
v korunách českých, může město požadovat navýšení takovéto smluvní pokuty o inflaci za 
období od roku uzavření této smlouvy do roku, kdy nárok na smluvní pokutu vznikl. 

5. Případný nárok na náhradu škody zůstává zaplacením smluvních pokut nebo úroků 
z prodlení nedotčen. 

6. Splatnost smluvních pokut a úroků z prodlení stanovených v této smlouvě je 14 dnů 
od projednání případu a zaslání příslušné výzvy k zaplacení, a to na příjmový účet 
příslušné smluvní strany, uvedený v záhlaví této smlouvy. 

 
 

XII. Doba platnosti smlouvy a možnost její výpovědi 
 
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou na období od 01.07.2015 do 30.06.2025. 
2. Trvání této smlouvy končí: 

a)  uplynutím doby smluveného trvání dle bodu 1, 
b) písemnou dohodou obou smluvních stran, 
c) zánikem všech oprávnění dopravce provozovat dopravu, která je předmětem této 

smlouvy, 
d) dnem, kdy dopravce přestane být ve smyslu této smlouvy a platné legislativy, tzv. 

vnitřním provozovatelem. Trvání smlouvy však končí k poslednímu dni kalendářního 
roku, ve kterém přestal být dopravce vnitřním provozovatelem, pokud bezprostředně 
hrozí nebezpečí přerušení poskytování služeb, 

e) vypovězením této smlouvy některou ze smluvních stran pro její závažné porušení. 
3. Dopravce může vypovědět smlouvu pro závažné porušení smlouvy pouze z důvodu 

prodlení města s úhradou plateb za kompenzaci nebo doplatku kompenzace, a to obojí 
delšího tří měsíců. 

4. Město je oprávněno smlouvu vypovědět pouze pro závažné porušení povinnosti dopravce 
využít výši kompenzace v souladu s platnou legislativou a nebo z důvodu neplnění 
závazku veřejné služby podle této smlouvy dopravcem, čímž se rozumí neuskutečnění 
žádného ze smluvených výkonů po dobu delší než 3 kalendářní dny, ledaže neplnění 
závazku bylo zapříčiněno důvody, které nejsou na straně dopravce a dopravce je nemůže 
ovlivnit (tzv. důvody vyšší moci, a to např. válka, občanské nepokoje, teroristické činy 
nebo hrozba teroristického činu, epidemie, výbuchy, zásahy bleskem, zemětřesení, vánice, 
povodně, požáry, vichřice, bouře nebo jiné působení přírodních živlů, stávky) a nebo z 
důvodu opakovaného, nejméně trojího, prokázaného závažného porušení závazků 
dopravce či Standardů kvality a bezpečnosti poskytovaných služeb dopravcem, které 
následovalo po předchozím písemném vytčení takového porušení ze strany města s tím, že 
byla dopravci poskytnuta přiměřená lhůta k nápravě porušení, a kterých se dopravce 
dopustil v průběhu téhož kalendářního roku trvání této smlouvy. 

5. Úmysl vypovědět smlouvu musí strana oprávněná oznámit straně povinné, bez zbytečného 
odkladu poté, kdy strana povinná porušila své povinnosti se stanovením dodatečné lhůty k 
nápravě závadného stavu. 

6. Bez ohledu na uvedené je smluvní strana, v jejíž neprospěch byla smlouva porušena 
oprávněna smlouvu vypovědět, aniž by poskytovala dodatečnou lhůtu k nápravě 
závadného stavu, jestliže strana, která smlouvu porušila, písemně prohlásí, že svůj 
závazek nesplní. 
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7. Výpovědní lhůta činí šest měsíců a začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po 
měsíci, v němž došlo k prokazatelnému doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

8. Veškerá nevypořádaná práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy městu či dopravci ke 
dni ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat obdobně dle příslušných 
ustanovení této smlouvy bez zbytečného odkladu po ukončení jejího trvání. 

9. Ukončením trvání smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. 
Ukončení smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklého porušením smlouvy, 
řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které 
podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 
smlouvy. 

 
 

XIII. Změny a doplňky smlouvy 
 

1. Pokud se některé ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, smluvní 
strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

2. Změny a doplňky této smlouvy se provádějí číslovanými dodatky na základě dohody 
stran, které za město před jejich uzavřením schvaluje zastupitelstvo města, za dopravce 
představenstvo. 

3. Pokud jedna smluvní strana vyzve druhou písemně k jednání o změně nebo doplnění této 
smlouvy, je druhá smluvní strana povinna se do 15 kalendářních dnů od obdržení výzvy 
jednání zúčastnit. 

 
 

XIV. Přechodná a závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva ruší a nahrazuje Smlouvu na veřejné služby a úhradu prokazatelné ztráty z 
provozu městské autobusové dopravy v Děčíně pro období 2009-2018 ze dne 17.12. 2008, 
ve znění jejích změn a dodatků (dále jen „původní smlouva“). Finanční závazky stran, 
které byly dojednány či vznikly na základě původní smlouvy, budou po jejím ukončení 
vypořádány podle pravidel stanovených v původní smlouvě. 

2. Uzavření smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem města usnesením č. ZM 15 06 07 10 
dne 25.06.2015. 

3. Tato smlouva je sepsána a podepsána v 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana 
obdrží 2 stejnopisy.    

4. Strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že ji nepodepsaly 
v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným 
projevem vůle, což stvrzují podpisy svých zástupců.  

5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem 01. 07. 2015. 
 
 
 

Přílohy: 
 
Příloha č. 1   Přehled tras linek MAD 
Příloha č. 2   Jízdní řády MAD (tato příloha byla již předána na Magistrát města Děčín a           
                      nebude k této ani v dalších letech přikládána) 
Příloha č. 3   Smluvní přepravní podmínky MAD 
Příloha č. 4   Tarifní podmínky MAD a ceny jízdného 
Příloha č. 5   Standardy kvality a bezpečnosti služeb veřejných služeb  



Příloha č.6 Yýchozí finanční model nákladů, výnosů a čistého příjmu
Příloha č. 7 Pravidla výpočtu kompenzace závazfruveřejné služby
Příloha č. 8 Rozpočet dopravce a odhad skutečné kompenzace
PříIoha č. 9 Seznam dopravních prostředků určených k zajišťování závazkuveřejné

službv

2 I -06- 2015
?b.0b.  ? r r i

V Děčíně dne V Děčíně dne

Za statutitmi město Děčín : Za D opravni podnik města Děčína a. s. :

I

I

\ Ing.Vladislav Raška
\ předseda představenstva

Mgr. Marie Blaž-ková
primátorka

Ing. Martin Weiss
člen představenstva
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Příloha ě. 3 Smluvní přepravní podmínky MAD

Dopravní podnik města Děčína, a.s., Děčín VI' Dě|nická|06

sMLUYNÍ pŘBpnavxÍ ponuÍNKY PRo vpŘunvou sILNIčNÍ osonnÍ DoPRAW

které na zák|adě zákona ě.1II/|994 Sb. o silniční dopravě ve znění pozdějších předpisů
avsouladu svyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č. 175/2000 Sb. ze dne 15. června 2000
o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu vydává Dopravní podnik města
Děčína, a. s.

1.Zák|adní pojmy

1.1 Veřejná silniční osobní dopravní činnost: činnost dopravce spočívající v pravidelné přepravě
osob, zavazadel, věcí a živých zvířat vozidly ve veřejné linkové dopravě včetně městské
autobusové dopravy

1.2. Dopravce: Dopravní podnik města Děčína, a. s.

l.3. Pověřená osoba: řidič nebo jiná osoba dopravce, která se prokáže kontrolním odznakem
nebojiná osoba dopravce' která se prokáže průkazem dopravce s oprávněním dávat cestujícím
pokyny apÍkary

1.4. osoba s omezenou schopností pohybu a orientace: osoba postižená pohybově, zrakově
a sluchově, osoba pokročilého věku, těhotnážena a rodič s dětmi do věku tří let.

1.5. Průkaz TP, ZTP, ZTP/P: prukazy, jejichž držitelé jsou natolik zdravotně postiženi, Žetato
postižení odůvodňují poskytování mimořádných ýhod.

l.6. Návyková látka: alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé
nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávaci schopnósti nebo
sociální chování.

1.7. osobní údaj: jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození a adresa, uvedené v osobním
dokladu cestujícího vydaném příslušným správním úřadem.

|.8. Zavazadlo: snadno přenosná věc, kterou vzhledem krozměrum a hmotnosti lze snadno
umístit ve vozidle nebo bez obtíží naložit do vozidla a nemůže-li tato věc svou povahou
poškodit nebo znečistit cestující nebo vozidlo.

2. Přepravní smlouva

2.| Právní vztah mezi dopravcem a cestujícím vzniká uzavřením smlouvy o přepravě osob
přepravní smlouva). Součástí přepravní smlouvy se stiívá tento přepravní Íád, ke kterému
cestuj ící přistoupí uzavřením přepravní smlouvy.

2.2. PÍepravní smlouva j e uzavřena:
a) jestliže cestující využije svého práva k přepravě z jizdního dokladu tím, Že nastoupí do

vozidla
b) jestliže cestující není drŽitelem jízdního dokladu: nastoupením do vozidla a

bezodkladn ým zap|acením j ízdného
2.3. Dopravce se přepravní smlouvou zavazuje přepravit cestujícího ze stanice nástupní do stanice

cílové řádně a včas.

2.4. Cestující se přepravní smlouvou zavazuje, Že při přepravě bude dodržovat tento přepravní řád
a smluvní přepravní podmínky, zap|atí jizdné podle tarifu, s qýjimkou osob přepravovaných



podle vyhlášených přepravních podmínek a tarifu bezplatně. Uzavřením přepravní smlouvy 
přistupuje cestující na smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem.  

 
2.5. Přepravní smlouva je splněna: 

 a) řádným provedením přepravy podle uzavřené přepravní smlouvy 
 b) provedením přepravy v jiném než ve smluveném rozsahu, došlo-li k oprávněnému 

 vyloučení cestujícího z přepravy pověřenou osobou 
 
3. Jízdní doklady 
 
3.1. Jízdními doklady jsou: 
 a) jízdenka pro jednotlivou jízdu a přestupní jízdenka, opatřená obchodním jménem 

 dopravce a obsahující  nástupní a cílovou stanici nebo přepravní pásmo, výší a druh 
 jízdného, případně výši slevy, údaj o platnosti spolu s případnými dalšími údaji 
 umožňujícími kontrolu platnosti a správnosti použití jízdenky, 

 b) jízdenka časová je čipová karta opatřená obchodním jménem dopravce. Čipová karta 
 je zkontrolovatelná čtecím zařízením umístěným ve vozidle, 

 c) průkaz, jehož držitel má právo na přepravu. 
  
3.2. Jízdní doklad je neplatný, jestliže: 
 a) cestující nedodržel podmínky pro jeho použití stanovené vyhlášenými tímto 

 přepravním řádem,  tarifem nebo zvláštním předpisem, 
 b) není řádně vyplněn, 
 c) je  poškozen tak, že z něj nejsou patrné údaje potřebné pro kontrolu správnosti jeho 

 použití, 
 d) údaje neodpovídají skutečnosti nebo byly neoprávněně pozměněny, 
 e) je použit neoprávněnou osobou, 
 f) uplynula doba jeho platnosti, 
 g) je používán bez vyžadované fotografie, 
 h) nejde o originál, 
 i) jízdní  doklad, který opravňuje k přepravě jen  ve spojení s jiným dokladem, je 

 neplatný, jestliže se cestující tímto jiným dokladem neprokáže. 
 
3.3. Neplatnou jízdenku pro jednotlivou jízdu nebo jízdenku časovou je pověřená osoba 

oprávněna odebrat v případech uvedených v předchozím odstavci pod písm. c), d), e), f), g) a 
h). Z jiných jízdních dokladů je oprávněna pověřená osoba zjišťovat osobní údaje potřebné na 
vymáhání zaplacení jízdného a přirážky. 

 
4. Podmínky prodeje jízdenek a vrácení jízdného dopravcem při neprovedení dopravy 
 
4.1. Jízdenku pro jednotlivou jízdu si cestující zakoupí bezprostředně po nástupu do vozidla před 

započetím jízdy prostřednictvím odbavovacího systému nainstalovaného ve vozidle.    
  
4.2. Cestující má možnost si zakoupit jízdenku a místenku na vybrané spoje linkové dopravy 

předem na místech k tomu určených. Místo, na které byla zakoupena místenka může cestující 
bez místenky obsadit je v případě, není-li nárokováno toto místo cestujícím s platnou 
místenkou. 

 
4.3 Cestující má právo na vrácení jízdného při neprovedení přepravy z důvodů, které jsou na 

straně dopravce, po předložení jízdenky a dokladů o tom, že přeprava nebyla provedena. 
 
4.4. Cestující, který byl vyloučen z přepravy, nemá právo na vrácení jízdného. 
 
4.5. Cestující, který se ve vozidle po započetí přepravy neprokáže na výzvu pověřené osoby 

platným jízdním dokladem, zaplatí pověřené osobě za přepravu jízdné vyhlášené tarifem a 
přirážku ve výši 500,-- Kč. Nelze-li spolehlivě zjistit nástupní zastávku cestujícího, považuje 



se za nástupní zastávku výchozí zastávka spoje. Jestliže cestující přepravuje psa nebo 
zavazadlo, přičemž cestující za psa nebo zavazadlo nezaplatil příslušné jízdné, zaplatí 
pověřené osobě za přepravu jízdné vyhlášené tarifem a přirážku ve výši 100,-- Kč 

 
4.6. Jestliže cestující nebyl v důsledku zpoždění odjezdu nebo příjezdu spoje nebo ztráty přípoje 

přepraven včas, nemá právo na náhradu škody. 
 
5. Povinnosti cestujícího 
 
5.1. Cestující  je  při přepravě povinen starat se o vlastní bezpečnost a zdržet se všeho, co by 

mohlo ohrozit bezpečnost přepravy, jeho vlastní bezpečnost nebo bezpečnost ostatních 
cestujících, pořádek a  klid ve vozidle nebo působit rušivě na osádku vozidla při výkonu 
dopravní služby nebo na ostatní cestující. 

 
5.2. Cestující je povinen: 
 a) dodržovat vyhlášené přepravní podmínky 
 b) přesvědčit se, zda mu byla vydána jízdenka podle jeho požadavků, 
 c) dbát pokynů a příkazů pověřené osoby, které směřují na zajištění bezpečnosti a 

 plynulosti dopravy,  jeho bezpečnosti nebo bezpečnosti ostatních cestujících, 
 d) na výzvu pověřené osoby se prokázat platným jízdním dokladem; neprokáže-li se  platným 

jízdním  dokladem, zaplatit přirážku nebo se prokázat osobními údaji  potřebnými na 
vymáhání zaplacení přirážky, 

 e) na výzvu pověřené osoby zaplatit přirážku za nedodržení přepravního řádu nebo  pokynu 
a příkazu  pověřené osoby nebo za znečištění vozidla nebo za rušení klidné  přepravy 
cestujících nebo jiné obtěžování cestujících. 
 

5.3.Cestujícímu není při přepravě zejména dovoleno 
 a) mluvit za jízdy na řidiče, 
 b) otvírat za jízdy dveře vozidla, 
 c) vyhazovat za  jízdy z vozidla předměty nebo  je nechat vyčnívat ven, 

d) vystupovat za  jízdy z vozidla nebo  nastupovat do vozidla nebo se vyklánět z  vozidla, 
 e) nastupovat do vozidla prohlášeného za obsazené, 
 f) nastupovat do vozidla s obutými kolečkovými bruslemi, 
 g) uvádět bezdůvodně v činnost návěstní zařízení ve vozidle, 
 h) zdržovat se v prostoru vyhrazeném pro řidiče nebo jiného člena osádky a v prostoru, 

 který znemožňuje řidiči bezpečný výhled z vozidla, 
 i) bránit  použití  provozních  zařízení, výstupu, průchodu nebo nástupu do vozidla, 
 j) kouřit ve vozidle, 
 k) chovat se hlučně, provozovat hudbu, zpěv, 
 l) používat  hlasitě  rozhlasový  přijímač  nebo jiné reprodukční zařízení, 
 m) znečisťovat nebo poškozovat vozidlo. 

Cestující je povinen uposlechnout a dbát pokynů a příkazů pověřených osob udílených k 
zajištění bezpečné,  klidné a plynulé přepravy.  

 
6. Nástup a výstup cestujících 
 
6.1. Cestující může nastoupit do vozidla nebo z něj vystoupit jen na zastávce. Cestující je povinen 

pro výstup použít dveře podle jejich označení. Nástup do vozidla je povolen pouze předními 
dveřmi. Nástup do vozidla jinými dveřmi je povolen pouze po předchozím souhlasu pověřené 
osoby.  

 
6.2. Cestující je oprávněn ve vozidle obsadit jen jedno volné místo k sezení. 
 
6.3. Cestujícím s omezenou schopností pohybu a orientace je umožněn nástup do vozidla všemi 

dveřmi vozidla, které jsou určené pro cestující. Tito cestující mají též přednost při obsazení 
míst k sezení, která jsou ve vozidle vyhrazená a označená pro přepravu těchto osob. 



 
6.4. Přednost mají vystupující cestující před nastupujícími.  
 
6.5. Zastaví-li vozidlo z provozních důvodů na místě, kde podle jízdního řádu nezastavuje, může 

cestující vystoupit jen se souhlasem řidiče nebo jiné pověřené osoby. Vyžadují-li to provozní  
důvody, je  cestující povinen na pokyn pověřené osoby z vozidla vystoupit a do vozidla opět 
nastoupit.  

 
7. Podmínky přepravy dětí 
 
7.1. Děti do 6 let lze přepravovat pouze v doprovodu cestujícího staršího 10 let. 
 
7.2. Dítě, které je podle tarifu bezplatně přepravováno, může s cestujícím, který jej doprovází, za-

ujmout  jen 1 místo k sezení, nejsou-li ostatní místa volná.  
 
8. Podmínky přepravy dětských kočárků a jízdních kol 
 
8.1. Cestující může vzít do vozidla k přepravě dětský kočárek s dítětem, jestliže to technické 

provedení vozidla, obsazenost vozidla a bezpečnost přepravy dovolují, a to jako ruční 
zavazadlo. 

 
8.2. Cestující s dětským kočárkem s dítětem může do vozidla nastoupit pouze se souhlasem řidiče 

a vystoupit s vědomím řidiče dveřmi, které jsou určeny dopravcem. Cestující musí umístit 
dětský kočárek s dítětem na místě ve vozidle určeném. 

 
8.3. Pro přepravu dětských kočárků bez dítěte a jízdních kol platí ustanovení o přepravě 

spoluzavazadel.  
 
9. Podmínky    přepravy   cestujících  s  omezenou  schopností  pohybu  a  orientace  a    
    podmínky přepravy vozíků pro invalidy 
 
9.1. Cestující s omezenou schopností pohybu a orientace mají ve vozidle právo na místo k sezení 

na sedadlech pro ně vyhrazených. Pokud není u těchto osob jejich právo zřetelně patrné, 
prokazují svůj nárok příslušným průkazem. Jiný cestující, který takové místo obsadil, je 
povinen cestujícímu s omezenou schopností pohybu a orientace místo uvolnit. V každém  
vozidle jsou vyhrazena a označena nejméně 2  místa k  sezení pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace. Cestující je povinen na pokyn pověřené osoby uvolnit další 
místo k sezení pro cestujícího, který to vyžaduje vzhledem ke svému věku nebo zdravotnímu 
stavu. 

 
9.2. Cestujícím s omezenou schopností pohybu a orientace je umožněn nástup do vozidla všemi 

dveřmi vozidla, které jsou určené pro cestující. 
 
9.3. Dopravce přepraví cestujícího na vozíku pro invalidy, jestliže to technické provedení vozidla, 

obsazenost vozidla a bezpečnost přepravy dovolují a cestující si zajistí pomoc při nakládání a 
vykládání vozíku pro invalidy. Cestující na vozíku pro invalidy může do vozidla nastoupit 
pouze se souhlasem řidiče a vystoupit s vědomím řidiče.  

 
10. Podmínky přepravy zvířat 
 
10.1. Cestující může vzít s sebou do vozidla drobná domácí a jiná malá  zvířata, pokud tomu 

nebrání zvláštní předpisy (např. zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve 
znění pozdějších předpisů), není-li jejich přeprava ostatním cestujícím na obtíž a jsou-li 
uzavřena v klecích, koších nebo  jiných vhodných  schránách s nepropustným dnem. Zvíře 
lze přepravovat jen v doprovodu cestujícího a pod jeho dohledem. Pro přepravu schrán se 
zvířaty platí ustanovení o přepravě ručních zavazadel. Beze schrány je možno vzít do 



vozidla psa, který má bezpečný náhubek a je držen na krátké šňůře. V době zvýšených 
nároků na přepravu může pověřená osoba psa beze schrány odmítnout. Psy určené 
k doprovázení nevidomých osob a nevidomé osoby doprovázející, jakož i služebního psa 
nelze vyloučit z přepravy ani jejich přepravu odmítnout. 

 
10.2 Je vyloučena přeprava zvířat: 

a) nemocných, 
  b) jedovatých, 
  c) nebezpečných, 
  d) neklidných. 
 e) znečištěných 
 
11. Podmínky přepravy zavazadel a drobných věcí 
 
11.1. Cestující může vzít s sebou k bezplatné přepravě ruční zavazadla, která má cestující u sebe 

nebo která vzhledem k jejich rozměru, délce nebo hmotnosti lze rychle a bez obtíží naložit a 
umístit ve vozidle nebo v prostoru pro zavazadla, a to  za předpokladu, že neohrožují 
bezpečnost přepravy, nejsou ostatním cestujícím na obtíž a nejedná se o věci vyloučené z 
přepravy. Cestovní zavazadla nelze přepravovat.  

 
11.2. Jízdní kolo umístěné v době přepravy na speciálním přívěsu dopravce je považováno za  

spoluzavazadlo.  
 
11.3. Oddělenou přepravou je přeprava zavazadla uloženého na místě určeném dopravcem nebo 

pokynem pověřené osoby mimo prostor vozidla určený pro přepravu cestujících nebo v 
tomto prostoru na místě, kde cestující nemá možnost na své zavazadlo dohlížet. 

 
11.4. Zavazadlem nejsou drobné věci, které má cestující u sebe, může je držet v ruce a které 

neomezují přepravu ostatních cestujících. 
Zavazadlem nesmí být věc nebezpečná nebo věc o hmotnosti vyšší než 50 kg.  

 
11.5. Pověřená osoba ve sporných případech určí, zda věc, kterou bere s sebou cestující, bude 

přepravována  jako drobná věc nebo ruční zavazadlo. 
 
12. Přeprava nebezpečných věcí 
 
12.1. Při  přepravě osob nelze přepravovat nebezpečné věci. Nebezpečné věci jsou látky a 

předměty, pro jejichž povahu, vlastnosti nebo stav může být v souvislosti s jejich přepravou 
ohrožena bezpečnost osob, zvířat a věcí nebo ohroženo životní prostředí. Za nebezpečnou 
věc je pro účely tohoto přepravního řádu považována zejména nabitá zbraň, věc výbušná, 
jedovatá, radioaktivní, těkavá a žíravá 

 
12.2. Je povoleno přepravovat: 

a) přenosnou ocelovou láhev s kapalným topným plynem pro domácnost o celkovém   
obsahu nejvýše 10 kg, 

     b)  nádobu s topnou naftou o celkovém obsahu nejvýše 20 l, 
     c)  elektrický akumulátor zajištěný proti zkratu a se zajištěnými odplynovacími otvory. 
 
12.3. Ve vozidle lze přepravovat pouze jednu z těchto nebezpečných věcí. 
 
12.4. Cestující je povinen před nástupem do vozidla ohlásit přepravu této nebezpečné věci 

pověřené osobě  a umístit ji ve vozidle podle jejích pokynů.  
 
13. Řidič vozidla 
 
13.1. Řidič zodpovídá za pořádek a klid ve vozidle a za dodržování jízdního a přepravního řádu. 



 
13.2. Řidič je: 

a) oprávněn dávat cestujícím pokyny a příkazy k zajištění jejich bezpečnosti,  bezpečnosti a 
plynulosti   dopravy  nebo bezpečnosti ostatních cestujícíc 

b) oprávněn vyloučit z přepravy  cestujícího, který  se na  výzvu řidiče nebo jiné pověřené 
osoby neprokáže platným  jízdním dokladem a nesplní povinnost zaplatit jízdné a 
přirážku,  

c) oprávněn vyloučit z přepravy cestujícího nebo uložit cestujícímu zaplatit přirážku, pokud 
přes upozornění nedodržuje přepravní řád, jeho pokyny a příkazy nebo pokyny a příkazy 
jiné pověřené osoby, znečišťuje vozidlo, 

d) oprávněn vyloučit z přepravy cestujícího nebo uložit cestujícímu zaplatit přirážku, pokud 
svým chováním ruší klidnou přepravu cestujících nebo ostatní cestující jinak obtěžuje 

e) oprávněn nepřipustit k přepravě nebo vyloučit z přepravy osobu či osoby pod vlivem 
návykové látky, 

f) oprávněn nepřipustit k přepravě nebo vyloučit z přepravy zavazadlo cestujícího nebo 
zvíře s ním přepravované, pokud jsou překážkou bezpečné a  pohodlné přepravy 
cestujících  nebo ohrožují zdraví cestujících nebo pokud jejich přepravu neumožňují 
přepravní podmínky, zejména obsaditelnost vozidla, 

g) oprávněn uložit  cestujícímu, který se neprokázal platným jízdním dokladem, zaplatit 
přirážku nebo vyžadovat  od  cestujícího osobní údaje potřebné na vymáhání přirážky 

h) oprávněn zjišťovat z jízdních dokladů osobní údaje potřebné na vymáhání zaplacení 
jízdného a přirážky, 

i) nápomocen radou nebo pokynem cestujícímu, který si neví rady s odbavovacím 
systémem. 

j) nápomocen jiné pověřené osobě při výkonu jejich služebních povinností, zejména při 
zásahu, napadení, přivolání policie apod. 

 
14. Povinnosti dopravce 
 
14.1. Dopravce je v zájmu zajištění bezpečnosti a řádné péče o cestující  při poskytování 

přepravních služeb  povinen zajistit: 
a) na místech  určených pro styk s cestujícími podávání informací o jízdních řádech, 

o vyhlášených  přepravních podmínkách a o tarifu, 
b) uveřejnění alespoň podstatné části vyhlášených přepravních podmínek a tarifu pro daný 

spoj ve vozidle, 
c) vydání písemného potvrzení o přerušení jízdy nebo délce zpoždění spoje, jestliže o to 

cestující pověřenou osobu požádá, 
d) cestujícím pohodlí v rozsahu odpovídajícím vyhlášeným přepravním podmínkám 

a pořádek, čistotu a klid ve vozidle. 
e) znovuzastavení každého třetího vozidla v úrovni označníku, stojí-li v zastávce současně 

více vozidel;  znovuzastavení    každého    vozidla   v  úrovni  označníku v  
 případě, že v zastávce se nachází případně znamení k zastavení, dává osoba s omezenou 

schopností pohybu a orientace. 
 
Projednáno a schváleno v představenstvu a.s. dne 1. 9. 2004, tímto se zároveň ruší smluvní 
přepravní podmínky MHD v Děčíně ze dne 2. 8. 2000 a smluvní přepravní podmínky linkové 
dopravy ze dne 30. 10. 2002. 
 

      Dopravní podnik města Děčína, a.s. 



Příloha č. 4 Tarifní podmínky MAD a ceny jízdného

CENY.rÍzonrHo A TARIFNÍ pootvtÍNry V MĚSTSKI
AUToBUSovÉ DOPRAvE pnovozovANÉ opnnD, a.s.

PLATNE OD 1. DUBNA 2015
TARTTM

C. BEZPLATNAPREPRAVA

l. Regulovaní cenovým výměrem MF čR

a) děti do 6 le!

b) držitelé kany sociálních systémů. která slouá jako prukz 'fiP., a ''ZTP/P,.lebo prikm,,ZTF, a,JT?/P.. včetně průvodce a vodicího psa'

2. ostatníbeplatnápřeprava

a) kočrárek s ditětem,

b) po|icisté České r€pBbliky a Justiění stráže okresního souduv Děěíně, strážníci Městské po|icie v Děčíně poue v unifomě' asistenti prevence kriminality Městské policie Y
předepsmém stejnokroji a po předložení prrikm reěstn@ce,

c) pracowíci sťediska oěstshých služeb v pracovní dny od 06:00 do 15:00 hodin po piedložení průka,
d) jedna pojízdná tďka na kolečkách'

e) pes přepravovoý ve schriíně' ktoá nepřesáhne roměry 20x30x50 cm'

D. TARIFNÍ PoDMÍNKY A zPŮsoB oDBAVENÍ cEsTUJÍcÍcH
1.ZriLkladnijízdnéjepř € supnian €přestupníajeplacenočipovoukartounebovhotovost i 'Čipovoukďfobdržicestu.1icízapop1at €kMpracovištip
jizdenku nebo hotovost (elekronická peněženka. dalejen EP)'
2. Čipovou kaltuje nutné bez proďeni a bez ryaání po násfupu do autobusu přiložit ke ěteěce abudovaé v mincowim systému' Pro odbav€ní čipovou kanouje plataá vždy cena

uvedenávčá5tiAtěchtotaifnichpodminekvesloupcioaačenémEP.Z1ewěnéjízdnéplacenéčipovoukartoumusícestuj icínahlásit ř id ičiautobusupředpř i lož €nímkkečt €čoe.

Cesmjícím je umožněnajedna jizda na dJuh při platbě čipovou kanou. D1užlou částkuje cestujicí poúnm uhradit pŤi dobijeni čipové karry na pracovišti předprodcje jízdcnek'

3. PÍohotovostnízpuobplacenije plamávždycenauvedm{včást iAtěchtotar iaíchpodmínekve sloupcioaačcnqn,.Hotovost ' .cosfjíci j €povinenplat i t j izdnéapřeawéjmv

odpočítanýchmmcích,kteréjepovinensipř1pÍav1tpřednástupemdoautobusu.Plati-lizaviceosobnajednoqjepovinenpředemoh|rísitídičijejichp

společně' Miacowi systém pňjíoá mince v hodnotě 1'-; 2,-; 5'-; 10,-; 20,-; 50'- Kě a přeolatek iízdnóho neirací.

4.Požadaveknavydání24hodinovéapřestupníj izdenkymusícesfjícínahlásit ř id ičipř inástupudoautobusu'Přestupníj izdenkamádvěčást i .Pmiěástpřestupnijí&

cestujicí a drúou část si odebore od oesujícího drúý ňdič, ktery cesujícimu vystaví kontrolni jízdenku s nulovou hodnotou.-

5. Na všech linkách městské autobusové dopravy ( 0' . 1. pásmo ) platí jízdenka REGIoNet Labe . Elbe

6.PracouštěpředprodejesenacházinaautobuovémnádražívUhelnéul ic i 'DěčinIV'Dobijeníčipoýchkďetazakoupeníjízd €nkyRegimetLabe-Elbejetakémožnénačapacísci

DPMD,a.s' na DělÍIické ulici' v Děčíně VL
7. Cestujici, kteý se ve vozidle po započeti přepralry neprokaže na vým pověřmé osoby plahýmjízdnim dokladenr' aplatí pověřené osobě za přeprawjízdné lyhlášmé tarifm a
přnrižku ve výši 500'- Kč'

E. Úplnéaěnísmluwíchpřeprawíchpodmínekproveřejnousílničníosobn,ídoprawjepřistupnénaint€metoÚchstÍánkách w.dpmd.c4 zkácenáverzejev1těšmav každém

autobusu.

vní podnik města

A'I. Z{KLADNÍ.rÍzonÉ - NEPŘESTUPNÍ TARIF

1. Dosoělá osoba stáÍši 15 let

2.

4. J izdenkasÚsfupemdotřet i  asÍávkyodstaniccnáshrpu (stďic inásrupuvton €počitaje).dospě|áosobastarší 15]et.

A.II. ZAKLADNI JIZDNE - PRESTI]PNI TARIF
l . Dospělá osoba starší I 5 |et í plaú pÍo ieden ořesfup Po . Pá do 90 minBt so+Ne+sv i 20 minut od wstavení i i

dowšefli ó let do 15 let věku íDlatí DÍo ieden DřesfuD Po - Pá do 90 minut so+Ne+sv l20 minut
3 ' Kombinovaá základní . dosoělá osoba starši 1 5 let + zavuadlo
4. Kombinovaná ml'hodnění - děú 6 let až 1 5 let věku + avmdlo

A,|II. 24 HoDINovA J|zD EN KÁ
l. DosDělá osoba stďší 15 let í Dlati 24 hodin od wstaveni

2' Děti

B. cAsovE JIZDENKY (pou7e ěipové karlyuldané DPMD,a.S')
l. Dospělá osoba starší 15 |et

2' z|wněíé pro:
a) děti od dowšení 6 let do 15 let věku ( žákovské - plati ve všech pásmech )

ťicetidemi

b) žáJ<y staÍši 15 let a studenty do 26 tet ( studentské )

devadesátidemi

stoosmdesátidemí

c) občmé nad 70 let. s účimosti od 10.1 2-2012 dárci lcve nositelé

d) občaénad75 let,s irčimostíodl '92014 ačlenovéKoďederacepol i t ickýchvězňů

3. Přenosné bu fotograÍie

třicetidemí

devadesátidemi

v to n€Dočítaie ) - děti od dowšení ó let do 1 5 let věku

0' TABIFNÍ PÁsMo - zahmuje město Děčín.
1. TARIFNÍ PÁsMo . přestupni astávky na okaji kaastru města Děěín, které
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Příloha č. 5 Standardy kvality a bezpečnosti služeb veřejných služeb 
 
STANDARDY KVALITY SLUŽEB  
 
Následující body jsou garantovány dopravcem při zajištění služeb MAD na území 
statutárního města Děčín. 
 

1. Odbavení a služby cestujícím 
1.1. Způsob odbavení MAD  
Dopravce využívá k odbavení elektronický odbavovací systém na bázi bezkontaktních 
čipových karet (BČK), který je plně funkční a řádně nastaven. Nástup je umožněn 
předními dveřmi a výstup dveřmi ostatními. Výjimku tvoří nástup s kočárky a invalidními 
vozíky, kdy je možné využít dveře do vozidla k tomu konstrukčně uzpůsobené. 
K odbavení dochází u řidiče s umožněním platby v hotovosti do mincovního automatu, 
nebo elektronicky přiložením BČK ke čtecímu zařízení. Výše platby se řídí schválenými 
tarifními podmínkami. 

1.2. Způsob kontroly  
Kontrola jízdních dokladů bude prováděna ihned při nástupu cestujícího do vozidla a to: 

1. Vizuálně řidičem – oprávněnost použití BČK s fotografií, nároku na slevu nebo 
jízdy zdarma (ZTP), v případě poruchy odbavovacího zařízení i platnosti jízdních 
dokladů papírových. 

2. Elektronicky – kontrola zůstatku v EP s vazbou na prodej jízdenky či služby. 

3. Elektronicky – kontrola platnosti jízdenky (krátkodobé i dlouhodobé) nahrané na 
BČK a to v její časové a prostorové platnosti. 

4. Elektronicky – platnost karty BČK resp. porovnání její platnosti s Black listem a 
její případné odmítnutí. 

5. Vizuálně revizorem – oprávněnost použití BČK s fotografií, platnosti papírových 
jízdních dokladů. Tento způsob kontroly je prováděn externí společností nejméně 
2x ročně. 

6. V zákaznickém centru kontrola dokladů dokládající nárok na zvýhodněné jízdné. 

1.3. Služby cestujícím 
Dopravce zajišťuje prodej, reklamace, výměny a dobíjení BČK ve svém Zákaznickém 
centru na terminálu v Uhelné ulici. Dobíjení BČK je současně umožněno na Dobíjecích 
bodech a to na Čerpací stanici dopravce na Dělnické ulici a v Plaveckém areálu.  
Dopravce garantuje tyto informace:  

1. vedení linek MAD s uvedení rozsahu provozu.  

2. Smluvní přepravní podmínky a tarifní podmínky. 

3. Schéma sítě MAD. 

4. Informace o změnách a nepravidelnostech v provozu MAD. 

5. Informace o jízdních řádech. 

 
Rozsah služeb pro cestující přehledně ukazuje tabulka 1. 
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Tabulka 1 Přehled poskytovaných a garantovaných služeb 
 

  

Zákaznické 
centrum na 

terminálu DP 
v Uhelné ulici 

Dobíjecí bod 
Čerpací 

stanice DP 
na Dělnické 

ulici 

Dobíjecí bod 
Aquapark 

Děčín  
Dispečink 

v Uhelné ulici 
Dispečink na 
Dělnické ulici 

Otevírací doba 
Po – Pá 

Nonstop 
Po – Ne 

6:00 – 18:00 18:00 – 6:00 
7:30 -17:00 10:00 -20:00 

Informace o dopravě ne ne ne ano ano 

Informace o jízdních řádech ano ne ne ano ano 

Informace o tarifu ano ne ne ano ano 

Informace o čipové kartě ano ne ne ne ne 

Pořízení čipové karty ano ne ne ne ne 

Pořízení elektronické fotografie 
pro čipovou kartu ano ne ne ne ne 

Dobití elektronické peněženky ano ano ano ne ne 

Dobití časové jízdenky ano ano ano ne ne 

Nahlášení ztráty čipové karty ano ne ne ano ano 

Reklamace čipové karty ano ne ne ne ne 

Výdej rezervační místenky pro 
cyklobus ne ne ne ano ne 

 
 

1.4. Informace na internetu  
Dopravce umožňuje získání informací na webových stránkách www.dpmdas.cz. 
Informace prezentované na vlastních stránkách společnosti musí být aktuální, ve vhodné 
podobě, rychlé a vypovídající. 
Informace o provozu MAD musí obsahovat aktuální údaje o vedení linek, schéma 
linkového vedení, tarifní podmínky, přepravní podmínky, aktuální jízdní řády, kontaktní 
spojení, kam je možno se obrátit s připomínkami, stížnostmi a dotazy na jízdní řády 
MAD. Upozornění na změny provozu MAD musí být umístěno na stránky minimálně 
čtyř kalendářní dny před datem změny (jeli to možné). Změna všech údajů s výjimkou 
jízdních řádů musí být provedeny nejpozději v den do data zahájení platnosti změny. 
Jízdní řády musí být aktualizovány nejpozději do 24 hodin od data změny. 
 

1.5. Označníky MAD, informační panely  
Označníky jsou udržovány v řádném stavu a obsahují všechny předepsané aktuální 
informace – kompletní, čitelné, viditelně umístěné, nepoškozené. Standardní označník 
obsahuje základní konstrukci s dopravní značkou IJ4A, výlepovou plochou pro schválené 
jízdní řády, platný základní ceník. V případě významné zastávky obsahuje i schéma 
linkového vedení. Dále Je na označníku informace o názvu zastávky a čísla obsluhujících 
linek (viz obrázek 1). Při změnách MAD platí, že informace mohou být měněny nejdříve 
72 hodin a nejpozději 24 hodin přede změnou.  
Označník musí v souladu předpisy pro dopravní značení zobrazovat symbol druhu 
dopravy tj. autobus. 

http://www.dpmdas.cz/
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Označník dočasně zrušené stanice musí mít sejmuty (zakryty) jízdní řády a musí 
obsahovat informaci o důvodu a době zrušení stanice včetně informace o tom, kde se 
nachází náhradní stanice.  
Označníky s instalovaným osvětlením musí mít osvětlen jízdní řád a symbol zastávky 
pokud není vyroben s reflexní samolepky.  
 

1.6.  Vnější označení vozidel včetně linky a směru  
Dopravce garantuje, že vozidlo MAD musí být označeno předepsaným linkovým 
značením, které obsahuje aktuální čitelné, viditelně umístěné, nepoškozené oficiální 
informace.  
Vozidla v pravidelném provozu musí být vpředu označena číslem linky a aktuální cílovou 
stanicí. Na boku směrovou tabulí s číslem a trasou linky, vzadu číslem linky (viz obrázek 
2 a 3). V interiéru pouze u vozidel vybavených informačním systémem číslem linky a 
cílovou stanicí. U vozidel vybavených hlásiči zastávek musí být hlásič funkční – 
vyhlašuje název zastávky a název příští zastávky. Vozidla zajišťující náhradní dopravu 
musí být označena nápisem „Náhradní doprava“ (minimálně v přední části vozu za čelním 
sklem. Při nájezdech na linky musí být vozidla označena nápisem „Manipulační jízda“.  
Nálepky na vozidla – v interiéru a exteriéru musí být čitelné, nepoškozené, oficiální.  
 

1.7.  Informace ve vozidlech MAD  
Informace ve vozidlech MAD musí být aktuální, kompletní, čitelné, viditelně umístěné, 
nepoškozené a oficiální. 
V každém vozidla MAD nasazovaném do provozu musí být k disposici smluvní přepravní 
podmínky, informace o výši jízdného, evidenční číslo vozidla v přední části. Všechny 
dveře musí být označeny nápisy zevnitř i zvenčí (viz obrázek 4) zda slouží pro nástup či 
výstup, případně pro kočárek, vozíčkáře. Ve vozidlech musí být označen předepsaný 
počet míst k sezení pro tělesně postižené a prostor pro umístění kočárku či invalidního 
vozíku. Případné změny v nové organizaci provozu musí být vyvěšeny minimálně 4 dny 
před datem změny. Ve vozidle je viditelně umístěn nápis a piktogram „Zákaz kouření„. 
 

1.8. Reklamní činnost  
Dopravce garantuje, že využije veškeré tržby z reklamní činnosti ke zlepšení 
hospodářského výsledku společnosti. Pro tyto účely je využíváno v maximální míře 
reklamních ploch na a ve vozidlech MAD a to v souladu s legislativou a novými trendy 
v reklamní činnosti.  
 

2. Péče o cestující v oblasti provozu 
2.1.  Ve vozidlech MAD 
Řidič má k dispozici služební jízdní řád, ve vozidle nekouří a je oblečen v čistém 
předepsaném stejnokroji. Řidič má jmenovku vyvěšenu na předepsaném místě. 
Prostor pro cestující v interiéru vozidla je v čistém stavu - interiér vozidla je nepoškozený  
Dopravce garantuje prodej jízdenek ve vozidlech MAD v sortimentu stanoveném tarifním 
předpisem.   
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2.2. Přesnost provozu MAD  
Přesnost provozu je zajištěna, pokud je dodržován jízdní řád s povolenou odchylkou. 
Přesnost provozu je zajištěna, pokud je zajištěna návaznost spojů v uzlových zastávkách v 
průběhu dne. Přesnost provozu je dále zajištěna, pokud ranní spoje jsou vypraveny bez 
zpoždění dle vozového grafikonu. 
Povolená odchylka pro výjezdy z výchozích stanic je +1 min. Povolená odchylka pro 
odjezdy z uzlových a nácestných zastávek (Autobusové nádraží, Hlavní nádraží, 
Myslbekova ul.) je 0/+2min. 
 

2.3.  Výprava nízkopodlažních vozidel  
Dopravce garantuje min. 90% výkonů MAD provedené nízkopodlažními vozidly 
(autobusy). Všechna vozidla MAD musí mít prostor pro přepravu vozíčkářů a dětských 
kočárků. Garantováno vybavení 90% vozidel (autobusů) plošinami pro nájezd vozíčkářů 
z celkového počtu vozidel.  
Standardem dopravce u nově nakupovaných vozidel je plná nízkopodlažnost vč. plošin 
pro vozíčkáře, dále vybavení vozidel hlásiči zastávek vč. informačního systému 
pro nevidomé a slabozraké (povelový přijímač, reproduktory vnější i vnitřní). 
 

2.4. Řízení provozu 
Standardem dopravce je 24 hodinový dohled nad provozem MAD – nepřetržitý provoz 
dopravního dispečinku. Všechna vozidla resp. řidič MAD musí být vybavena mobilním 
telefonem umožňujícím styk s dispečinkem, přijímačem GPS pro monitorování polohy 
vozidla a jeho časové odchylce vůči jízdnímu řádu. 
 

2.5. Areál – zázemí řidičů a ostatních zaměstnanců 
Zázemí řidičů a zaměstnanců je zajištěno v areálu dopravce na Dělnické ulici, místnost na 
odpočinek řidičů pak na terminálu dopravce, které jsou vybaveny sociálním a 
hygienickým zázemím.   
Dopravce garantuje pro řidiče MAD provoz následujících sociálních a hygienických 
zázemí umístěných mimo výše uvedené areály:  
Sociální zařízení: Bynov, Chrochvice, Nemocnice, Autobusové nádraží, Nebočady – areál 
Jurta. 
 

2.6. Servis vozidel, ekologické standardy, bezpečnost provozu, čistota vozidel 
Dopravce provádí pravidelné preventivní prohlídky vozidel, které vychází z návodů 
výrobce. 
Po každém výjezdu vozidel MAD je prováděna kontrola provozuschopnosti, čištění jak 
interiéru, tak karoserie a příprava vozidla na další provoz. Je prováděna kontrolu všech 
částí ovlivňující bezpečnou přepravu cestujících vyplývající z vnitřních předpisů 
dopravce.  
Emise a ekologie provozu MAD: 
Dopravce garantuje minimálně 55% autobusů vybavených motory minimálně dle normy 
EURO 5. Pracovníci servisu jsou proškoleni v plném rozsahu od výrobců vozidel a vlastní 
veškerá potřebná oprávnění. 
Bezpečný a plynulý provoz je zabezpečen nepřetržitou pohotovostí servisu dopravce. 
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3. Fotodokumentace 
 
Obrázek 1 Příklady standardních označníků 

 
 
Obrázek 2 Příklad označení vozidel vč. směrových tabulí (čelní a boční) 
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Obrázek 3 Příklad označení vozidel v zadní části vozidla 

 
 
 
Obrázek 4 Příklad označení nápisy a piktogramy vně i uvnitř vozidel 

 



Příloha č. 6   Výchozí finanční model nákladů, výnosů a čistého příjmu

Výkaz provozních aktiv

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

Objednatel:

Vymezení provozního aktiva

Procento 
využití 
aktiva k 
zajištění 
závazku

rok 2014 rok 2015 …. období n

Dopravní prostředky/ řady vozidel

autobusy 100 85 235             78 431             

Ostatní majetek

Pozemky

nová opravna 100 2 715               2 124               

terminál 100 103                  103                  

pozemek podniku (odstav. plochy) 100 2 950               2 950               

čerpací stanice 30 445                  445                  

Stavby

 MAD, autobusové nádraží 100 43 931             40 667             

údržba autobusů 100 76 078             58 524             

odst.plochy, správní stř. 100 9 047               8 856               

čerpací stanice, mycí linka 30 6 686               6 466               

Jiný dlouhodobý majetek

údržba autobusů 100 1 857               5 946               

odst.plochy, správní stř. 100 256                  149                  

nehm. majetek 100 57                    1 444               

čerpací stanice, mycí linka 30 180                  140                  

První mimořádné splátky (akontace) leasingu

Součet 229 540           206 245           

 Zůstatková cena k bezprostředně předcházejícímu účetnímu období 
(v tis. Kč)



Příloha č. 5 Výchozí finanční model nákladů, výnosů a čistého příjmu

Výchozí finanční model (veřejná linková doprava)

Dopravce: Dopravnípodnik města Děčína, a. s.
Dě|nická 106. Děčín 6. 405 29

Objednatel:

{ýchozí finančnímode| řádelt oředookládané hodnotv ív tis. Kč)
rok 2015 rok 2016 období2Q17-2o25

o
o
.Y{o
.Ň
o
o

Pohonné hmotv a o|eie 23 355 3%o 24 055 3oÁlrok

PřímÝ materiá| a eneroie z 4 571 2o/o 4 662 2%lrok

ooravv a údrŽba vozide| 6 794 1o/o 6 862 1o/olrok

odpisv dlouhodobého maietku 4 I  313 2% 9 499 2%lrok

Pronáiem a |easino vozide|

Mzdové nákladv 23 507 2% 23 977 2o/olrok

Sociá|ní a zdravotní poiištěni 7 753 2Yo 7 908 2%lrok

Cestovné 8

Uhrada za použití infrastruktury 1 1

SiIniční daň 1 0

Elektronické mýto 1 1

Poiištění (zákonné, havariiní) 12 481 2% 491 2o/olrok

ostatnÍ přímé nák|adv '13 754 2o/o 769 2o/olrok

ostatnísluŽbv 3716 2% 3 790 2o/olrok

Provozní reŽie 1 5 456 2o/o 465 2o/olrok

Správní reŽie I O 5 875 2%ó 5 993 2o/olrok

NÁKLADY GELKEM (ř' 1 až ř. 16) 1 7 86 576 88 472 0

N >
P8
( ) C

rrŽbv z iízcjného 1 8 48 643 48 750

ostatní trŽbv z přepraw 1 9 236

ostatní vÝnosv 20 340
ýýnosv celkem {řádek 18 až20l. 21 49 2',19 48 750 0

lodnota provoznÍch aktlv ** zz 229 540 206 245

cistý prijem zÓ 17 216 15 468

Kompenzace íř.1 7-ř.21 +ř.23) 24 54 573 55 190

]otace na oořÍzení a modernizaci vozide| 25

Jiná dotace zo

tuved'te hodnoty pro dalŠí obdobi nebo zpúsob indexace podle s8 odst. 3
*"uvedte v sou|adu s hodnotou V tabu|ce obsaŽené V při|oze Č. 5
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Příloha č. 7 Pravidla výpočtu kompenzace ze závazku veřejné služby    

PRAVIDLA VÝPOČTU KOMPENZACE ZE ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY  

1. Právní opora pro výpočet kompenzace 

1.1 Právní základ 

Uzavřená smlouva o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy cestujících mezi 

Dopravním podnikem města Děčína, a.s. a Statutárním městem Děčín vychází z těchto 

právních norem: 

a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 o veřejných službách 

v přepravě cestujících po železnici a silnici, 

b) zákon č. 111/1994 Sb, o silniční dopravě, 

c) zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších 

zákonů, 

d) zákon 563/1991 Sb., o účetnictví 

e) zákon 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 

korporacích), 

f) zákon 89/2012 Sb., občanský zákoník 

1.2  Podzákonné normy samotná kalkulace kompenzace  

g) vyhláška 296/2010 Sb. O postupech pro sestavení finančního modelu a určení maximální 

výše kompenzace, 

h) cenový výměr Ministerstva financí, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými 

cenami, 

i) Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli 

účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění, 

j) České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. 

2. Výpočet kompenzace  

Pro sestavení výsledného finančního modelu pro veřejnou dopravu jsou k výpočtu použity 

podklady na základě vyhlášky č. 296/2010 Sb., ze dne 20. října 2010, o postupech pro 

sestavení finančního modelu a určení maximální výše kompenzace. 

 

Číselník středisek 

Nákladové 
středisko 

Název 

10 Městská autobusová doprava a dispečink 

12 Autobusové nádraží 

20 Čerpací stanice 

21 Mycí linka 

30 Údržba vozů 

40 Údržba budov – odstavné plochy, terminál 

50 Sklad MTZ 

60 Správní středisko 
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2.1 Model provozních aktiv 

Do jednotlivých příslušných řádků modelu provozních aktiv jsou dosazeny takto: 

a) Dopravní prostředky – motorová vozidla pro přepravu osob (autobusy) pořízené od roku 

2004, s účetní dobou odpisování na 12 let, které jsou zařazeny na středisku 10. 

b) Pozemky – pozemek podniku (odstavné plochy), pozemek nová opravna, terminál, 

čerpací stanice jsou zařazeny na střediska 30, 40, 60. 

c) Stavby – do modelu je zahrnutý majetek - sociální zařízení, vozovna komunikace, 

zastávky, budova terminálu, opravárenský monoblok, osvětlení - nákladní myčka jsou 

zařazeny na střediska 10, 12, 20, 21, 30, 40, 60. 

d) Jiný dlouhodobý majetek – nádrž na AD Blue, vybavení opravny autobusů, server, 

software jsou zařazeny na střediska 20, 21, 30, 40, 60.  

 

Poměr uznatelných nákladů čerpací stanice je vypočten jako průměr podílů výtočnosti pro 

Dopravní podnik a celkové výtočnosti za roky 2012, 2013, 2014. Čerpací stanice je současně 

využívána jako dobíjecí místo časových kupónů a elektronické peněženky a místo pro odvod 

tržeb řidičů. Vzhledem k tomu, že není možné relevantně určit poměr využití pro MAD, není 

započten. 

 

Poměr uznatelných nákladů využívání opravárenského monobloku je vypočten jako podíl 

spotřebovaného materiálu na opravy autobusů dopravce (DPMD) a celkově spotřebovaného 

materiálu na opravy. 

 

Poměr uznatelných nákladů nákladní mycí linky je vypočten jako podíl dosažených tržeb pro 

Dopravní podnik a celkových tržeb. 

 

2.2 Finanční model 

Výchozí model vychází z nákladů a výnosů, které byly účtovány na středisko 10 a poměrnou 

částí nákladů ostatních středisek 

a) Ř. 1 Spotřeba PHM, močovina AD Blue 

b) Ř. 2 Přímý materiál a energie – materiál spotřebovaný na opravy autobusů, čisticí 

prostředky, uniformy 

c) Ř. 3 Opravy a udržování obsahuje opravy od externích firem, poměrná část nákladů 

střediska 30 

d) Ř. 4 Odpisy dlouhodobého majetku   

e) Ř. 6 Mzdové náklady 

f) Ř. 7 Sociální a zdravotní pojištění 

g) Ř. 9 Úhrada za použití infrastruktury obsahuje pronájem autobusového nádraží střediska 

12 

h) Ř. 12 Pojištění (zákonné, havarijní) obsahuje pojištění autobusů, poměrnou část 

zákonného pojištění zaměstnanců 

i) Ř. 13 Ostatní přímé náklady – školení řidičů, dopravně psychologické vyšetření, STK, 

lékařské prohlídky, odtah autobusu 

j) Ř. 14 Ostatní služby obsahuje zbývající náklady (např. režijní mat., DHIM, stravenky, 

pojištění, ostatní sociální pojištění, čipové karty) 
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k) Ř. 15 Provozní režie obsahuje poměrnou část střediska 50 

l) Ř. 16 Správní režie obsahuje poměrnou část nákladů střediska 60 

m) Ř. 18 Tržby z jízdného obsahují tržby za časové kupóny, elektronické peněženky a 

hotovosti 

n) Ř. 19 Ostatní tržby z přepravy obsahují přirážky z jízdného (pokuty), výlep reklamních 

letáků, prodej jízdních řádů, pronájem vnějších ploch na autobusech, náhrady od 

pojišťovny za dopravní nehody, tržby za prodej HIM 

o) Ř. 20 Ostatní výnosy – výnosy z provozu autobusového nádraží 

V modelu jsou zahrnuté náklady očištěny o náklady na zájezdovou přepravu, kdy je výpočet 

proveden dle vykázaných km.  

 



Příloha č. 8    Rozpočet dopravce a odhad skutečné kompenzace

Rozpočet dopravce a odhad skutečné kompenzace

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

Objednatel:

Výchozí finanční model řádek              předpokládané hodnoty (v tis. Kč)
rok 2015 rok 2016

Pohonné hmoty a oleje 1 23 355 3% 24 055 3%/rok

Přímý materiál a energie 2 4 571 2% 4 662 2%/rok

Opravy a údržba vozidel 3 6 794 1% 6 862 1%/rok

Odpisy dlouhodobého majetku 4 9 313 2% 9 499 2%/rok

Pronájem a leasing vozidel 5

Mzdové náklady 6 23 507 2% 23 977 2%/rok

Sociální a zdravotní pojištění 7 7 753 2% 7 908 2%/rok

Cestovné 8

Úhrada za použití infrastruktury 9 1 1

Silniční daň 10

Elektronické mýto 11

Pojištění (zákonné, havarijní) 12 481 2% 491 2%/rok

Ostatní přímé náklady 13 754 2% 769 2%/rok

Ostatní služby 14 3 716 2% 3 790 2%/rok

Provozní režie 15 456 2% 465 2%/rok

Správní režie 16 5 875 2% 5 993 2%/rok

NÁKLADY CELKEM (ř. 1 až ř. 16) 17 86 576 88 472 0

Tržby z jízdného 18 48 643 48 750           

Ostatní tržby z přepravy 19 236
Ostatní výnosy 20 340

Výnosy celkem (řádek 18 až 20) 21 49 219 48 750 0

Hodnota provozních aktiv ** 22 229 540 206 245         

Čistý příjem 23 17 216 15 468           

Kompenzace (ř.17-ř.21+ř.23) 24 54 573 55 190           

Dotace na pořízení a modernizaci vozidel 25

Jiná dotace 26

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

období 2017-2025
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SEZNAM DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ 

Seznam dopravních prostředků používaných k plnění smlouvy od 1.7.2015

2U2 2383 Karosa B 951.1713 12 m 63 34 31.5.2004 NE NE 113

2U2 2384 Karosa B 951.1713 12 m 63 34 31.5.2004 NE NE 114

2U2 2385 Karosa B 951.1713 12 m 63 34 31.5.2004 NE NE 115

2U2 2386 Karosa B 951.1713 12 m 63 34 31.5.2004 NE NE 116

8U2 0193 Irisbis Citelis Line PS09D2 12 m 41 55 16.1.2006 ANO NE 193

3U2 1488 Irisbis Citelis Line PS09D2 12 m 41 55 16.1.2006 ANO NE 194

3U2 1489 Irisbis Citelis Line PS09D2 12 m 41 55 16.1.2006 ANO NE 195

3U9 1682 Irisbis Citelis Line PS09D2 12 m 41 55 11.12.2006 ANO NE 196

4U2 8737 Irisbis Citelis Line PS09D2 12 m 41 55 7.11.2007 ANO NE 197

DCL 3194 Karosa B 941.1962 18 m 43 108 19.6.2001 NE NE 204

DCL 3189 Karosa B 941.1962 18 m 43 108 19.6.2001 NE NE 205

4U4 8778 Mercedes Benz Citaro 0 530G 18 m 39 134 16.6.2008 ANO NE 231

5U3 4332 Mercedes Benz Citaro 0 530G 18 m 39 134 24.8.2009 ANO ANO 232

8U4 0233 Mercedes Benz Conecto 628B02 18 m 43 96 16.1.2015 ANO ANO 233

2U5 3285 Karosa C 954.1360 12 m 48 39 25.4.2005 NE NE 304

DCA 8181 Karosa LC 936.1038 12 m 46+1 0 20.3.2000 NE ANO 401

4U7 8218 Irisbis Domino 397E 12 m 51 0 15.8.2008 NE ANO 403

2U0 7592 Mercedes Benz Citaro 0 530 L 15 m 43 100 12.11.2003 ANO NE 601

2U0 7593 Mercedes Benz Citaro 0 530 L 15 m 43 100 12.11.2003 ANO NE 602

2U2 3006 Mercedes Benz Citaro 0 530 L 15 m 43 99 17.8.2004 ANO NE 603

2U6 5605 Mercedes Benz Citaro 0 530 L 15 m 43 99 8.6.2005 ANO NE 604

3U6 3995 Mercedes Benz Citaro 0 530 L 15 m 43 99 7.8.2006 ANO NE 605

3U6 3996 Mercedes Benz Citaro 0 530 L 15 m 43 99 7.8.2006 ANO NE 606

5U1 4637 Mercedes Benz Citaro 0 530 L 15 m 50 84 28.11.2008 ANO ANO 607

5U1 4638 Mercedes Benz Citaro 0 530 L 15 m 50 84 28.11.2008 ANO ANO 608

2U3 9971 Mercedes Benz 904.6KA 7 m 17 0 29.12.2004 ANO NE 701

4U2 9735 Mercedes Benz 906KA50 7 m 11 12 14.1.2008 ANO ANO 702

4U2 9801 Mercedes Benz Citaro 0 530 A22 12 m 37 61 22.11.2007 ANO ANO 801

4U2 9802 Mercedes Benz Citaro 0 530 A22 12 m 37 61 22.11.2007 ANO ANO 802

4U2 9803 Mercedes Benz Citaro 0 530 A22 12 m 37 61 22.11.2007 ANO ANO 803

4U2 9804 Mercedes Benz Citaro 0 530 A22 12 m 30 73 22.11.2007 ANO NE 804

4U2 9805 Mercedes Benz Citaro 0 530 A22 12 m 30 73 22.11.2007 ANO NE 805

4U4 9026 Mercedes Benz Citaro 0 530 A22 12 m 37+2 62 16.6.2008 ANO ANO 806

4U4 9027 Mercedes Benz Citaro 0 530 A22 12 m 37+2 62 16.6.2008 ANO ANO 807

4U4 9028 Mercedes Benz Citaro 0 530 A22 12 m 37+2 62 16.6.2008 ANO ANO 808

4U4 9029 Mercedes Benz Citaro 0 530 A22 12 m 30 73 16.6.2008 ANO NE 809

4U4 9030 Mercedes Benz Citaro 0 530 A22 12 m 30 73 16.6.2008 ANO NE 810

5U3 2811 Mercedes Benz Conecto 628.3 12 m 30 64 23.3.2009 ANO ANO 811

5U3 2812 Mercedes Benz Conecto 628.3 12 m 30 64 23.3.2009 ANO ANO 812

5U3 2813 Mercedes Benz Conecto 628.3 12 m 30 64 23.3.2009 ANO ANO 813

5U3 4326 Mercedes Benz Citaro 0 530 A22 12 m 30 73 24.8.2009 ANO ANO 814

5U3 4327 Mercedes Benz Citaro 0 530 A22 12 m 30 73 24.8.2009 ANO ANO 815
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Příloha č. 9  Seznam dopravních prostředků určených k zajišťování závazků veřejné služby

délka 
/m/

počet 
míst k 
sezení

RZ/SPZ značka/typ
počet 
míst k 
stání

rok výroby ev. č. 
DPmD

nízkopodlažní 
ANO/NE

klimatizace 
ANO/NEukončení



Seznam dopravních prostředků používaných k plnění smlouvy od 1.7.2015

5U3 4329 Mercedes Benz Citaro 0 530 A22 12 m 37+2 62 24.8.2009 ANO ANO 817

5U3 4331 Mercedes Benz Citaro 0 530 A22 12 m 37+2 62 24.8.2009 ANO ANO 818

6U3 7819 Irisbus Citelis PS09D1 12 m 29 71 2.11.2010 ANO ANO 819

6U3 7820 Irisbus Citelis PS09D1 12 m 29 71 2.11.2010 ANO ANO 820

6U3 7821 Irisbus Citelis PS09D1 12 m 29 71 2.11.2010 ANO ANO 821

6U5 1822 Irisbus Citelis PS 12 m 29 71 28.3.2011 ANO ANO 822

6U5 1823 Irisbus Citelis PS 12 m 29 71 28.3.2011 ANO ANO 823

6U5 1824 Irisbus Citelis PS 12 m 29 71 30.3.2011 ANO ANO 824

6U5 1825 Irisbus Citelis PS 12 m 29 71 30.3.2011 ANO ANO 825

6U5 1826 Irisbus Citelis PS 12 m 29 71 30.3.2011 ANO ANO 826

7U2 1827 Mercedes Benz Conecto 628B01 12 m 27 76 22.8.2012 ANO ANO 827

7U2 1828 Mercedes Benz Conecto 628B01 12 m 27 76 22.8.2012 ANO ANO 828

7U2 1829 Mercedes Benz Conecto 628B01 12 m 27 76 22.8.2012 ANO ANO 829

7U7 8830 Mercedes Benz Conecto 628B01 12 m 30 69 30.8.2013 ANO ANO 830

7U7 8831 Mercedes Benz Conecto 628B01 12 m 30 69 30.8.2013 ANO ANO 831
7U7 8832 Mercedes Benz Conecto 628B01 12 m 30 69 30.8.2013 ANO ANO 832
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rok výroby ukončení
nízkopodlažní 

ANO/NE
klimatizace 
ANO/NE

ev. č. 
DPmDRZ/SPZ značka/typ délka 

/m/

počet 
míst k 
sezení

počet 
míst k 
stání



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 30. 5. 2019 ZM 19 05 05 10

Název:
Nepřijetí dotace na projekt „Rekonstrukce objektu v ul. Fűgnerova 411/26, Děčín na sociální bydlení“

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města zvážilo přijetí dotace na projekt „Rekonstrukce objektu v ul. Fűgnerova 411/26, Děčín na 
sociální bydlení“ a

rozhodlo

o nepřijetí dotace na projekt „Rekonstrukce objektu v ul. Fűgnerova 411/26, Děčín na sociální bydlení“.

Stanovisko RM:
Rada města projednala problematiku veřejné zakázky s názvem “Rekonstrukce objektu v ul. Fűgnerova 
411/26, Děčín na sociální bydlení“ a svým usnesením č. RM 19 08B 36 01 ze dne 30.4.2019 doporučila 
zastupitelstvu města s ohledem na § 127 odst. 2 písm. d) Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 
zakázek, z ekonomických důvodů, pro které nelze po zadavateli požadovat pokračovat v zadávacím řízení, 
opětovně zvážit přijetí dotace na projekt „Rekonstrukce objektu v ul. Fűgnerova 411/26, Děčín na sociální 
bydlení“.

Cena: 17 907 860,00
Návrh postupu: RM doporučila zvážit



Důvodová zpráva:
Po přijetí usnesení č. RM 19 08 36 02 ze dne 23.4.2019 bylo zjištěno, že je nutné finanční prostředky 
soustředit na zajištění odstranění havarijního stavu objektu „Glorietu“, který jak vyplývá z vyjádření OMH je v 
havarijním stavu a je nutné ještě v tomto roce provést zajištění této stavby, která má nevyčíslitelnou kulturní 
hodnotu.
Z těchto důvodů byla schválena usnesením č. RM 19 08B 36 01 ze dne 30.4.2019 revokace usnesení č. RM 
19 08 36 02 ze dne 23.4.2019 v plném znění a to i ve vztahu k tomu, že je nutné stavbu „Rekonstrukce 
objektu v ul. Fűgnerova 411/26, Děčín na sociální bydlení“ předfinancovat. V případě, bude-li odmítnuta 
dotace, bude zakázka následně zrušena.
Na základě těchto skutečností rada města doporučila zastupitelstvu města zvážit přijetí dotace na projekt 
„Rekonstrukce objektu v ul. Fűgnerova 411/26, Děčín na sociální bydlení“ s celkovými plánovanými náklady 
projektu ve výši 17 907 860 Kč vč. DPH.

V případě přijetí dotace by po kompletní rekonstrukci celého objektu a vytvořením 11 sociálních bytů pro 
osoby v bytové nouzi, započala povinná 20letá doba udržitelnosti, kdy musí mít vzniklé byty charakter 
sociálního bydlení. Po 20letou dobu udržitelnosti má mimo jiné město Děčín povinnost nabízet volné kapacity 
sociálních bytů na svých webových stránkách a také např. na stránkách okolních obcí, Úřadu práce a zároveň 
informovat MPSV. V současné době město Děčín disponuje 3 sociálními byty, které byly vytvořeny v rámci 
nedávno ukončeného projektu „Rekonstrukce bytových jednotek v ul. Krokova 825/17 Děčín na sociální 
bydlení“, u kterého běží 5letá doba udržitelnosti.

Vyjádření:

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Mgr. Bc. Petr Kužel OR 21.5.2019 08:27 podepsáno

Předkladatel: Ing. Ondřej Smíšek 21.5.2019 16:52 podepsáno



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 30. 5. 2019 ZM 19 05 05 11

Název:
Efektivní úřad prostřednictvím elektronizace procesů

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo možnost realizace projektu „Efektivní úřad prostřednictvím elektronizace 
procesů“ a

schvaluje

1. podání žádosti o dotaci na projekt „Efektivní úřad prostřednictvím elektronizace procesů“ do programu ESF 
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR - veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti v rámci 
Operačního programu Zaměstnanost v celkové min. předpokládané výši 4.446.750,- Kč vč. DPH (3.675.000,- 
Kč bez DPH), 
2. předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v roce 2020 v odhadované výši 889.350,- Kč 
včetně DPH (735.000,- Kč bez DPH),
3. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v roce 2020 v minimální předpokládané výši 
211.750,- Kč včetně DPH (175.000,- Kč bez DPH).

Stanovisko RM:
Rada města projednala projekt „Efektivní úřad prostřednictvím elektronizace procesů“ svým usnesením č. RM 
19 09A 36 02 ze dne 22.5.2019 a schvaluje záměr realizace projektu „Efektivní úřad prostřednictvím 
elektronizace procesů“ a doporučuje zastupitelstvu města schválit:
1. podání žádosti o dotaci na projekt „Efektivní úřad prostřednictvím elektronizace procesů“ do programu ESF 
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR - veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti v rámci 
Operačního programu Zaměstnanost v celkové min. předpokládané výši 4.446.750,- Kč vč. DPH (3.675.000,- 
Kč bez DPH), 
2. předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v roce 2020 v odhadované výši 889.350,- Kč 
včetně DPH (735.000,- Kč bez DPH), 
3. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v roce 2020 v minimální předpokládané výši 
211.750,- Kč včetně DPH (175.000,- Kč bez DPH).

Cena: 4 446 750,00
Návrh postupu: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh o usnesení.



Důvodová zpráva:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlásilo výzvu v rámci Operačního programu Zaměstnanost č. 
03_18_092. Tato výzva je zaměřena na efektivní veřejnou správu. 

V roce 2018 byla podána žádost o dotaci na tyto aktivity „školení TOGAF a ITIL“ a „Elektronizace procesů“ v 
rámci projektu „Tvorba strategických dokumentů a zavedení normy ISO“. Tento projekt prošel kladným 
hodnocením poskytovatele dotace, ale z důvodu převisu projektů nebyl zatím podpořen. Byl zařazen do 
zásobníku projektů, který je aktivní do 16.12.2019. Není jisté, zda město dotaci obdrží, proto je projekt po 
projednání na Poradě projektů dne 29.3.2019 navržen podat znovu v upravené formě. Oproti původnímu 
projektu není součástí nového projektu Komunitní plán města a Strategický plán rozvoje města z důvodu, že 
zpracování obou plánů započne již v letošním roce a realizace nového projektu může být až od března roku 
2020. Proto by nebyly výdaje na tyto dva plány způsobilé z časového hlediska. 

Na základě výzvy č. 03_18_092 je možné podpořit níže uvedené aktivity: 

1) Elektronizace vybraných procesů Magistrátu města Děčín 
Jedná se o zefektivnění vybraných procesů magistrátu za využití elektronických formulářů. Pro usnadnění 
předkládání návrhů zastupitelů bude připraven proces Návrhy zastupitelů. Mezi interní procesy magistrátu 
jsou zahrnuty: Žádost o přidělení telefonního čísla, Dohoda o srážkách z platu, Změna telefonního tarifu, 
Průvodka smlouvy a Popis veřejné zakázky. Pro snazší předkládání žádostí o dotaci v oblasti kultury, sportu a 
sociální oblasti dojde k úplné elektronizaci procesu Podávání žádostí o dotace. 
Náklady na implementaci - 605.000,- Kč včetně DPH (500.000,- Kč bez DPH) 
Roční technická podpora - 60.500,- Kč včetně DPH (50.000,- Kč bez DPH) - není v rámci dotace uznatelným 
nákladem

2) Portál občana 
Cílem je umožnit občanům "z domova" zjistit stav o platbách a finančních závazcích vůči městu a tyto finanční 
závazky online také uhradit. Portál umožní identifikaci občana pomocí různých důvěryhodných autorit jako je 
Informační systém datových schránek, Národní identitní autorita případně dalších. Portál bude napojen na 
stávající ekonomický systém magistrátu, ve kterém jsou informace o platbách a finančních závazcích 
uvedeny. 
Náklady na implementaci - 1.210.000,- Kč včetně DPH (1.000.000,- Kč bez DPH) 
Roční technická podpora - 242.000,- Kč včetně DPH (200.000,- Kč bez DPH) - není v rámci dotace 
uznatelným nákladem 

3) Nová spisová služba 
Cílem je nasadit nový systém elektronické spisové služby, pomocí které mimo jiné zefektivníme systém 
evidence a publikace smluv a systém zveřejňování dokumentů na elektronické a digitální úřední desce. 
Spisová služba bude splňovat požadavky aktuální verze Národního standardu pro elektronické systémy 
spisových služeb a bude integrována s dalšími systémy a aplikacemi magistrátu. Nová spisová služba 
zároveň umožní automatizovaně zpracovávat elektronická podání občanů. 
Náklady na implementaci - 2.420.000,- Kč včetně DPH (2.000.000,- Kč bez DPH) 
Roční technická podpora - 302.500,- Kč včetně DPH (250.000,- Kč bez DPH) - není v rámci dotace 
uznatelným nákladem 
Tato aktivita se bude realizovat z vlastních zdrojů i v případě, že neobdržíme dotaci.

V celkových nákladech projektu jsou zahrnuty nepřímé náklady ve výši 5 % z celkových uznatelných nákladů 
ve výši 217.195,- Kč včetně DPH (179.500,- Kč bez DPH). 

Finanční prostředky na předfinancování projektu a spoluúčast města budou v případě přijetí dotace 
nárokovány odborem provozním a organizačním v návrhu rozpočtu na rok 2020 a na další roky (výdaje na 
technickou podporu). 

Po konzultaci s vyhlašovatelem výzvy dne 17.5.2019 byla z projektu projednaném v radě města dne 
14.5.2019 vyňata aktivita „Školení TOGAF a ITIL“, která je samostatně neuznatelným nákladem. V minulé 
žádosti byla uznatelným nákladem pouze z důvodu navázání na aktivitu „Strategie ICT“.

Školení TOGAF a ITIL 



Školení TOGAF umožní realizovat vlastními silami vytvoření popisu a následného udržování tzv. podnikové 
architektury, což je specifické znázornění struktury IT techniky a služeb města. Ty jsou dnes natolik složité, že 
bez podobného schematického znázornění je stále složitější udržovat přehled o vzájemných závislostech a 
plánovat další rozvoj. Tvorba takového dokumentu externím dodavatelem se cenově pohybuje ve stovkách 
tisíc korun. Školení ITIL je mezinárodně uznávaná a platná metodika pro správnou implementaci IT. Jejím 
naučením se a vyžadováním dodržování jejich pravidel našimi dodavateli dosáhneme snížení problémů při 
rozvoji informačního systému města. 
Náklady - 108.900,- Kč včetně DPH (90.000,- Kč bez DPH)

Stanovisko OPO: 
OPO doporučuje schválit výše uvedené usnesení, 95 % dotace řeší legislativní vývoj v oblasti archivnictví, 
portál občana řeší vstřícný přístup magistrátu s minimalizací nutnosti docházky na přepážky a formulářové 
řešení představuje zkrácení doby vyřízení požadavku občanů s monitoringem stavu vyřízení.

Vyjádření:

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Mgr. Bc. Petr Kužel OR 22.5.2019 10:48 podepsáno

Předkladatel: Ing. Vladislav Raška 22.5.2019 11:00 podepsáno



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 30. 5. 2019 ZM 19 05 05 12

Název:
Podnět Mgr. Jana Šmída - Směrnice č. 5

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh Mgr. Jana Šmída na vydání nové směrnice k pořizování služeb, 
materiálu a majetku města a

ruší

Směrnici č. 5 - 7 k pořizování služeb, materiálu a majetku města, vydanou Radou města Děčín dne 13.6.2017 
usnesením č. RM 17 03 36 05 a

vydává

novou Směrnici č. 5 - 8 k pořizování služeb, materiálu a majetku města dne 30.5.2019, navrhovanou Mgr. 
Janem Šmídem, která je přílohou číslo 1 tohoto materiálu.

Stanovisko RM:
Rada města dne 28.05.2019 projednala materiál s č. RM 19 10 36 09 a schválila zařazení podnětu Mgr. Jana 
Šmída - zrušení Směrnice č. 5 - 7 a schválení nové Směrnice č. 5 - 8 K pořizování služeb, materiálu a majetku 
města do programu jednání zastupitelstva města. 

Cena:      
Návrh postupu:          

Důvodová zpráva:
Mgr. Jan Šmíd odůvodňuje svůj návrh níže uvedeným:
Nedávná praxe nám názorně ukázala, že pořizování majetku městem může být velmi rozporuplné. Jde-li 
pouze o rozpor v názorech, jedná se spíše o politickou otázku. Ve chvíli, kdy je zde ale podezření z porušení 
vlastní směrnice města, je na místě se tímto tématem vážně zabývat. Tato směrnice (5-7) umožňuje, aby byl 
pořízen majetek města, a to na základě „výjimky z obecného postupu“. Tyto výjimky jsou ve třech bodech, dá 
se říci, konkrétně specifikovány, ale ve čtvrtém bodě (písmeno d) tomu tak není. Jedná se o postup na 
základě tzv. „zvláštního zřetele“. Problém je v tom, že tento termín není ve směrnici jakkoliv specifikován, 
chybí jeho vymezení. Dalším problémem pak je, že postup dle zvláštního zřetele by měl být řádně odůvodněn, 
a to jak na základě samotné směrnice, tak z podstaty zvláštního zřetele. Proto je nutné aplikovat navržené 
změny, neboť v případě, že není postupováno v souladu s touto směrnicí, respektive je postupováno v rozporu 
s ní, je zde závažné podezření, že může být postupováno v rozporu se zákonem a zadávání veřejných 
zakázek. Z hlediska transparentního postupu při nákupu a pořizování majetku je třeba zamezit nadužívání a 
zneužívání předmětné směrnice.



Vyjádření:

Příloha: Návrh Směrnice 5 - 8.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martina Štajnerová OR 29.5.2019 11:22 podepsáno

Předkladatel: Jaroslav Hrouda 29.5.2019 11:52 podepsáno



 

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM 

Konané 
dne: 

25.4.2019 ZM 19       
 

Název:  Návrh na vydání nové Směrnice č. 5 - 8 – K pořizování služeb, materiálu a majetku 

města 
 
Mimořádný materiál:  
 
 
Návrh usnesení: 



 

 
 
Stanovisko RM: 
- 
 
 
 
Cena: 0,00 
Návrh postupu:  

 
 
 
 
 
Důvodová zpráva: 

 
Nedávná praxe nám názorně ukázala, že pořizování majetku městem může být velmi rozporuplné. 
Jde-li pouze o rozpor v názorech, jedná se spíše o politickou otázku. Ve chvíli, kdy je zde ale 
podezření z porušení vlastní směrnice města, je na místě se tímto tématem vážně zabývat. Tato 
směrnice (5-7) umožňuje, aby byl pořízen majetek města, a to na základě „výjimky z obecného 
postupu“. Tyto výjimky jsou ve třech bodech, dá se říci, konkrétně specifikovány, ale ve čtvrtém bodě 
(písmeno d) tomu tak není. Jedná se o postup na základě tzv. „zvláštního zřetele“. Problém je v tom, 

že tento  termín není ve směrnici jakkoliv specifikován, chybí jeho vymezení. Dalším problémem pak 
je, že postup dle zvláštního zřetele by měl být řádně odůvodněn, a to jak na základě samotné 

směrnice, tak z podstaty zvláštního zřetele.  
Proto je nutné aplikovat navržené změny, neboť v případě, že není postupováno v souladu s touto 

směrnicí, respektive je postupováno v rozporu s ní, je zde závažné podezření, že může být 
postupováno v rozporu se zákonem a zadávání veřejných zakázek.  
Z hlediska transparentního postupu při nákupu a pořizování majetku je třeba zamezit nadúžívání a 
zneužívání předmětné směrnice.   
 

Zastupitelstvo města projednalo návrh na vydání nové směrnice k pořizování služeb, materiálu a 

majetku města 

 

 

 

Směrnici č. 5 - 7 k pořizování služeb, materiálu a majetku města, vydanou Radou města Děčín dne  

13.6.2017 usnesením č. RM 17 03 36 05 

 

 

 

novou Směrnici č. 5 - 8 k pořizování služeb, materiálu a majetku města dne  25.4.2019 

Ruší  

vydává 



 
Vyjádření: 
 
 
Přílohy:            Směrnice 5 – 8 s vyznačenými                           Komentář:                           
                          změnami (přílohy č. 1 – 3, uvedené ve  
                          směrnici beze změny – nepřiloženy)    
 
 
 
Schvalovací cesta: 
 
Zpracoval: Mgr. Jan Šmíd zastupitel  

 

Předkladatel: Mgr. Jan Šmíd zastupitel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Statutární město Děčín a Magistrát města Děčín 

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV 

 

SMĚRNICE č. 5 – 8 

 

K POŘIZOVÁNÍ SLUŽEB, MATERIÁLU A MAJETKU MĚSTA  

 

Ze dne:   25.4.2019 



 

Vypracoval:   Mgr. Jan Šmíd - zastupitel 

    

Schválil:   Zastupitelstvo města Děčín dne 28.3.2019 usnesením č.  

 

Účinnost od:  25.4.2019 

 

Závaznost:  Členové rady města 

Všichni zaměstnanci statutárního města Děčín 

 

Ruší:   Směrnici č. 5 - 7 k pořizování služeb, materiálu a majetku města, 

vydanou Radou města Děčín dne  13.6.2017 usnesením 

č. RM 17 03 36 05 

 

 

 

 

Přílohy:   č. 1 – Popis veřejné zakázky 

č. 2 -  Evidence veřejných zakázek 

č. 3 – Zpráva o posouzení  



Článek 1 
Základní ustanovení 

1) Tato směrnice upravuje zásady a postupy při zadávaní veřejných zakázek malého rozsahu  
dle zákona č. 134/2016  Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), včetně 
zveřejňování informací o zadávání a realizaci všech veřejných zakázek zadávaných a zadaných statutárním městem 
Děčín. Zásady a postupy  
při zadávání veřejných zakázek podlimitních a nadlimitních a soutěž o návrh jsou upraveny zákonem. 

2) Všechny osoby nebo orgány, vykonávající dle ustanovení této směrnice úkony zadavatele, jsou povinny při 
zadávání veřejných zakázek dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. 

Článek 2 
Použité zkratky 

čl. Článek 

město statutární město Děčín 

odd. Oddíl 

odst. Odstavec 

zadavatel statutární město Děčín 
VZMR veřejná zakázka malého rozsahu 
VZ veřejná zakázka 
OVZ oddělení veřejných zakázek odboru rozvoje 

ZZVZ zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění 

ZD zadávací dokumentace 
ISRS informační systém registru smluv 

Článek 3 
Vymezení některých pojmů 

Pro účely této směrnice se rozumí: 

a) administrátorem veřejné zakázky – oprávněná osoba určená k vedení veřejné zakázky  – pracovníci příslušných 
odborů zadávající přímým zadáním (I. a II. kategorie, výjimky), pracovníci OVZ,  

b) cenou obvyklou - cena za obdobný předmět plnění VZMR sjednaná v předchozích letech, případně zjištěná 
poptávkou, či cena určená cenovou soustavou (např. URS, RTS, ASPE apod.), 

c) doporučující komisí – komise složená z vedoucího odboru, který zakázku administroval, administrátora veřejné 
zakázky a člena rady města. V případě odborných specifických zakázek může být technická část předmětu plnění 
zakázky posouzena i jiným odborným poradcem, určeným vedoucím pracovníkem odboru, který o vypsání VZ 
žádal, 

d) jinou právnickou osobou – osoba odlišná od města či organizační složky (např. příspěvkové organizace zřízené 
městem), 

e) mimořádně nízkou nabídkovou  cenou -  nabídková cena nebo náklady uvedené účastníkem zadávacího řízení, 
které se jeví jako mimořádně nízké ve vztahu k předmětu veřejné zakázky (lze vymezit, co bude považováno za 
takovou cenu v ZD),  

f) multiprofilem – všechny profily zadavatelů -  profil  statutárního města Děčín včetně jím zřízených příspěvkových 
organizací https://zakazky.mmdecin.cz,  

g) odborem – odbor magistrátu města, městská policie, organizační složka města, 
h) organizační složkou -  složky zřízené statutárním městem Děčín (Středisko městských služeb Děčín, JSDH Boletice, 

Horní Žleb, Křešice, Staré Město), 
i) odborným poradcem – osoba, která má odbornou kvalifikaci (odpovídající odborné vzdělání nebo praxi) ve vztahu 

k předmětu veřejné zakázky; tato osoba se v případě potřeby podílí na přípravě zadávacích podmínek a/nebo 
posouzení a hodnocení nabídek jako člen doporučující komise, 

j) poddodavatelem – je subjekt, který na základě smlouvy provádí část realizace veřejné zakázky,  
k) poptávkou – zaslání dotazu dodavateli se specifikováním předmětu plnění, 



l) profilem zadavatele – elektronická webová stránka – využíván certifikovaný elektronický nástroj pro elektronické 
zadávání veřejných zakázek (E-ZAK), 

m) předpokládanou hodnotou veřejné zakázky - zadavatelem stanovená předpokládaná výše peněžitého závazku 
vyplývající z plnění veřejné zakázky. Tuto je zadavatel povinen stanovit pro účely postupu v zadávacím řízení před 
jeho zahájením. Při stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky se postupuje podle § 16 ZZVZ. Je uváděna 
v Kč bez DPH, 

n) účastníkem zadávacího řízení – dodavatel, který vyjádří předběžný zájem, podá žádost o účast či zahájí jednání se 
zadavatelem v zadávacím řízení, 

o) veřejnou zakázkou malého rozsahu - zakázka na dodávky nebo služby nedosahující předpokládané hodnoty 
2 000 000 Kč bez DPH nebo zakázka na stavební práce nedosahující předpokládané hodnoty 6 000 000 Kč bez DPH, 

p) vedoucím příslušného odboru - tajemník magistrátu města, vedoucí odboru magistrátu města, ředitel městské 
policie, vedoucí organizační složky města, který požádal o vypsání VZ,  

q) výjimkou – přímé zadání provedené na základě poptávky za podmínek uvedených v čl. 7; 
r) zadávací dokumentací – soubor dokumentů, ve kterém je uveden popis a podmínky předmětu plnění včetně 

návrhu smlouvy (příp. obchodních podmínek), 
s) zadavatelem veřejné zakázky – statutární město Děčín, 
t) zadávacím řízením – proces, který je zahájen zveřejněním na profilu zadavatele  

a ukončen podpisem smlouvy za účelem pořízení či zajištění služeb, věcí či stavebních prací. 
u) zvláštní zřetel – zvláštním zřetelem se rozumí důvody připouštějící výjimku z obecného pravidla, pokud zadavatel 

shledá, že jsou pro ni dány důležité důvody zejména v situaci, kdy by aplikace normy byla příliš tvrdá a vedla by k 
tíživým důsledkům. 

Článek 4 
Ustanovení k veřejným zakázkám na pořízení projektové dokumentace 

1) V případě podkladů pro VZ na stavební práce budou tyto odpovídat náležitostem prováděcí vyhlášky č. 169/2016 
Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“). Budou ve struktuře položkového výkazu výměr 
s uvedením čísel jednotlivých položek dle aktuálních ceníků URS tak, aby tyto výkazy byly plně kompatibilní s SW 
KROS (excel). Týká se to i případů, kdy příslušný odbor pro následnou realizaci pořizuje projektovou dokumentaci 
včetně rozpočtu a položkového výkazu výměr. V objednávce o tuto projektovou dokumentaci musí být uvedeno, 
že její zpracování musí být v souladu s platným ZZVZ a zejména s prováděcí vyhláškou č. 169/2016 Sb. s tím, že 
mimo shora uvedené, budou podklady plně kompatibilní s SW KROS a bude rozpočtováno za použití ceníků URS. 

2) V případě pořizování služeb na projektové práce bude součástí veřejné zakázky i smluvní podmínka na poskytnutí 
autorského dozoru autora projektové dokumentace po celou dobu vlastní realizace s tím, že ve smlouvě o dílo 
(případně objednávce) bude uvedena samostatně částka za tento dozor. 

Článek 5 
Kategorie zakázek  

Plánované veřejné zakázky, na které jsou vyčleněny finanční prostředky ve schváleném, resp. upraveném rozpočtu 

města, musí být soutěženy v režimu dle celkového součtu předpokládaných hodnot plánovaných zakázek shodného 

či obdobného plnění.  

Zadavatel nesmí rozdělit předmět zakázky tak, aby tím došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity 

pro jednotlivé kategorie stanovené touto vnitřní směrnicí. 

Za splnění těchto podmínek zodpovídá příslušný vedoucí odboru, který o veřejnou zakázku žádá či ji zadává. 

1) I. kategorie (VZMR) 
Veřejná zakázka na dodávky, služby a stavební práce, která nedosahuje hodnoty  

100 000 Kč bez DPH.  

2) II. kategorie (VZMR) 
Veřejná zakázka na dodávky, služby a stavební práce ve výši od 100 000 Kč bez DPH, která nedosahuje hodnoty 

200 000 Kč bez DPH. 

3) III. kategorie (VZMR) 
Veřejná zakázka ve výši od 200 000 Kč bez DPH nedosahující hodnoty 2 000 000 Kč bez DPH, resp. do 6 000 000 

Kč bez DPH u stavebních prací. 

4) IV. kategorie 



Podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky. Tj. zakázky na dodávky a služby ve výši od 2 000 000 Kč bez DPH a od 

6 000 000 Kč u veřejných zakázek na stavební práce. 

Článek 6 
Postup zadávání VZMR 

1. I. kategorie do 100 tis. Kč bez DPH 
Veřejnou zakázku na dodávky, služby a stavební práce, která nedosahuje hodnoty 100 000 Kč bez DPH, mohou 

uskutečnit odbory přímým zadáním za cenu v místě a čase obvyklou. Je doporučeno provést poptávku 

minimálně třech subjektů - lze využít profil zadavatele. 

Uzavřená smlouva či objednávka1 bude obsahovat systémové číslo veřejné zakázky z profilu zadavatele, taktéž i 

dodavatelem následně vystavená faktura. 

Na profilu zadavatele bude publikováno do 15 dnů od uzavření smlouvy či objednávky odborem, který veřejnou 

zakázku zadal: 

 V sekci veřejných dokumentů   
a) smlouvy nad 50 tis. Kč (včetně případných dodatků). 
b) případně umístěna zpráva o posouzení nabídek (Příloha č. 3 této směrnice).  

 V sekci plnění smlouvy na základě VZ  
a) skutečně uhrazená částka plnění včetně data ukončení plnění. 

 

V případě přímého zadání odpovídá za výběr vedoucí příslušného odboru, který veřejnou zakázku zadává - není 

stanovena doporučující komise. 

2. II. kategorie od 100 tis. Kč bez DPH nedosahující 200 000 Kč bez DPH  
Veřejnou zakázku na dodávky, služby a stavební práce, která nedosahuje hodnoty 200 000 Kč bez DPH, mohou 

uskutečnit odbory přímým zadáním za cenu v místě a čase obvyklou. Musí být provedena poptávka, na jejímž 

základě získá nabídky od minimálně třech subjektů. V případě, že nebudou získány 3 nabídky, rozhodne o dalším 

postupu, případném zadání náměstek, do jehož kompetence spadá předmět plnění VZ.  

Lze využít i profil zadavatele oslovením těchto tří vytipovaných subjektů. 

Uzavřená smlouva či objednávka bude obsahovat systémové číslo veřejné zakázky z profilu zadavatele, a 

následně i dodavatelem vystavená faktura. 

Na profilu zadavatele bude publikováno do 15 dnů od uzavření smlouvy či objednávky odborem, který veřejnou 

zakázku zadal: 

 V sekci veřejných dokumentů   
a) smlouvy (včetně případných dodatků), 
b) případně umístěna zpráva o posouzení nabídek (Příloha č. 3 této směrnice). 

 V sekci plnění smlouvy na základě VZ  
a) bude uvedena skutečně uhrazená částka plnění včetně data ukončení plnění nejpozději do 30 dnů od 

ukončení plnění. 
Za administrativní práce spojené s přípravou podkladů pro výběrové řízení odpovídá vedoucí příslušného odboru, 

který o vypsání veřejné zakázky požádal či veřejnou zakázku zadává. 

V případě přímého zadání odpovídá za výběr dodavatele/zhotovitele vedoucí příslušného odboru, který veřejnou 

zakázku zadává - není stanovena doporučující komise. 

3. III. kategorie od 200 tis. Kč bez DPH nedosahující 2 mil. Kč bez DPH, u stavebních prací 6 mil. Kč bez DPH 
Veřejnou zakázku na dodávky, služby, která nedosahuje hodnoty 2 000 000 Kč bez DPH, respektive nedosahující 

6 000 000 Kč bez DPH u stavebních prací zadává za všechny odbory magistrátu odbor rozvoje - oddělení 

veřejných zakázek. 

                                                           

1 týká se částek nad 50 tis. Kč bez DPH 



3.1. Za administrativní práce spojené s přípravou podkladů pro výběrové řízení odpovídá vedoucí příslušného 
odboru, který o vypsání veřejné zakázky požádal. 

3.2. V případě potřeby zadání veřejné zakázky vyplní vedoucí odboru, který o vypsání veřejné zakázky žádá, 
formulář „Popis veřejné zakázky“ sloužící zároveň jako Žádost o VZ (viz příloha č. 1 této směrnice), a předá jej 
na odbor rozvoje.  Podklady musí být předány prostřednictvím elektronické spisové služby v patřičném 
předstihu před požadovaným datem plnění veřejné zakázky. Pokud je to odůvodněno předmětem veřejné 
zakázky, může vedoucí příslušného odboru ke specifikaci předmětu veřejné zakázky využít odborného 
poradce. 

3.3. Všechny veřejné zakázky malého rozsahu jsou zveřejňovány na profilu zadavatele.  Nabídka každého účastníka 
splňující podmínky zadavatele bude hodnocena.  Prostřednictvím elektronického nástroje budou přednostně 
oslovovány  
3 podnikatelské subjekty, které splňují předpoklady pro plnění veřejné zakázky a mají sídlo v Děčíně.  

3.4. Zadavatel přijme všechny nabídky doručené ve lhůtě pro podávání nabídek  
i od účastníků, kteří nebyli osloveni. 

3.5. Poptávka musí být uveřejněna minimálně po dobu 11 dní.  
3.6. Zadávací podmínky musí obsahovat minimálně: 

 název a druh zakázky, 

 identifikační údaje zadavatele, 

 předpokládanou hodnotu, 

 způsob podání nabídky (je možná i kombinace přijímání nabídek v listinné i elektronické podobě. Volba 
způsobu podávání nabídek je závislá na předmětu plnění a je na zvážení žadatele o VZ a administrátora 
VZ), 

 lhůtu pro podání nabídky, 

 návrh smlouvy k vyplnění účastníkem včetně uvedení systémového, příp. evidenčního čísla VZ. 
3.7. K termínu, kdy končí lhůta pro podání nabídek, svolá administrátor doporučující komisi, která nejprve posoudí 

kvalifikaci uchazečů a následně u uchazečů, kteří kvalifikaci splní, provede hodnocení nabídek.  
3.8. Výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu může být kdykoliv zrušeno. 
3.9. ZD musí být před zveřejněním odsouhlasena vedoucím příslušného odboru, který  

o vypsání zakázky požádal. 
3.10. K podpisu ZD včetně smluv (objednávek) je oprávněna primátorka města. Podpisem je opatřena listinná 

podoba i elektronická verze dokumentace.  
3.11. ZD od 2 mil. Kč bez DPH musí být předložena radě města ke schválení.   
3.12. Ve lhůtě do 30 pracovních dní bude na profilu zadavatele zveřejněno:  

Sekce veřejných dokumentů: 

a) smlouva (včetně případných dodatků), 
b) zpráva o posouzení nabídek (Příloha č. 3 této směrnice). 
Sekce plnění smlouvy na základě VZ:  

a) bude uvedena skutečně uhrazená částka plnění včetně data ukončení plnění nejpozději do 30 dnů od 
ukončení plnění. 

3.13. Pokud je to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, může být k posouzení  
a hodnocení nabídek přizván odborný poradce. 

4. IV. kategorie – podlimitní a nadlimitní VZ 
Jsou zadávány dle platného znění zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

4.1. Za přípravu podkladů pro výběrové řízení odpovídá vedoucí příslušného odboru, který o vypsání veřejné 
zakázky požádal. 

4.2. V případě potřeby zadání veřejné zakázky vyplní vedoucí odboru, který o vypsání veřejné zakázky žádá, 
formulář „Popis veřejné zakázky“ sloužící zároveň jako Žádost o VZ (viz příloha č. 1 této směrnice) a předá jej 
na odbor rozvoje.  Podklady musí být předány prostřednictvím elektronické spisové služby v patřičném 
předstihu před požadovaným datem plnění veřejné zakázky. Pokud je to odůvodněno předmětem veřejné 
zakázky, může vedoucí příslušného odboru ke specifikaci předmětu veřejné zakázky využít odborného 
poradce. 

4.3. ZD je vždy předkládána radě města ke schválení.  
4.4. Nabídky budou podávány elektronicky. 
4.5. Pověřenou osobou k podpisu zadávací dokumentace včetně smluv na realizaci zakázky je primátorka. 

Podpisem je opatřena listinná podoba i elektronická verze dokumentace. 



4.6. Radě města je předkládána zpráva o posouzení a hodnocení nabídek, na základě závěru této zprávy budou dle 
zvážení rady města zadávány veřejné zakázky vítěznému účastníkovi či vyřazovány nabídky, které nesplnily 
podmínky. 

4.7. Veškeré úkony se řídí platným zákonem o zadávání veřejných zakázek včetně příslušných prováděcích 
předpisů. 

4.8. Uzavírané dodatky či změny smluv k VZ této kategorie musí být vždy projednány s příslušným administrátorem 
veřejné zakázky. V případě možné změny smlouvy je tato změna včetně dodatku ke smlouvě, předkládána 
odborem rozvoje do jednání rady města s odůvodněním příslušného odboru. 

4.9. V sekci plnění smlouvy na základě VZ na profilu zadavatele musí být uvedena skutečně uhrazená částka plnění 
včetně data ukončení plnění.2 

Článek 7 
Výjimky z obecného postupu 

1) Nedodržení postupu dle čl. 6 bod 1 až 3) lze uplatnit u VZMR v případech: 
a) neodkladných opatření k řešení mimořádných událostí a krizových situací,  
b) potřeby urychleného čerpání dotací ve zkráceném režimu, 
c) pořízení SW, pokud tento SW musí být kompatibilní s již používaným a je pořizován za cenu v místě a čase 

obvyklou,  
d) v ostatních mimořádných případech hodných zvláštního zřetele. 

2) Nedodržení postupu dle čl. 6 bod 4) lze uplatnit, pokud se na předmět veřejné zakázky vztahuje některá z výjimek 
uvedených v § 29 ZZVZ. 

3) Výjimky uvedené v odst. 1) a 2) tohoto článku musí být vždy projednány v radě města,  
a to i dodatečně formou informace s konkrétním zdůvodněním. 

4) Výjimky včetně všech podkladů budou předloženy do nejbližšího zasedání zastupitelstva města jako informativní 
materiál.  

5) Návrh na schválení výjimky dle odst. 1) tohoto článku předkládá radě města odbor, který by o VZ požádal nebo 
odbor, který metodicky vede příspěvkovou organizaci zřízenou městem. 

6) Návrh na schválení výjimky dle odst. 2) tohoto článku předkládá do jednání rady města OVZ na základě žádosti 
příslušného odboru. 

7) V případě zadání organizování veřejné zakázky externí dodavatelské firmě musí tento postup předem schválit rada 
města. 

8) VZMR  zadané na výjimku budou zveřejněny na profilu zadavatele. 

Systémové číslo veřejné zakázky z profilu zadavatele bude obsahovat uzavřená smlouva, objednávka a následně i 

dodavatelem vystavené faktury. 

V sekci veřejných dokumentů bude:  

a) publikována smlouva (včetně dodatků), 
b) umístěn záznam o posouzení nabídek, příp. zpráva obsahující mimo jiné identifikační údaje oslovených 

subjektů. 
Uveřejnění na profilu zadavatele provede do 15 dnů od uzavření smlouvy či objednávky odbor, který veřejnou 

zakázku zadal. 

Do sekce plnění smlouvy na základě VZ na profilu zadavatele bude uvedena skutečně uhrazená částka plnění 

včetně data ukončení plnění. 

Článek 8 
Rámcové dohody 

1) V případě rámcových dohod musí být jednotlivé objednávky zasílány dodavatelům prostřednictvím profilu 
zadavatele a ke konci každého čtvrtletí provede příslušný odbor, kde je VZ realizována kontrolu odeslaných a 
vyfakturovaných objednávek tak, aby administrátor VZ mohl učinit kroky navazující v souladu s ZZVZ (zveřejnění 
ve Věstníku veřejných zakázek).  

                                                           

2 V případě průběžného plnění sdělí odbor do 28.2.částku, která byla uhrazena za plnění VZ v předchozím roce. 

 



2) V případě objednávek v rámci těchto minitendrů bude provedeno z EZAKU i odeslání do ISRS – odborem, který 
vystavuje objednávku. Do evidence smluv úřadu bude OVZ informativně jednou za čtvrtletí zadán přehled 
objednávek, který bude shodný s formulářem odesílaným do Věstníku veřejných zakázek. 

Článek 9 
Povinnosti jednotlivých odborů a monitoring veřejných zakázek 

1) Veškerá potřebná evidence všech veřejných zakázek je vedena na profilu zadavatele  
(E-ZAK).  

2) Jednotlivé odbory poskytují odboru rozvoje součinnost při provádění monitoringu, a to nejpozději vždy do 18.1. a 
18.7. každého roku. Pracovník zodpovídající za předmět plnění uvede u realizované veřejné zakázky hodnocení 
dodavatele včetně vysvětlení tohoto hodnocení. 

3) Tato evidence bude vždy za příslušné pololetí roku předkládána prostřednictvím OVZ radě města jako informativní 
zpráva a bude zveřejňována na internetových stránkách statutárního města Děčín.  
Na intranetových stránkách bude uvedena tato evidence včetně hodnocení kvality plnění veřejných zakázek 

jednotlivými dodavateli.  

4) V případě ukončení plnění smlouvy příslušný odbor předá OVZ informaci o datu ukončení plnění a skutečnou výši 
uhrazených nákladů, a to nejpozději do 20 dnů od ukončení plnění. 

5) V případě průběžného plnění sdělí příslušný odbor administrátorovi VZ do 28.2. částku3, která byla uhrazena za 
plnění VZ v předchozím roce. 

6) Každý odbor je povinen v případě uzavírání smluv, dodatků ke smlouvám, objednávek  
u veřejných zakázek kategorie I. a II. tyto publikovat na profilu zadavatele u dané veřejné zakázky s uvedením data 
uzavření a v podobě, která bude zasílána do ISRS (ve strojově čitelném kódu bez podpisů a razítek). 

7) Žadatel o VZ je povinen pro dodatečné dotazy účastníků vypracovat podklady související s předmětem plnění 
v termínu určeném administrátorem veřejné zakázky. 

Článek 12 
Ostatní a závěrečná ustanovení 

1) Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro výzvy z dotačních programů se řídí přednostně závaznými postupy 
pro zadávání zakázek příslušného poskytovatele dotace  
a přiměřeně touto směrnicí. 

2) Za správnost a aktualizaci této směrnice odpovídá odbor rozvoje magistrátu. 
3) Ruší se Směrnice č. 5 - 7 k pořizování služeb, materiálu a majetku města, vydaná Radou města Děčín dne 13.6.2017 

usnesením č. RM 17 11 36 05. 
4) Tuto Směrnici vydala rada města dne 13.6.2017 usnesením č. RM 17 11 36 05 a nabývá účinnosti dne 1.7.2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………  ……………………………….. 

   Jaroslav Hrouda                       Ing. Jaromír Zajíček, MPA   

        primátor                           tajemník magistrátu 

                                                           

3 částka bude uvedena v členění v Kč bez DPH a v Kč včetně DPH. 



 

 

 



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 30. 5. 2019 ZM 19 05 05 13

Název:
Návrh dotace v oblasti sportu na rok 2019

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh dotace ve výši nad 50.000,00 Kč v oblasti sportu pro rok 2019 a
rozhodlo

o poskytnutí dotace pro Taneční skupinu Freedom z.s. na projekt Taneční Mistrovství světa „DANCESHOCK 
2019“ ve výši 390.000,00 Kč a
o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém znění.

Stanovisko RM:
Rada města usnesením č. RM 19 10 39 07 ze dne 28. 5. 2019 doporučila zastupitelstvu města rozhodnout o 
poskytnutí dotace v oblasti sportu pro Taneční skupinu Freedom z.s. na projekt Taneční Mistrovství světa 
„DANCESHOCK 2019“ ve výši 390.000,00 Kč a o uzavření veřejnoprávní smlouvy v předloženém znění.

Cena: 390 000,00
Návrh postupu: RM doporučuje rozhodnout

Důvodová zpráva:
Odbor školství a kultury předkládá zastupitelstvu města návrh žádosti o dotaci ve výši nad 50.000,00 Kč pro 
rok 2019 pro Taneční skupinu Freedom z.s. na projekt Taneční Mistrovství světa „DANCESHOCK 2019“ ve 
výši 390.000,00 Kč. 
Komise sportovní dne 14. 5. 2019 posoudila žádost podle kritérií stanovených v Koncepci podpory sportu, 
pohybových a volnočasových aktivit v Děčíně a Plánu rozvoje sportu města Děčín 2018-2028 a doporučila 
podpořit tento projekt v celkové výši 390.000,00 Kč. Dotace bude hrazena ze schváleného rozpočtu odboru 
školství a kultury, ostatní tělovýchovná činnost - podpora sportu. 

Taneční skupina Freedom z. s. pořádá Taneční Mistrovství světa „DANCESHOCK 2019“. Soutěž je určená pro 
nominované tanečníky a taneční kolektivy, které závodí ve 32 soutěžních disciplínách, 2500 tanečníků ze 16 
zemí světa. Soutěž se uskuteční v Děčíně na zimním stadionu ve dnech 19. - 22. 9. 2019. Pro město Děčín a 
širokou veřejnost bude 20. 9. 2019 připravena přehlídka kulturních aktivit, vystoupení tanečníků ve městě 
Děčín. Tato forma prezentace pro veřejnost se uskuteční poprvé v Děčíně s cílem propojit tanečníky i s 
místními spolky, tanečními kluby. Zároveň tímto chtějí zvýšit zájem dětí nejen o tanec, ale o pohyb celkově. 
Toto mezinárodní mistrovství světa bude zároveň prezentovat statutární město Děčín s cílem podpořit rozvoj 
turistického ruchu ve městě Děčín. Žádost se týká především technicko - organizačního zajištění mistrovství.

Vyjádření:



Příloha: Zadost TS Freedom 
Anon.pdf Komentář:          

Příloha: Smlouva TS Freedom 
Usti nad Labem.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Mgr. Bc. Iva Bajerová OSK 29.5.2019 11:53 podepsáno

Předkladatel: Jaroslav Hrouda 29.5.2019 12:38 podepsáno
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Číslo smlouvy poskytovatele: 
 

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

 

I. Subjekty smlouvy 
 

1) Statutární město Děčín, IČ: 002 61 238, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV, 
č. ú. 921402389/0800, ved. u České spořitelny, a. s., pobočka Děčín,  
zastoupené Jaroslavem Hroudou, primátorem, dále jen jako „poskytovatel dotace“. 

 

2) Taneční skupina Freedom z. s.,  IČ:226 70 904, Rabasova 3197/4, Severní Terasa, 400 11 
Ústí nad Labem,  č. ú. 2200 217 473/2010, ved u Fio banky Děčín a. s., 
zastoupený Ninou Menčlovou, předsedkyní, dále jen jako „příjemce dotace“. 

 
 

 II. Předmět smlouvy 
 

1) Předmětem smlouvy je poskytnutí peněžní dotace na projekt „Taneční Mistrovství světa 
„DANCESHOCK 2019“ ve výši 390.000,00 Kč z rozpočtu statutárního města Děčín, kapitoly 
školství a kultury, v souladu s ustanovením § 85 zák. čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 9 odst. 1 písm. h) zák. čís. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti 
o dotaci na podporu aktivit v oblasti sportu ve městě Děčín v roce 2019. 

2) Dotace nenaplňuje znaky veřejné podpory ve smyslu č. 107 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

3) O poskytnutí dotace a o uzavření smlouvy rozhodlo zastupitelstvo města usnesením č. 
ZM……… ze dne ………..   

4) Poskytovatel dotace se zavazuje poskytnout peněžní plnění ve výši 390.000,00 Kč na projekt 
Taneční Mistrovství světa „DANCESHOCK 2019“ve lhůtě do 30 dnů od dne podpisu této 
smlouvy bezhotovostně, převodem na účet uvedený v čl. I., odst. 2) této smlouvy. 

5) Přidělená dotace může být použita pouze na krytí nákladů vynaložených v období 
od 01.08.2019 do 31.12.2019. V této době také bude dosaženo účelu dotace. 

6)  Účel dotace: 
     podpora subjektu na projekt:  mimořádná podpora - nadstandardní reprezentace města Děčín.  
     190.000,00 Kč –  pronájem zimního stadionu,  
     120.000,00 Kč -   pronájem a obsluha pódia a světelné aparatury, 
       80.000,00 Kč -   propagace, zajištění programu. 
 
 

 
III. Povinnosti příjemce   

1) Dotace je poskytována za těchto podmínek: 
 Příjemce dotace: 

a) je oprávněn použít dotaci výlučně k účelu, uvedeném v článku II. odst. 6 této smlouvy, 
dle předloženého projektu, v souladu s položkami nákladového členění předloženého 
rozpočtu, ve výši schválené dotace. K jakýmkoliv změnám projektu nad povolených 25 % z 
výše přidělené dotace na projekt mezi položkami rozpočtu je nezbytný předchozí písemný 
souhlas poskytovatele dotace, 

b) odpovídá poskytovateli dotace za hospodárný způsob využití finančních prostředků, 
vedoucí k dosažení cíle uvedeného v projektu, 

c) je povinen v případě financování projektu z více zdrojů vést účetnictví o poskytnuté dotaci 
odděleně pod samostatnou účetní řadou, 

d) je povinen vést evidenci o čerpání dotace a nejpozději do 15.01.2020 (pokud tento den 
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připadne na den pracovního volna, ještě první následující pracovní den) předložit 
poskytovateli dotace závěrečnou zprávu a závěrečné vyúčtování  projektu za rok 2019, 

e) je povinen umožnit poskytovateli dotace provedení kontroly správnosti (zejména 
hospodárnosti a účelnosti) použití dotace, včetně kvality poskytnutých služeb, 

f) je povinen předložit oprávněným kontrolním orgánům veškeré účetní doklady o použití 
finančních prostředků poskytnutých v souladu s touto smlouvou, 

g) nesmí poskytovat finanční prostředky jiným fyzickým a právnickým osobám, pokud nejde 
o úhradu spojenou s realizací projektu, na který byly poskytnuty, 
 

2) Příjemce dotace je povinen ve lhůtě do 15. ledna roku následujícího po roku, na který mu byla 
dotace poskytnuta, vrátit poskytovateli dotace nevyčerpanou část dotace na č. ú.19- 
921402389/0800 ved. u České spořitelny, a. s., pobočka Děčín. 

3) S vrácením dotace je příjemce dotace povinen zaslat poskytovateli dotace avízo o vrácených 
finančních prostředcích na účet poskytovatele dotace. Avízo musí obsahovat název příjemce 
dotace, název projektu, číslo účtu, ze kterého byly prostředky zaslány, číslo účtu, na které byly 
prostředky zaslány, variabilní symbol (IČ), pod kterým byly prostředky zaslány a datum 
odeslání. Avízo je příjemce dotace povinen doručit prostřednictvím podatelny Magistrátu města 
Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín 4. 

4) Příjemce dotace je povinen ve lhůtě do 15 dnů ode dne obdržení výzvy vrátit poskytovateli 
dotace neuznatelné náklady zjištěné při kontrole předloženého vyúčtování na č. ú. 19-
921402389/0800, vedený u České spořitelny, a. s., pobočka Děčín. 

5) Příjemce dotace je v případě zrušení právnické osoby s likvidací povinen předložit 
poskytovateli vyúčtování dotace a nevyčerpané finanční prostředky ke dni zrušení právnické 
osoby s likvidací vrátit na č. ú. 921402389/0800 ved. u České spořitelny, a. s., pobočka Děčín. 
V případě přeměny právnické osoby je příjemce dotace povinen informovat poskytovatele 
dotace písemnou formou do pěti dnů od této přeměny o tom, na který subjekt přejdou práva a 
povinnosti z této smlouvy. Pokud takto příjemce neučiní při rozdělení právnické osoby a 
poskytovatele neinformuje, na který subjekt přejdou práva a povinnosti z této smlouvy, je 
povinen provést závěrečné vyúčtování, a to ke dni rozdělení právnické osoby, a nevyčerpanou 
část dotace vrátit poskytovateli na výše uvedený účet, a to do 15 dnů – k tomuto jsou zavázáni 
jak nástupce právnické osoby, tak samotná právnická osoba. 
 

  
IV. Ostatní a závěrečná ustanovení 

 
1) Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání 

osobních údajů především na základě právního titulu plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 
písm. b) GDPR. V souvislosti s touto smlouvou je třeba plnit celou řadu zákonných povinností. 
Jedná se zejména o daňové, účetní a archivační povinnosti dle příslušných zákonů. Protože je 
smluvní stranou veřejný subjekt, osobní údaje mohou být zároveň předmětem žádosti o 
informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím nebo mohou být zveřejněny v 
registru smluv. Řadu povinností stanoví také zákon o zadávání veřejných zakázek. Při plnění 
těchto povinností dochází ke zpracování osobních údajů na základě titulu plnění právních 
povinností v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. 

2) Poskytovatel dotace je oprávněn vypovědět tuto smlouvu s výpovědní dobou o délce 15 dnů 
v případě, že: 
a) dotace byla příjemci dotace poskytnuta na základě nepravdivých údajů, 
b) příjemce dotace použije dotaci v rozporu s účelem uvedeným v čl. II. odst. 5 této smlouvy, 
c) závěrečné vyúčtování nebylo předloženo v termínu do 15.01.2020. 

3) V případě, že poskytovatel dotace učiní výpověď smlouvy, je příjemce dotace povinen vrátit 
celou výši poskytnuté dotace do 15 dnů ode dne, kdy obdržel dopis obsahující projev vůle 
poskytovatele tuto smlouvu vypovědět.  

4) Příjemce dotace bere na vědomí, že na poskytnutou dotaci se vztahuje zák. č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Nedodržení 
podmínek a nesplnění povinností stanovených touto smlouvou příjemcem bude posuzováno 
jako porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
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pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Příjemce dotace je v takovém 
případě povinen odvést neoprávněně použité nebo zadržené finanční prostředky do rozpočtu 
poskytovatele včetně sankce stanovené tímto zákonem. 

5) Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2019. Smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě 
smluvních stran pouze formou písemných očíslovaných dodatků. Smlouva nabývá platnosti 
dnem jejího uzavření a účinnosti zveřejněním v registru smluv. 

6) Tato smlouva byla vyhotovena ve 3 vyhotoveních, přičemž příjemce obdrží 1 vyhotovení a 
poskytovatel 2 vyhotovení. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy odpovídá jejich vůli a 
na důkaz tohoto podepisují. 

 

 V Děčíně dne V Děčíně dne  

 

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

 za poskytovatele dotace za příjemce dotace 
  Jaroslav Hrouda         Nina Menčlová 
  
 



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 30. 5. 2019 ZM 19 05 06 01

Název:
Prodej části pozemku p.č. 535/1 k.ú. Lesná u Děčína – záměr

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Lesná u Děčína a 
zveřejňuje

záměr města prodat část pozemku p.č. 535/1 o vým. dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, v k.ú. 
Lesná u Děčína.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 23. 4. 2019 návrh na prodej části pozemku v k.ú. Lesná u 
Děčína a usnesením č. RM 19 08 37 08 doporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část 
pozemku p.č. 535/1 o vým. dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, v k.ú. Lesná u Děčína. 

Cena: 0,00
Návrh postupu: Rada města doporučila zveřejnit záměr 



Důvodová zpráva:
Rekapitulace:

- žádost o prodej pozemku st.p.č. 51/2 a části pozemku p.č. 535/1 k.ú. Lesná u Děčína;

- pozemky jsou užívány na základě uzavřených nájemních smluv;

- prodej pozemku st.p.č. 51/2 byl zveřejněn usnesením č. ZM 09 10 07 04 ze dne 26. 11. 2009, nyní byl tento 
záměr opětovně zveřejněn na úřední desce a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup;

- pozemek p.č. 535/1 je v katastru nemovitostí evidován jako ostatní plocha-komunikace – prodejem jeho části 
nedojde ke zúžení jízdního profilu místní komunikace, ani pomocného silničního pozemku a nebude omezen 
přístup k jiné nemovitosti.

Vyjádření:
OR – nemá v uvedené lokalitě žádný záměr.

OSU – odd. územního rozhodování, památkové péče a speciální stavební úřad nemá námitek k prodeji části 
pozemku p.č. 535/1 v k.ú. Lesná u Děčína na zahradu k rodinnému domu.
OSU – odd. Úřad územního plánování sděluje, že pozemek se dle platné územně plánovací dokumentace 
města Děčín nachází v zastavěném území a je součástí zóny BV – smíšená zóna s RD venkovského typu. S 
prodejem souhlasíme. Funkční využití zóny BV dle čl. 8 odst. 1 písm. d vyhlášky č. 3/2002 o závazné části 
územního plánu města Děčín ve znění 8. změny Územního plánu města Děčín.
Přípustné: individuální trvalé bydlení v příměstské zóně ve spojení s užitkovými zahradami a 
samozásobitelským hospodářstvím, ojediněle i v bytových domech, individuální rekreace, lokální občanské 
vybavení (maloobchod, veřejné ubytování a stravování, sportovní zařízení), nerušící podnikatelské aktivity, 
odpovídající komunikace (přípustné a účelové), turistické trasy, odstavná parkoviště, MHD, všechny formy 
zeleně, nezbytná technická infrastruktura, garáže.
Výjimečně přípustné: objekty zemědělské výroby (pásmo hygienické ochrany), rodinné farmy, nerušící výrobní 
aktivity a služby.
Nepřípustné: ostatní rušící výrobní aktivity a služby.
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 1-2 + podkroví, intenzita zastavění v %: 15.
Poznámka: pro informaci uvádíme, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí pozemek p.č. 535/1 
k.ú. Lesná u Děčína do plochy SV – plocha smíšená obytná venkovská.

OSC – jako příslušný silniční správní úřad nemá námitek k prodeji části p.p.č. 535/1 k.ú. Lesná u Děčína za 
podmínky, že ve vlastnictví města bude ponechán silniční pozemek místní komunikace – lávky na p.p.č. 535/1 
k.ú. Lesná u Děčína.

OKD – nemá námitek k prodeji části pozemku p.č. 535/1 k.ú. Lesná u Děčína v rozsahu dnešní zahrady. K 
vytýčení žádáme přizvat pracovníka našeho odboru tak, aby nedošlo k odprodeji části potřebné pro místní 
komunikace, které se také nacházejí na pozemku p.č. 535/1 k.ú. Lesná u Děčína.

OZP – nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji části pozemku p.č. 535/1 o vým. cca 120 m2 v 
k.ú. Lesná u Děčína. Jedná se o část pozemku, která je oplocena a na základě nájemní smlouvy dlouhodobě 
užívána jako zahrada k RD žadatele.

OMH – eviduje žádost o prodej pozemku st.p.č. 51/2 o vým. 31 m2 a část p.č. 535/1 o vým. cca 120 m2 v k.ú. 
Lesná u Děčína. Prodej pozemku st.p.č. 51/2 pod stavbou garáže, která je ve vlastnictví žadatelů, byl 
projednán v orgánech města již v minulosti a usnesením zastupitelstva města č. ZM 09 10 07 04 ze dne 26. 
11. 2009 byl zveřejněn záměr města pozemek prodat. Nyní byl tento záměr opětovně zveřejněn na úřední 
desce a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup. Z tohoto důvodu není v návrhu na usnesení tento 
pozemek již uváděn. Pozemek pod stavbou garáže je užíván na základě uzavřené nájemní smlouvy. 
Pozemek p.č. 535/1 je v katastru nemovitostí evidován jako ostatní plocha-komunikace, užívaná část není 
součástí místní komunikace, na základě uzavřené nájemní smlouvy je dlouhodobě užívána jako zahrada k 
domu žadatelů. Prodejem nedojde ke zúžení jízdního profilu místní komunikace, ani pomocného silničního 
pozemku a nebude omezen přístup k jiné nemovitosti. Přístup k lávce přes místní potok zůstane i nadále 
zachován v plné šíři. Geometrický plán pro rozdělení pozemku bude vyhotoven ve spolupráci s OKD.



Jedná se o prodej pozemků v k.ú. Lesná u Děčína
st.p.č. 51/2 o vým. 31 m2
p.p.č. 535/1 o vým. cca 120 m2

Cena pozemku dle „Zásad“: III. cenové pásmo
pod stavbou garáže - (zastavěné pozemky) 500,00 Kč/m2 – celkem 15.500,00 Kč
zahrada (ost. samostatně prod. pozemky-zahrada) 200,00 Kč/m2 – celkem cca 24.000,00 Kč

Nájemní smlouva: 2x žadatelé

Účel dle žádosti: pod stavbou garáže, zahrada

Žadatelé: ******

Závazky a pohledávky vůči městu: 0 

Vyjádření:

OR OSU OSC OKD OZP OMH          
A A A A A A          

Vysvětlivky:

Příloha: 535 les km.pdf Komentář:          

Příloha: 535 zad an.pdf Komentář:          

Příloha: 535a foto.pdf Komentář:          

Příloha: 535b foto.pdf Komentář:          

Příloha: 535c foto.pdf Komentář:          

Příloha: 535d foto.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 21.5.2019 07:48 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 21.5.2019 07:52 podepsáno



















MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 30. 5. 2019 ZM 19 05 06 02

Název:
Prodej pozemku p.č. 1260/1 k.ú. Velká Veleň – záměr

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Velká Veleň a 
zveřejňuje

záměr města prodat pozemek p.č. 1260/1 o vým. 1814 m2, v k.ú. Velká Veleň.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 14. 5. 2019 návrh na prodej pozemku v k.ú. Velká Veleň a 
usnesením č. RM 19 09 37 22 doporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p.č. 
1260/1 o vým. 1814 m2, v k.ú. Velká Veleň. 

Cena: 0,00
Návrh postupu: Rada města doporučila zveřejnit záměr 



Důvodová zpráva:
Rekapitulace:

- žádost o prodej pozemku p.č. 1260/1 o vým. 1814 m2 k.ú. Velká Veleň na zahradu;

- na pozemku je dle platného územního plánu možná výstavba RD;

- v případě zveřejnění záměru města bude pozemek prodáván dle „Zásad“ formou dohadovacího řízení s tím, 
že výchozí cena pro DŘ bude stanovena pro prodej pozemku za účelem bydlení – výstavba rodinného domu. 

Vyjádření: 
OR – nemá v uvedené lokalitě žádný záměr.

OSU – odd. územního rozhodování, památkové péče a speciální stavební úřad nemá námitek k prodeji 
pozemku p.č. 1260/1 v k.ú. Velká Veleň na zahradu.
OSU – odd. Úřad územního plánování sděluje, že pozemek se dle platné územně plánovací dokumentace 
města Děčín nachází v zastavěném území a je součástí zóny BV – smíšená zóna s RD venkovského typu. S 
prodejem souhlasíme. Funkční využití zóny BV dle čl. 8 odst. 1 písm. d vyhlášky č. 3/2002 o závazné části 
územního plánu města Děčín ve znění 8. změny Územního plánu města Děčín.
Přípustné: individuální trvalé bydlení v příměstské zóně ve spojení s užitkovými zahradami a 
samozásobitelským hospodářstvím, ojediněle i v bytových domech, individuální rekreace, lokální občanské 
vybavení (maloobchod, veřejné ubytování a stravování, sportovní zařízení), nerušící podnikatelské aktivity, 
odpovídající komunikace (přípustné a účelové), turistické trasy, odstavná parkoviště, MHD, všechny formy 
zeleně, nezbytná technická infrastruktura, garáže.
Výjimečně přípustné: objekty zemědělské výroby (pásmo hygienické ochrany), rodinné farmy, nerušící výrobní 
aktivity a služby.
Nepřípustné: ostatní rušící výrobní aktivity a služby.
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 1-2 + podkroví, intenzita zastavění v %: 15.
Poznámka: pro informaci uvádíme, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí pozemek p.č. 1260/1 
k.ú. Velká Veleň do plochy SV – plocha smíšená obytná vesnická.

Doplnění stanoviska: Stavební úřad Magistrátu města Děčín sděluje, že na pozemku p. č. 1260/1 v k.ú. Velká 
Veleň je v budoucnu možná výstavba rodinného domu.

OZP – nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji pozemku p.č. 1260/1 v k.ú. Velká Veleň, který 
bude využíván jako zahrada.

OMH – eviduje žádost o prodej pozemku 1260/1 v k.ú. Velká Veleň na zahradu. Rodiče žadatelky vlastní 
navazující pozemky s rekreačním domkem. Jedná se o mírně svažitý pozemek na okraji městské části Velká 
Veleň. Dle vyjádření OSU je na pozemku možná výstavba RD. Z tohoto důvodu bude, v souladu se 
„Zásadami“, pozemek prodáván formou dohadovacího řízení s tím, že výchozí cena pro DŘ bude stanovena 
pro prodej pozemku za účelem bydlení – výstavba rodinného domu. Žadatel bude o této skutečnosti 
informován.

Jedná se o prodej pozemku p.č. 1260/1 o vým. 1814 m2 k.ú. Velká Veleň.

Cena pozemku dle „Zásad“:
III. cenové pásmo Pro účely bydlení (výchozí cena pro dohadovací řízení) 400,00 Kč/m2 - tj. 725.600,00 Kč 

Nájemní smlouva: 0

Účel dle žádosti: zahrada

Žadatel: ******

Závazky a pohledávky vůči městu: 0 



Vyjádření:

OR OSU OZP OMH                            
A A A A                            

Vysvětlivky:
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MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 30. 5. 2019 ZM 19 05 06 03

Název:
Vodovod „Děčín, Sněžnická ul. - I.etapa-vodovod na p.č. 1165“

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh ve věci prodeje vodního díla „Děčín, Sněžnická ul. - I.etapa-vodovod 
na p.č. 1165“ a

schvaluje

prodej vodního díla „Děčín, Sněžnická ul. - I.etapa-vodovod na p.č. 1165“ (tj. vodovodu o celkové délce 
151,85 m) společnosti Severočeská vodárenská společnost, a.s., se sídlem Přítkovská 1689, Teplice ve znění 
předložené smluvní dokumentace dle důvodové zprávy.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 23.04.2019 a usnesením č. RM 19 08 37 18 doporučila zastupitelstvu města 
schválit prodej vodního díla „Děčín, Sněžnická ul. - I.etapa-vodovod na p.č. 1165“ (tj. vodovodu o celkové 
délce 151,85 m) společnosti Severočeská vodárenská společnost, a.s., se sídlem Přítkovská 1689, Teplice ve 
znění předložené smluvní dokumentace dle důvodové zprávy.

Cena: 24 000,00
Návrh postupu: RM doporučuje



Důvodová zpráva:
Rekapitulace: 
- Statutární město Děčín vybudovalo vodovodní řad v rámci stavby Inženýrské sítě pro RD, Děčín-Čechy, 
Sněžnická ul. – I.etapa – vodovodní řad V 1-1, V 1-2; 
- V souvislosti s řešením převodu dokončené stavby do majetku SVS a.s. bylo jednou z podmínek zajištění 
věcného břemene pro oprávněného, tj. budoucího vlastníka sítě; 
– předmětné VB je již zřízeno a zavkladováno v KN, nyní město obdrželo návrh smluvní dokumentace pro 
prodej vodního díla do majetku SVS a.s. 

Statutární město Děčín realizovalo stavbu „Inženýrské sítě pro RD, Děčín-Čechy, Sněžnická ul. – I.etapa – 
vodovodní řad V 1-1, V 1-2“. 
Odbor rozvoje požádal OMH o dořešení majetkoprávního vztahu – převod dokončeného díla do majetku SVS 
a.s. Dle podmínek SVS a.s. bylo nejprve nutné zajistit zatížení pozemků věcným břemenem a teprve 
následně byla ze strany SVS a.s. připravena smluvní dokumentace k převodu dokončené stavby. 
V této souvislosti zajistil OMH vyhotovení GP pro vyznačení VB – vodovodní řad na p.č. 393/24 a 393/33 a 
1165 k.ú. Bělá u Děčína. Stavbou byly dotčeny nejen pozemky v majetku města. Smlouvy o věcném břemeni 
byly již realizovány a jsou zavkladovány v KN. 
Tato skutečnost byla sdělena společnosti SVS a.s., která v 03/2019 zaslala smluvní dokumentaci k prodeji 
vodního díla z majetku města. Kupní cena je stanovena ve výši 24.000,00 Kč. 
Kupní smlouva bude doplněna o tzv. doložku, tj. datum a číslo usnesení zastupitelstva města, kterým bude 
tento prodej schválen. 

Účel: majetkoprávní vypořádání – převod stavby 

Kupující: SVS a.s., Přítkovská 1689, Teplice 

Pohledávky a závazky vůči městu: 0

Vyjádření:

Příloha:
Návrh_kupní_smlouvy_k_
odsouhlasení_-_akcionáři
.pdf

Komentář:          

Příloha:
ZoPPS_DC_007_270_Děí
n,_Sněžnická_ul.___I.etap
a___vodovod_na_p_an.p
df

Komentář:          

Příloha:
Žádost_o_spolufinancová
ní_stvaby_DC_007_270 
_an.pdf

Komentář:          
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Statutární město  Děčín, IČ: 00261238 
se sídlem:  Mírová nám.5 PSČ: 405 38, Děčín 
zastoupena: Jaroslav Hrouda, primátor  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.19-921402389/0800   
 
(dále jen jako "Prodávající") na straně jedné 
 
a 
  
Severočeská vodárenská společnost a.s.  IČ: 490 99 469   
se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ: 415 50 
spisová značka: B 466 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem  
zastoupena:  Ing. Jan Zurek, ředitel odboru správy majetku 
bankovní spojení: Komerční banka, č.ú. 711620257/0100   
 
(dále jen jako "Kupující") na straně druhé  
 
 
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku za vzájemně dohodnutých podmínek tuto 

 
 

kupní smlouvu 
dle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  

občanský zákoník, v platném znění  
 
 

Článek  I. 
Úvodní ustanovení 

 
Prodávající je vlastníkem stavby „Děčín, Sněžnická ul.- I. etapa-vodovod na p. č. 
1165“, tj. vodovodu o celkové délce 151,85 m (dále jen „Vodohospodářský 
majetek“), přičemž na základě rozhodnutí o povolení k trvalému užívání č.j.  ze dne , 
které vydal , je Vodohospodářský majetek provozuschopný. Zápis o předání a převzetí 
stavby obsahující podrobnější popis Vodohospodářského majetku tvoří přílohu č. 1 
této smlouvy. 

 
Článek  II. 

Předmět smlouvy 
 

Prodávající se zavazuje touto kupní smlouvou Vodohospodářský majetek patřící mu 
vlastnickým právem, a to s veškerými součástmi a příslušenstvím a se všemi právy a 
povinnostmi, jímž ho vlastnil, užíval nebo k tomu byl oprávněn, odevzdat Kupujícímu 
a umožnit mu nabýt vlastnické právo k němu a Kupující se zavazuje, že od 
Prodávajícího Vodohospodářský majetek převezme do svého vlastnictví a zaplatí 
Prodávajícímu za Vodohospodářský majetek kupní cenu, a to ve výši  24 000,-Kč 
(slovy: dvacetčtyřitísic korun českých) (dále jen „Kupní cena“).  
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Článek  III. 
Úhrada kupní ceny  

 
1. Kupní cenu ve výši 24 000,-Kč uhradí Kupující Prodávajícímu ve lhůtě 30-ti 

kalendářních dnů od uzavření této smlouvy a to na účet prodávajícího uvedený 
v záhlaví této smlouvy. 
 

2. Prodávající podpisem smlouvy se způsobem a časem zaplacení Kupní ceny souhlasí. 
 

3. Prodávající seznámil kupujícího se stavem převáděného vodního díla a prohlašuje, že 
na něm neváznou dluhy, zástavní práva, věcná břemena a ani žádné jiné právní 
závady. 

 
4. Kupující prohlašuje, že je mu současný faktický stav převáděného vodního díla znám. 

 
      

Článek IV. 
Účinnost smlouvy a registr smluv  

 
1. V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že kupující zašle v 
souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této smlouvy 
její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Prodávající může smlouvu 
zveřejnit za předpokladu, že kupujícímu umožní plnění práv a povinností dle 
následujícího odstavce. 
 

2. Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 
odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při 
postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní 
údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat 
anonymizaci.  

 
3. Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv. 

 
4. V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného 

v čl. VI. platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku 
obdobně.  

 
5. K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud smlouva nesplňuje nutné podmínky 

pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě 
nabývá smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

 
Článek V. 

Ochrana osobních údajů 

1. Smluvní strany berou na vědomí, že každá z nich může v roli správce zpracovávat 
osobní údaje fyzických osob vystupujících na straně druhé smluvní strany 
(identifikační a kontaktní údaje) a případně dalších osob zapojených na plnění této 
Smlouvy jakožto subjektů údajů, a to pro následující účely: 
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1.1 uzavírání a plnění Smlouvy; 
1.2 vnitřní administrativní potřeby správce; 
1.3 ochrana majetku a osob správce; 
1.4 ochrana právních nároků správce; 
1.5 tvorba statistik a evidencí správce; 
1.6 plnění zákonných povinností správce. 

 
2. Právními základy pro zpracování osobních údajů dle výše uvedených účelů jsou:  

2.1 oprávněný zájem správce na plnění uzavřených smluv (pro účel dle 
bodu 1.1 výše);  

2.2 oprávněný zájem správce na evidenci uzavřených smluv (pro účel dle 
bodu 1.2 výše), ochraně jeho majetku, zaměstnanců a třetích osob (pro 
účel dle bodu 1.3 výše), ochraně právních nároků správce (pro účel dle 
bodu 1.3 výše) a na tvorbě statistik a evidencí správce (pro účel dle 
bodu 1.5 výše);  

2.3 plnění zákonných povinností správce, zejména z oblasti daňové a účetní 
(pro účel dle bodu 1.6 výše).  

 
3. Osobní údaje budou zpracovávány pro účel dle bodu 1.1 výše po dobu účinnosti 

Smlouvy, pro účely dle bodů 1.2 až 1.5 výše po dobu nejdéle 16 let po ukončení 
účinnosti Smlouvy a pro účel dle bodu 1.6 výše po dobu plnění příslušných zákonných 
povinností.   

 
4. Subjekty údajů jsou oprávněny:  

4.1 požadovat přístup k jeho osobním údajům;  
4.2  požadovat opravu, doplnění či výmaz osobních údajů; 
4.3 požadovat omezení zpracování osobních údajů; 
4.4 požadovat vysvětlení zpracování osobních údajů;  
4.5 vznést námitku proti zpracování osobních údajů; 
4.6 využít práva na přenositelnost osobních údajů; a 
4.7 využít práva podat stížnost proti zpracování osobních údajů k Úřadu pro 

ochranu osobních údajů. 
 
 

Článek VI. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
 
2. Prodávající prohlašuje, že uzavření této smlouvy bylo projednáno a schváleno k tomu 

příslušným orgánem Prodávajícího xxxx  dne x.x.xxxx , č.usnesení , což dokládá 
ověřenou kopií příslušného usnesení, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. 
 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu; 
Prodávajícímu náleží 1 vyhotovení a Kupujícímu  3 vyhotovení smlouvy. 
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4. Stanou-li se některá ustanovení této smlouvy zcela nebo zčásti neplatnými, nebo 

pokud by některé ustanovení této smlouvy chybělo, není tím platnost ostatních 
ustanovení dotčena. Namísto neplatného ustanovení sjednají smluvní strany takové 
platné ustanovení, které bude odpovídat smyslu a účelu neplatného ustanovení. 
 

5. Veškeré písemnosti doručované smluvními stranami podle této smlouvy se doručují na 
adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.  
 

6. Tato smlouva může být změněna či zrušena pouze formou oboustranně 
odsouhlasených, písemných, vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma 
smluvními stranami. 
 

7. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona č. 
340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace 
smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v čl. I. – úvodní ustanovení, v čl. II. 
týkající se výše kupní ceny, v čl. III. týkající se úhrady kupní ceny, závěrečná 
ustanovení v čl. V. jakož i veškeré přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy, 
jsou předmětem obchodního tajemství. 

 
Přílohy: 
 
1. Zápis o předání a převzetí stavby 
 
2.  Kopie usnesení zastupitelstva  
 
Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy řádně seznámily, souhlasí s ní a na 
důkaz toho níže připojují své vlastnoruční podpisy.   
 
 
 
 
Děčín dne …………..   Teplice dne …………… 
 
 
 
Prodávající:       Kupující:   
 
 
 
____________________________ _________________________________ 
Jaroslav Hrouda Ing. Jan Zurek 
primátor ředitel odboru správy majetku 
Statutární město Děčín Severočeská vodárenská společnost a.s. 
 
 

















MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 30. 5. 2019 ZM 19 05 06 04

Název:
Prodej částí pozemků v k. ú. Březiny u Děčína

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Březiny u Děčína a
schvaluje

prodej částí pozemků st. p. č. 1/1 a p. č. 877 (nově dle GP č. 815-26/2019 ozn. jako p. č. 1327 o vým. 375 m2 
a p. č. 877/2 o výměře 44 m2) vše k. ú. Březiny u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím pro ******, za 
cenu dle “Zásad“- zahrada, tj. 125.700,00 Kč + ostatní náklady.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 14.5.2019 návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Březiny u Děčína a usnesením č. 
RM 19 09 37 26 doporučila zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemků st. p. č. 1/1 a p. č. 877 (nově 
dle GP č. 815-26/2019 ozn. jako p. č. 1327 o vým. 375 m2 a p. č. 877/2 o výměře 44 m2) vše k. ú. Březiny u 
Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím pro ******, za cenu dle “Zásad“- zahrada, tj. 125.700,00 Kč + 
ostatní náklady.

Dále rada města projednala variantu č. 2, tj. doporučit zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemků st. 
p. č. 1/1 a p. č. 877 (nově dle GP č. 815-26/2019 ozn. jako p. č. 1327 o vým. 375 m2 a p. č. 877/2 o výměře 44 
m2) vše k. ú. Březiny u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu dle „Zásad“ - bydlení, tj. 
209.500,00 Kč + ostatní náklady.

Cena: 125 700,00
Návrh postupu: RM doporučuje schválit prodej



Důvodová zpráva:
Rekapitulace: 

- OMH obdržel žádost o prodej pozemku st. p. č. 1/1 k. ú. Březiny u Děčína, který žadatelé v současné době 
užívají jako zahradu; 

- žadatelé vlastní sousední pozemek p. č. 15 k. ú. Březiny u Děčína, o prodej pozemku p. č. 1/1 k. ú. Březiny u 
Děčína zažádali z důvodu majetkoprávního nesouladu; 

- z důvodu nejasností bylo provedeno vytyčení hranic pozemků, při kterém bylo zjištěno, že hranice 
stávajícího oplocení zasahují do části pozemku p. č. 877 a p. č. 17/1 vše k. ú. Březiny u Děčína; 

- z důvodu nových skutečností OMH zajistil nová stanoviska dotčených odborů; 

- po zveřejnění záměru města byl zajištěn geometrický plán, který oddělil stávající hranice oplocení, týkající se 
pozemků p. č. 877 (nově dle GP č. 815-26/2019 ozn. jako p. č. 877/2 o výměře 44 m2) a st. p. č. 1/1 (nově dle 
GP ozn. jako p. č. 1327) o výměře 375 m2 vše k. ú. Březiny u Děčína; 

- geometrickým plánem bylo zjištěno, že dle původního vytyčení část pozemku p. č. 17/1 k. ú. Březiny u 
Děčína nezasahuje do oplocené části, z tohoto důvodu uvedená část není předmětem prodeje; 

- spodní část pozemku (nově dle GP označena jako p. č. 1326 k. ú. Březiny u Děčína), kterou žadatelé 
neužívají, přísluší do silničního pomocného pozemku, z tohoto důvodu zůstává ve vlastnictví města; 

- za užívání pozemku bez právního nároku bude žadatelům účtován poplatek ve výši nájemného, a to za tři 
roky zpětně; 

- rada města se touto problematikou zabývala na svém zasedání dne 26.3.2019 a odložila s tím, že OMH 
prověří na OSÚ, zda lze pozemek st. p. č. 1/1 k. ú. Březiny u Děčína využít jako stavební pozemek; 

Nové skutečnosti:

- OMH obdržel vyjádření, ve kterém OSÚ sděluje, že pozemek st. p. č. 1/1 k. ú. Březiny u Děčína lze využít 
jako stavební pozemek; 

- současně OSÚ uvádí, že pozemek je dotčen radioreléovou trasou.

Radioreléová trasa 

Radioreléové trasy jsou přímočaré linie potřebné pro přenos signálu mezi místy jeho přenosu. Funkčnost 
radioreléového spoje předpokládá trasu bez překážek, z čehož vyplývá omezení výšky staveb, druh použití 
konstrukčních materiálu nadzemních části staveb včetně druhu střešní krytiny i dočasné použití jeřábů, které 
převyšují okolní zástavbu. Na základě těchto technických daností jsou směrové radioreléové spoje zařízeními 
vyžadujícími zvláštní ochranu. Ve své přenosové funkci jsou prostorově důležité a mají nadmístní význam. 
Proto musí být radioreléové spoje dokumentovány v územně plánovací dokumentaci.

RM záměr usn. č. RM 18 14 37 23 ze dne 21.8.2018 
ZM záměr usn. č. ZM 18 07 06 08 ze dne 20.9.2018 

Poznámka:

OR - k žádosti o prodej pozemku p. č. 1/1 v k. ú. Březiny u Děčína sdělujeme, že odbor rozvoje nemá v 
uvedené lokalitě žádný záměr. 
OR - k prodeji části pozemku p. č. 877 a části pozemku p. č. 17/1 obojí v k.ú. Březiny u Děčína sdělujeme, že 



odbor rozvoje nemá v uvedené lokalitě žádný záměr. 

OSU - oddělení územního rozhodování a pam. péče nemá námitek k prodeji st.p.č. 1/1 v katastrálním území 
Březiny u Děčína z důvodu rozšíření pozemku ve vlastnictví žadatele. Úřad územního plánování Magistrátu 
města Děčín, příslušný dle ust. § 6 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu, v platném znění sděluje, že 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 pozemky do 
plochy BI – bydlení individuální v rodinných domech. 
OSU - oddělení územního rozhodování a pam. péče nemá námitek k prodeji částí pozemků parc. č. 877, 17/1 
v katastrálním území Březiny u Děčína na zahradu. Úřad územního plánování Magistrátu města Děčín, 
příslušný dle ust. § 6 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v 
platném znění sděluje, že předmětné části pozemků se dle platné územně plánovací dokumentace města 
Děčín nachází v zastavěném území a jsou součástí zóny BV – smíšená zóna s RD venkovského typu. S 
prodejem částí pozemků p.č. 877 a 17/1 k.ú. Březiny u Děčína souhlasíme. Funkční využití BV zóny dle čl. 8 
odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města Děčín ve znění 8. změny 
Územního plánu města Děčín. Přípustné: individuální trvalé bydlení v příměstské zóně ve spojení s užitkovými 
zahradami a samozásobitelským hospodářstvím, ojediněle i v bytových domech, individuální rekreace, lokální 
občanské vybavení (maloobchod, veřejné ubytování a stravování, sportovní zařízení), nerušící podnikatelské 
aktivity, odpovídající komunikace (přístupové a účelové), turistické trasy, odstavná parkoviště, MHD, garáže, 
všechny formy zeleně, nezbytná technická infrastruktura, Výjimečně přípustné: objekty zemědělské výroby 
(pásmo hygienické ochrany), rodinné farmy, nerušící výrobní aktivity a služby, Nepřípustné: ostatní rušící 
výrobní aktivity a služby. Prostorové uspořádání: počet podlaží: 1 - 2 + podkroví intenzita zastavění pozemku 
v %: 15 S prodejem částí pozemků p.č. 877 a 17/1 k.ú. Březiny u Děčína souhlasíme. OSU nové informace k 
pozemku st. p. č. 1/1 v katastrálním území Březiny u Děčína Stavební úřad Magistrátu města Děčín oddělení 
územního rozhodování sděluje, že pozemek st.p.č. 1/1 v katastrálním území Březiny u Děčína lze využít jako 
stavební parcelu. Úřad územního plánování Magistrátu města Děčín sděluje, že v platném Územním plánu 
města Děčín se výše uvedený pozemek nachází v urbanizovaném (zastavěném území) v zóně BV - 
SMÍŠENÁ ZÓNA S RODINNÝMI DOMY VENKOVSKÉHO TYPU, ve které je: přípustné - individuální trvalé 
bydlení v příměstské zóně ve spojení s užitkovými zahradami a samozásobitelským hospodářstvím, ojediněle 
i v bytových domech, individuální rekreace, lokální občanské vybavení (maloobchod, veřejné ubytování a 
stravování, sportovní zařízení), nerušící podnikatelské aktivity, odpovídající komunikace (přístupové a 
účelové), turistické trasy, odstavná parkoviště, MHD, všechny formy zeleně, nezbytná technická infrastruktura, 
garáže, výjimečně přípustné - objekty zemědělské výroby (pásmo hygienické ochrany), rodinné farmy, 
nerušící výrobní aktivity a služby, nepřípustné – ostatní rušící výrobní aktivity a služby, prostorové uspořádání 
- počet podlaží: 1 – 2 + podkroví, intenzita zastavění pozemku v %: 15. Pozemek je dotčen radioreléovou 
trasou. 

OZP - nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji p.p.č. 1/1 v k.ú. Březiny u Děčína za účelem 
zřízení zahrady a zázemí k objektu. 
OZP - nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji části p.p.č. 877 a části p.p.č. 17/1 v k.ú. Březiny u 
Děčína za účelem narovnání majetkoprávních vztahů (převod vlastnického práva ke stávajícím oploceným 
částem pozemků - zahrady). 

OKD - nemá námitek k prodeji pozemku st. p.č. 1/1 k.ú. Březiny u Děčína. 
OKD - nemá námitek k prodeji části pozemku p.č.877 a části pozemku p.č. 17/1 k.ú. Březiny u Děčína. 

OMH – z důvodu nejasností bylo provedeno vytyčení hranic pozemků, při kterém bylo zjištěno, že hranice 



stávajícího oplocení zasahují do částí pozemků p. č. 17/1 a p. č. 877 k. ú. Březiny u Děčína, následně 
geometrickým plánem bylo určeno, že oplocená část zahrady zasahuje pouze do pozemků st. p. č. 1/1 (nově 
dle GP č. 815-26/2019 ozn. jako p. č. 1327 o výměře 375 m2 a p. č. 877 (nově dle GP ozn. jako p. č. 877/2 o 
výměře 44 m) vše k. ú. Březiny u Děčína, spodní část pozemku (nově dle GP označena jako p. č. 1326), 
kterou žadatelé neužívají, přísluší do silničního pomocného pozemku a zůstává nadále ve vlastnictví města, 
tuto část je nutné ponechat jako pomocný silniční pozemek. Oddělením tak vzniká pozemek o výměře 375 m2, 
který sice územní plán řadí do zóny s rodinnými domy venkovského typu a mohl by být využit dle ÚP na 
stavbu, ale při zachování dalších podmínek včetně plochy zastavitelnosti odstupových vzdáleností, není pro 
stavbu vhodný. Z tohoto důvodu doporučuje OMH jeho prodej na zahradu. 

Jedná se o části pozemků st. p. č. 1/1 (nově dle GP č. 815-26/2019 ozn. jako p. č. 1327 o výměře 375 m2 a p. 
č. 877 (nově dle GP ozn. jako p. č. 877/2 o výměře 44 m2) vše k. ú. Březiny u Děčína. 

Návrh ceny za prodej částí pozemků dle „Zásad“ 
Varianta 1 
II. pásmo - 1000,- Kč x koef. 0,3 (zahrada) tj. 300,00 Kč/m2, tj. celkem 125.700,00 Kč + ostatní náklady. 

Varianta 2 
II. pásmo - 1000,- Kč x koef. 0,5 (za účelem bydlení) tj. 500,00 Kč/m2, tj. celkem 209.500,00 Kč + ostatní 
náklady. 

Nájemní smlouva: 0 

Účel dle žádosti: majetkoprávní nesoulad 

Žadatelé: ****** 

Závazky a pohledávky vůči městu: žadatelé nejsou vedeni v evidenci dlužníků města

Vyjádření:

OR OSU OZP OKD OMH                   
A A A A A                   

Vysvětlivky:

Příloha: KM 1327-877-2-114 
zakres.pdf Komentář:          

Příloha: ANO GP 815-26-2019.pdf Komentář:          

Příloha: ANO zadost 1_1_114.pdf Komentář:          

Příloha: Foto 1-1_114 .pdf Komentář:          

Příloha: Foto 877_17-1_114.pdf Komentář:          



Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 21.5.2019 06:47 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 21.5.2019 07:08 podepsáno

















MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 30. 5. 2019 ZM 19 05 06 05

Název:
Prodej pozemků v k. ú. Lesná u Děčína

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Lesná u Děčína a
schvaluje

prodej pozemků st. p. č. 81 o výměře 124 m2, p. č. 496 o výměře 1056 m2 a p. č. 503/1 o výměře 1036 m2 vše 
k. ú. Lesná u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím pro ******, za cenu 443.200,00 Kč + ostatní 
náklady.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 14.5.2019 návrh na prodej pozemků v k. ú. Lesná u Děčína a usnesením 
č. RM 19 09 37 30 doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemků st. p. č. 81 o výměře 124 m2, p. č. 
496 o výměře 1056 m2 a p. č. 503/1 o výměře 1036 m2 vše k. ú. Lesná u Děčína se všemi součástmi a 
příslušenstvím pro ******, za cenu 443.200,00 Kč + ostatní náklady.

Dále rada města projednala variantu č. 2, tj. nedoporučit zastupitelstvu města schválit prodej pozemků st. p. č. 
81 o výměře 124 m2, p. č. 496 o výměře 1056 m2 a p. č. 503/1 o výměře 1036 m2 vše k. ú. Lesná u Děčína. 

Cena: 443 200,00
Návrh postupu: RM doporučuje schválit prodej



Důvodová zpráva:
Rekapitulace: 

- OMH obdržel žádost o prodej pozemků st. p. č. 81, p. p. č. 496 a p. č. 503/1 vše k. ú. Lesná u Děčína za 
účelem založení zahrady a ovocného sadu; 

- žadatelé jsou vlastníky rodinného domu č. p. 120, který se nachází v blízkosti požadovaných pozemků; 

- dle platného územního plánu se pozemky p. č. 496 a p. č. 503/1 k. ú. Lesná u Děčína nachází mimo 
zastavěné území; 

- rada města se touto problematikou zabývala na svém zasedání dne 23.4.2019 a odložila s tím, že OMH 
prověří, zda je možné u pozemků p. č. 496 a p. č. 503/1 k. ú. Lesná u Děčína provést v novém ÚP města 
změnu účelu pozemku ze zahrady na stavební parcelu; 

Nové skutečnosti: 

OSÚ sděluje z hlediska nového rozpracovaného Územního plánu Děčín následující: Oba pozemky jsou v 
návrhu Územního plánu Děčín vymezeny jako stabilizovaná plocha bydlení SV - plocha smíšená obytná 
vesnická, kde bude výstavba RD možná. Tento předpoklad však nelze až do vydání územního plánu zaručit. 
Termín vydání nového Územního plánu Děčín nelze odhadnout, dosud platný Územní plán města Děčín končí 
platnost 31. 12. 2022.

RM záměr usn. č. RM 19 01 37 05 ze dne 15.1.2019 
ZM záměr usn. č. ZM 19 02 06 05 ze dne 28.2.2019

Poznámka: 

OR - nemá v uvedené lokalitě žádný záměr. 

OSU - oddělení územního rozhodování a památkové péče nemá námitek k prodeji pozemků st. p. č. 81, 
parc.č. 496, 503/1 v katastrálním území Lesná u Děčína na zahradu. 
OSU - úřad územního plánování Magistrátu města Děčín, příslušný dle ust. § 6 odst. 1 písm. g) zákona 
č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění sděluje, že pozemek st.p.č. 81 k.ú. 
Lesná u Děčína se dle platné územně plánovací dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území a je 
součástí zóny BV – smíšená zóna s RD venkovského typu, kde je možné využití na zahradu 
přípustné.Pozemky p.č. 496 a 503/1 k.ú. Lesná u Děčína se nacházejí v nezastavěném území a jsou součástí 
zóny ZPF– zóna zemědělských kultur, kde je možné využití na zahradu přípustné. S prodejem pozemků st.p.č. 
81, p.č. 496, 503/1 k.ú. Lesná u Děčína za účelem zahrady souhlasíme. Funkční využití BV zóny dle čl. 8 
odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města Děčín ve znění 8. změny 
Územního plánu města Děčín. Přípustné: individuální trvalé bydlení v příměstské zóně ve spojení s užitkovými 
zahradami a samozásobitelským hospodářstvím, ojediněle i v bytových domech, individuální rekreace, lokální 
občanské vybavení (maloobchod, veřejné ubytování a stravování, sportovní zařízení), nerušící podnikatelské 
aktivity,odpovídající komunikace (přístupové a účelové), turistické trasy, odstavná parkoviště, MHD, garáže, 
všechny formy zeleně, nezbytná technická infrastruktura, Výjimečně přípustné: objekty zemědělské výroby 
(pásmo hygienické ochrany), rodinné farmy, nerušící výrobní aktivity a služby, Nepřípustné: ostatní rušící 
výrobní aktivity a služby. Prostorové uspořádání: počet podlaží: 1 - 2 + podkroví intenzita zastavění pozemku 
v %: 15 Funkční využití ZPF zóny dle čl. 8 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu 
města Děčín ve znění 8. změny Územního plánu města Děčín. Přípustné: produkční zemědělská výroba (orná 
půda, trvalé trávní porosty, sady, zahrady, zahradnictví, školkařství), účelové stavby sloužící pro využití 
pozemků, nadřazené trasy technické infrastruktury, komunikační síť s převahou účelových komunikací, 
turistické cesty a vyhlídky, cykloturistika, opatření pro zachování průchodnosti krajiny, obnova stabilizačních a 
protierozních opatření (strukturní zeleň, meze) v rámci souhrnných pozemkových úprav, nelesní ekosystémy, 
doprovodná a strukturní zeleň, vodní toky a plochy, přístupové komunikace, Výjimečně přípustné: 



zahrádkářské osady, Nepřípustné: nesouvisející činnost s využitím pozemků zemědělského půdního fondu. 
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 1 + podkroví intenzita zastavění pozemku v %: u stávajících 
zahrádkářských osad max. 25 m2, u ostatních zohlednit speciální charakter. Poznámka: Pro informaci 
uvádíme, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí tyto pozemky do plochy SM – plocha smíšená 
obytná městská. 

OZP – nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji p. p. č. 496, st. p. č. 81 a p. p. č. 503/1 v k. ú. 
Lesná u Děčína za účelem užívání zahrady a založení ovocného sadu. 

OMH – pozemky jsou v katastru nemovitostí vedeny jako zahrada, v současné době jsou bez využití, s 
prodejem za účelem založení zahrady a ovocného sadu souhlasíme. Dotazem na OSU byla doplněna 
informace o možnosti využití pozemků pro případnou stavbu rodinného domu - pozemek st. p. č. 81 je dle 
platného územního plánu v zastavěném území, pozemky p. č. 496 a 503/1 jsou již mimo zastavěné území. 
Aby bylo možné pozemky pro případnou stavbu využít, bylo by nutné, aby byl minimálně ještě i pozemek p.č. 
496 v zastavěném území. Z tohoto důvodu nelze na uvedených pozemcích stavbu RD realizovat. 

Jedná se o prodej pozemků v k.ú. Lesná u Děčína 
- st.p.č. 81 o vým. 124 m2

- p.p.č. 496 o vým. 1056 m2

- p.p.č. 503/1 o vým. 1036 m2

Předpokládaná cena za prodej dle „Zásad“ 
III. pásmo 200,- Kč/m2 (zahrada) x 2216 m2, tj. celkem 443 200,- Kč + ostatní náklady. 

Nájemní smlouva: 0 

Účel dle žádosti: zahrada, založení ovocného sadu 

Žadatelé:****** 

Závazky a pohledávky vůči městu: žadatelé nejsou vedeni v evidenci dlužníků města

Vyjádření:

OR OSU OZP OMH                            
A A A A                            

Vysvětlivky:

Příloha: KM 496,81,503-1-121 
zakres.pdf Komentář:          

Příloha: ANO Zadost 
496-1,81,503-1-121.pdf Komentář:          

Příloha: Foto - Lesní Mlýn 1.pdf Komentář:          

Příloha: Foto - Lesní Mlýn 2.pdf Komentář:          



Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 21.5.2019 06:49 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 21.5.2019 07:22 podepsáno















MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 30. 5. 2019 ZM 19 05 06 06

Název:
Prodej pozemků v k. ú. Děčín

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Děčín a
schvaluje

prodej pozemků p. č. 1387/1 o výměře 264 m2, p. č. 1386/1 o výměře 280 m2 a část pozemku p. č. 1385/1 
(nově dle GP 2617-186/2018 ozn. jako p. č. 1385/31) o výměře 1092 m2 vše k. ú. Děčín se všemi součástmi a 
příslušenstvím pro ******, za cenu 1.308.800,00 Kč + ostatní náklady.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 26.3.2019 návrh na prodej pozemků v k. ú. Děčín a usn. č. RM 19 06 37 19 
doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemků p. č. 1387/1 o výměře 264 m2, p. č. 1386/1 o výměře 
280 m2 a část pozemku p. č. 1385/1 (nově dle GP 2617-186/2018 ozn. jako p. č. 1385/31) o výměře 1092 m2 
vše k. ú. Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím pro ******, za cenu 1.308.800,00 Kč + ostatní náklady.

Cena: 1 308 800,00
Návrh postupu: RM doporučuje schválit prodej



Důvodová zpráva:

Rekapitulace: 

- OMH obdržel žádost o prodej pozemků p. č. 1387/1, pozemek p. č. 1386/1 a části pozemku p. č. 1385/1 
v k. ú. Děčín na zahradu k RD; 

- jedná se o opětovné zveřejnění; – záměr města byl zveřejněn usnesením č. ZM 13 02 37 02 ze dne 
28.3.2013 – z důvodu vysoké ceny se prodej neuskutečnil; 

- výše uvedené pozemky jsou dlouhodobě pronajaty nájemní smlouvou ze dne 15.4.1992 za účelem výstavby 
mycí linky, na kterou bylo vydáno stavební povolení, stavba byla zahájena, ale do současné doby nebyla 
dokončena; 

- OMH informoval současné nájemce o přijaté žádosti k prodeji výše uvedených pozemků, nájemci následně 
sdělili, že o pozemky v k. ú. Děčín mají zájem odkoupit a svůj podnikatelský záměr stále chtějí zrealizovat; 

- pozemky p. č. 1387/1, p. č. 1386/1 a část pozemku p. č. 1385/1 v k. ú. Děčín, jsou pronajaté k 
dlouhodobému pronájmu, a to od 15.4.1992 na dobu 49 let, tj. do 14.4.2041; 

- žadatelé jsou nájemci výše uvedených pozemků a zároveň vlastníky započaté stavby („Autoumývárna“ – 
stavební povolení ze dne 16.12.1992), která se nachází v zarostlém porostu na uvedených pozemcích; 

- dle sdělení nájemců chtějí svůj podnikatelský záměr zrealizovat, z tohoto důvodu žádají o odkoupení 
pronajatých pozemků.

RM záměr - usn. č. RM 18 07 37 15 ze dne 10.4.2018 
ZM záměr - usn. č. ZM 18 04 04 04 ze dne 26.4.2018

Poznámka: 

OR - nemá v uvedené lokalitě žádný záměr. 

OSU - oddělení územního rozhodování a památkové péče nemá námitek k prodeji pozemků parc. č. 1387/1, 
1386/1 a 1385/1 v katastrálním území Děčín na zahradu, za podmínky, že bude nejdříve vyřešen stávající 
nájemní vztah (včetně stavebního povolení). 
OSU – odd. 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 předmětné pozemky se dle platné územně plánovací 
dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území a pozemky p. č. 1386/1 a 1387/1 se nachází v zóně 
BM – RD městského typu a pozemek p. č. 1385/1 se nachází v zóně NV - zóna nerušící výroby a výrobních 
služeb, vše k. ú. Děčín. Vzhledem k dlouhodobé nájemní smlouvě na výstavbu mycího boxu, prodej pozemků 
k jiným účelům nedoporučujeme. 
Funkční využití zóny BM dle čl. 8 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města 
Děčín: 
Přípustné: trvalé bydlení v rodinných domech, rodinné domy izolované, dvojdomy a řadové rodinné domy s 
obytnými zahradami, garáže, lokální zařízení škol, maloobchodu, stravování a tělovýchovy, nezbytné 
přístupové komunikace s MHD, plochy dopravy v klidu, zeleň plošná, strukturní i liniová, zahrádkářské osady, 
nezbytné technické vybavení, 
Výjimečně přípustné: nerušící služby a "malé podnikání", 
Nepřípustné: trvalé bydlení ve vícepodlažních bytových domech, výrobní podnikatelské aktivity, sklady a 
zařízení dopravy, rušící výrobní a opravárenské služby a aktivity, objekty pro chov hospodářského zvířectva. 
Prostorové uspořádání: počet podlaží: do 2 + podkroví intenzita zastavění pozemku v %: 25. 
Funkční využití zóny NV dle čl. 8 odst. 1 písm. h) vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města 
Děčín: 
Přípustné: areály, objekty a doplňující zařízení nerušící výroby a výrobních služeb celoměstského významu a 



rozsahem malé provozy odpovídající výrobnímu programu a činnosti podnikatelského subjektu, korigované i 
PHO, hygienicky, dopravně a provozně nenarušující existenci přilehlých polyfunkčních zón, sklady, parkovací 
plochy, odpovídající komunikační síť a technická infrastruktura, zeleň liniová a ochranná, 
Výjimečně přípustné: komerce, garáže, bydlení v polyfunkčních domech s podmínkou zachování dominantní 
funkce zóny a dodržení hygienických limitů. Možnost výjimečně přípustného bydlení se nevztahuje na lokalitu 
Podmokly, zahrnující areály podél ulice Dělnická dle schématu ve Výkresu základního členění území, 
Nepřístupné: ostatní trvalé bydlení všech forem, otevřené sportovní plochy, předškolská, školská, zdravotnická 
a sociální zařízení. 
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 1 - 2 intenzita zastavění pozemku v %: až 80. 
Poznámka: Pro informaci uvádíme, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí pozemky p.č. 1386/1, 
1387/1 do plochy BI – bydlení individuální v rodinných domech – městské a pozemek p.č. 1385/1 do plochy 
DS – plocha pro silniční dopravu. 

OZP - nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji pozemků p. č. 1385/1, 1386/1 a 1387/1 v k. ú. 
Děčín. Upozorňujeme na skutečnost, že část p. p. č. 1385/1 v k. ú. Děčín by měla zůstat zachována v majetku 
města z důvodu zachování přístupu na pozemek p. č. 3006/1 v k. ú. Děčín, který je užíván jako neoficiální 
cyklotrasa. V případě rozšiřování sítě cyklotras na území města Děčín by pak oficiální přístup na p. p. 
č.3006/1 v k. ú. Děčín chyběl. 

OMH prověřil stávající nájemní smlouvu ve spolupráci s právním zástupcem města – blíže viz stanovisko 
právníka. Vzhledem k tomu, že ve smlouvě nebyly ujednány důvody výpovědi a výpovědní doba, nelze tuto 
smlouvu vypovědět, současně bylo v této nájemní smlouvě zřízeno předkupní právo pro nájemce, tudíž je 
město zavázáno v případě zamýšleného prodeje nabídnout pozemky ke koupi nájemci a nemůže je bez 
dalšího prodat jiné osobě. Nájemní vztah je možné ukončit pouze dohodou smluvních stran, jednostranně ho 
však v daném případě ukončit nelze. 

Pro úplnost OMH uvádí, že pozemek zmiňovaný ve stanovisku OZP - p. č. 3006/1 k. ú. Děčín – neoficiální 
cyklotrasa vede nad zahradami mezi lesním pozemkem a právě zahradami a je jedině přístupný po pozemku 
p. č. 1383/1 k. ú. Děčín, tj. mezi dvěma řadami garáží s vjezdem z Kamenické ul. po pozemku p. č. 2975 k. ú. 
Děčín, tyto pozemky jsou v majetku města, tudy by musel být případně řešen vjezd, vstup na cyklotrasu. Toto 
není možné přes pozemek p. č. 1385/1, který není nyní napojen na komunikaci ul. Kamenická. 

Jedná se o pozemky p. č. 1387/1 o výměře 264 m2, pozemek p. č. 1386/1 o výměře 280 m2 a část pozemku p. 
č. 1385/1 (nově dle GP 2617-186/2018 ozn. jako p. č. 1385/31) o výměře 1092 m2 vše k. ú. Děčín – celkem 
1636 m2. 

Návrh ceny za prodej pozemku dle „Zásad“ 
II. pásmo - 1000,00 Kč/m2 x koef. 0,8 – podnikání, tj. 800,00 Kč/m2 x 1636 m2 – celkem 1.308.800,00 Kč. 

Účel dle žádosti: pozemek určený k podnikání – stavba 

Nájemní smlouva: 1x – na dobu určitou – do 14.4.2041 

Nájemce: ******

Žadatel: ****** 

Závazky a pohledávky vůči městu: 0

Vyjádření:

OR OSU OZP OMH                            
A A A A                            

Vysvětlivky:



Příloha: stanovisko_pravnik - 
ANO.pdf Komentář:          

Příloha: KM 1385,1386,1387_1_101 
zakres.pdf Komentář:          

Příloha: GP 2617-186-2018 
ANO.pdf Komentář:          

Příloha: NS 1385,1386,1387_101 - 
ANO.pdf Komentář:          

Příloha: zadost2_1385_1386_1387
_1_101 - ANO.pdf Komentář:          

Příloha: Foto mycilinka A.pdf Komentář:          

Příloha: Foto mycilinka B.pdf Komentář:          

Příloha: Foto mycilinka C.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 21.5.2019 06:54 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 21.5.2019 07:23 podepsáno



  
 
 
  
 

 
U Starého mostu 111/4 tel + 420 414 114 019 
405 02 Děčín III – Staré Město      fax + 420 412 519 782 
                            info@aknt.cz     
                                                                                                www.aknt.cz 

 
                                                                                                 

 
 

1 
 

 
 
 
 
 
Statutární město Děčín 
 
 
k Vaší zn. ….. 
 

Sp. zn. 2014/1985 
 

V Olomouci dne 15.3.2018 
 
 
 
 
 

PRÁVNÍ STANOVISKO 
 

ve věci 
 

Dotazy k pozemkům v k.ú. Děčín – parc. č. 1387/1, parc. č. 1386/1 
a části pozemku parc. č. 1385/1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2 
 

 
Na základě žádosti výše jmenovaného objednatele podávám následující právní stanovisko ve shora 
uvedené věci, a to takto: 

 
 

I. 
Shrnutí  skutkového stavu  a právní otázka  

 
Pozemky parc. č. 1387/1, parc. č. 1386/1 a část pozemku parc. č. 1385/1, vše v k.ú. Děčín (dále jen 
jako „pozemky“) jsou na základě nájemní smlouvy pronajaty (dále jen jako 
„nájemce“). Ten na základě stavebního povolení zahájil stavbu automyčky, kdy v současné době 
jsou zatím vystavěny jen základy. 
 
Údaje o pozemcích z KN: Výlučným vlastníkem pozemků je Statutární město Děčín, Mírové nám. 
1175/5, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín (dále jen jako „město“). 
 
Vlastnice sousedního pozemku má zájem o koupi pozemků. 
 
Právní otázky: 

1) Co se stane s rozestavěnou stavbou, když se pozemky prodají jiné osoby než 
stávajícímu nájemci? 

2) Pokud dojde ke skončení nájmu, jak se vyrovnají postavené základy automyčky? 
Vznikne nájemci povinnost tyto základy odstranit, nebo naopak vznikne městu 
povinnost hradit nájemci náhradu za vystavěné základy? 

3) Lze nájemní smlouvu ukončit v případě, kdy nájemce neporušuje žádné své 
povinnosti, příp. v jakých lhůtách? 

4) Lze změnit výši nájemného či dobu nájmu a jakým způsobem? 
5) Lze využít ustanovení čl. IV nájemní smlouvy o zvyšování nájemného pro případy 

změny právního předpisu pro oceňování pozemku – jakým způsobem? Je takové 
ustanovení vůbec platné? 

 
II. 

Použité podklady 
 

Při podání právního stanoviska jsem vycházela z podkladů předložených objednatelem, a to: 

- nájemní smlouvy ze dne 15.4.1992; 

- stavebního povolení ze dne 9.12.1992 (stavba – autoumývárna) – částečně nečitelné; 

- stavebního povolení ze dne 5.10.1992 (kanalizace pro autoumývárnu); 

- rozhodnutí o umístění stavby – nečitelné. 

 

Výňatky z nájemní smlouvy: 

- čl. I.: „Touto smlouvou se zřizuje pro 
k pozemkům právo provést na nich trvalou stavbu v souladu s územním rozhodnutím. 
Tímto není dotčeno rozhodování stavebního úřadu.“ 

- čl. II.: „Právo dočasného užívání k pozemkům se zřizuje na dobu 49ti let. Po uplynutí této 
doby bude dle rozhodování Městského úřadu Děčín, nebo jeho právního nástupce právo 
k dočasnému užívání pozemků prodlouženo do doby životnosti stavby. se 
současně zřizuje touto smlouvou právo k přednostnímu prodeji výše uvedených 
pozemků.“ 
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- Čl. III.: „Veškeré práce spojené s užíváním pozemků a v souvislosti s úpravou zmíněných 
pozemků finančně hradí  

- Čl. IV.: „Užívání pozemků se zřizuje úplatně na základě zákona 393/91 Sb., § 14 odst. 1 a to 
cenou 5,- Kč za 1 m2. Výše finanční úhrady za užívání pozemků se změní v případě 
revalvace či devalvace čs. měny a v případě nových právních předpisů o oceňování 
pozemků. Výše úhrady bude stanovena Městským úřadem v Děčíně s přihlédnutím 
k průměrným cenám v místě.“ 
 

Při podání stanoviska předpokládám, že k předmětné stavbě byla vydána všechna potřebná povolení 
a postupovalo se podle nich (podklady jsou v tomto ohledu nečitelné). 

 
III. 

Použité právní předpisy 
 
Při vypracování právního stanoviska byla použita zejména ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník (dále jako „OZ“). 

 
IV. 

Relevantní právní úprava 
 

§ 667 odst. 1 zákona č. 47/1992 Sb.: „Změny na věci je nájemce oprávněn provádět jen se 
souhlasem pronajímatele. Úhradu nákladů s tím spojených může nájemce požadovat jen v případě, 
že se k tomu pronajímatel zavázal. Nestanoví-li smlouva jinak, je oprávněn požadovat úhradu 
nákladů až po ukončení nájmu po odečtení znehodnocení změn, k němuž v mezidobí došlo 
v důsledku užívání věci. Dal-li pronajímatel souhlas se změnou, ale nezavázal se k úhradě nákladů, 
může nájemce požadovat po skončení nájmu protihodnotu toho, o co se zvýšila hodnota věci.“ 
 
§ 676 odst. 1 zákona č. 47/1992 Sb.: „Nájem skončí uplynutím doby, na kterou byl sjednán, 
nedohodne-li se pronajímatel s nájemcem jinak.“ 
 
§ 667 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb.: „Změny na věci je nájemce oprávněn provádět jen se 
souhlasem pronajímatele. Úhradu nákladů s tím spojených může nájemce požadovat jen v případě, 
že se k tomu pronajímatel zavázal. Nestanoví-li smlouva jinak, je oprávněn požadovat úhradu 
nákladů až po ukončení nájmu po odečtení znehodnocení změn, k němuž v mezidobí došlo 
v důsledku užívání věci. Dal-li pronajímatel souhlas se změnou, ale nezavázal se k úhradě nákladů, 
může nájemce požadovat po skončení nájmu protihodnotu toho, o co se zvýšila hodnota věci.“ 
 
§ 676 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb.: „Nájem skončí uplynutím doby, na kterou byl sjednán, 
nedohodne-li se pronajímatel s nájemcem jinak.“ 
 
§ 3073 OZ: „Nájem se řídí tímto zákonem ode dne nabytí jeho účinnosti, i když ke vzniku nájmu došlo 
před tímto dnem; vznik nájmu, jakož i práva a povinnosti vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
zákona se však posuzují podle dosavadních právních předpisů. To neplatí pro nájem movité věci ani 
pro pacht.“ 
 
§ 2220 OZ: „Nájemce má právo provést změnu věci jen s předchozím souhlasem pronajímatele; byla-
li nájemní smlouva uzavřena v písemné formě, vyžaduje i souhlas pronajímatele písemnou formu. 
Změnu věci provádí nájemce na svůj náklad; dojde-li změnou věci k jejímu zhodnocení, 
pronajímatel se s nájemcem při skončení nájmu vyrovná podle míry zhodnocení.“ 
 
§ 2221 OZ: „Změní-li se vlastník věci, přejdou práva a povinnosti z nájmu na nového vlastníka.“ 
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§ 2229 OZ: „Nájem ujednaný na dobu určitou může každá ze stran vypovědět jen v případě, že ve 
smlouvě byly zároveň ujednány důvody výpovědi a výpovědní doba.“ 
 

Komentář: „Ačkoliv to z komentovaného ustanovení nevyplývá, nájem na dobu určitou je 
možné vypovědět i v případě, kdy tak stanoví zákon. Nájem na dobu určitou je možné 
vypovědět v případě výpovědi bez výpovědní doby (§ 2208, 2210, 2212, 2227, 2228, 2232). 
Nájem na dobu určitou je možné vypovědět z důvodu změny vlastníka podle § 2222 odst. 2.“1 

 
§ 2232 OZ: „Porušuje-li strana zvlášť závažným způsobem své povinnosti, a tím působí značnou 
újmu druhé straně, má dotčená strana právo vypovědět nájem bez výpovědní doby.“ 
 
§ 2140 odst. 2 OZ: „Předkupní právo lze zvláštním ujednáním rozšířit i na jiné způsoby zcizení. 
Předkupní právo lze také ujednat i mimo souvislost s kupní smlouvou.“ 
 

Komentář: „Druhá věta druhého odstavce opět výslovně konstatuje to, co za předchozí právní 
úpravy bylo akceptováno a nevzbuzovalo žádné pochybnosti. Předkupní právo je možné 
sjednat mimo souvislost s kupní smlouvou. Předkupní právo může být sjednáno nejen jako 
akcesorické ujednání u jiného smluvního typu, např. smlouvy směnné nebo nájemní, ale 
i samostatnou dohodou mezi vlastníkem věci a zájemcem o její nabytí. … Předkupní právo 
zanikne zejména: c) zánikem kupní nebo jiné hlavní smlouvy, k níž byla připojena 
akcesorická dohoda o předkupním právu.“2 

 
§ 2143 OZ: „Povinnost prodávajícího nabídnout věc předkupníkovi ke koupi dospěje uzavřením 
smlouvy s koupěchtivým.“ 
 
§ 2217 odst. 1 OZ: „Nájemné se platí v ujednané výši, a není-li ujednána, platí se ve výši obvyklé 
v době uzavření nájemní smlouvy s přihlédnutím k nájemnému za nájem obdobných věcí za 
obdobných podmínek.“ 
 

Komentář: „Obecná úprava nemá žádnou zvláštní úpravu změny nájemného. Platí zde 
obecně, že dohoda o nájemném nemůže být jednostranně měněna, pokud to zvláštní 
předpis nestanoví nebo pokud se tak smluvní strany nedohodly. Dohoda musí 
v takovém případě obsahovat jasně stanovené podmínky, za kterých buď pronajímatel, 
nebo nájemce mohou jednostranně výšku nájemného změnit, např. cenová doložka, 
inflační nebo měnová doložka. Obsah změny nemůže záviset pouze na vůli jedné ze 
smluvních stran (§ 1759 a 1790).“3 
 

                                                
1 HULMÁK, Milan. § 2229 [Nájem na dobu určitou]. In: HULMÁK, Milan, BEDNÁŘ, Václav, BEZOUŠKA, Petr, BOHMAN, 
Ludvík, DOBROVOLNÁ, Eva, DOLEŽAL, Tomáš, ELEK, Štefan, HANDLAR, Jiří, HAVEL, Bohumil, HORÁK, Pavel, 
CHALOUPKOVÁ, Helena, KABELKOVÁ, Eva, KASÍK, Petr, KOTÁSEK, Josef, LIŠKA, Petr, MACEK, Jiří, ONDREJOVÁ, Dana, 
PETROV, Jan, PIHERA, Vlastimil, SEDLÁČEK, Dušan, SEDLÁČEK, Pavel, SELUCKÁ, Markéta, SIMON, Pavel, SVOBODA, 
Lukáš, TRUBAČ, Ondřej, VÍTOVÁ, Blanka, WAWERKOVÁ, Magdalena. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část 
(§ 2055–3014). 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 321. ISBN 978-80-7400-287-8. 
2 SVOBODA, Lukáš. § 2140 [Předkupní právo]. In: HULMÁK, Milan, BEDNÁŘ, Václav, BEZOUŠKA, Petr, BOHMAN, Ludvík, 
DOBROVOLNÁ, Eva, DOLEŽAL, Tomáš, ELEK, Štefan, HANDLAR, Jiří, HAVEL, Bohumil, HORÁK, Pavel, CHALOUPKOVÁ, 
Helena, KABELKOVÁ, Eva, KASÍK, Petr, KOTÁSEK, Josef, LIŠKA, Petr, MACEK, Jiří, ONDREJOVÁ, Dana, PETROV, Jan, 
PIHERA, Vlastimil, SEDLÁČEK, Dušan, SEDLÁČEK, Pavel, SELUCKÁ, Markéta, SIMON, Pavel, SVOBODA, Lukáš, TRUBAČ, 
Ondřej, VÍTOVÁ, Blanka, WAWERKOVÁ, Magdalena. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014). 1. 
vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 110. ISBN 978-80-7400-287-8. 
3 HULMÁK, Milan. § 2217 [Výše nájemného]. In: HULMÁK, Milan, BEDNÁŘ, Václav, BEZOUŠKA, Petr, BOHMAN, Ludvík, 
DOBROVOLNÁ, Eva, DOLEŽAL, Tomáš, ELEK, Štefan, HANDLAR, Jiří, HAVEL, Bohumil, HORÁK, Pavel, CHALOUPKOVÁ, 
Helena, KABELKOVÁ, Eva, KASÍK, Petr, KOTÁSEK, Josef, LIŠKA, Petr, MACEK, Jiří, ONDREJOVÁ, Dana, PETROV, Jan, 
PIHERA, Vlastimil, SEDLÁČEK, Dušan, SEDLÁČEK, Pavel, SELUCKÁ, Markéta, SIMON, Pavel, SVOBODA, Lukáš, TRUBAČ, 
Ondřej, VÍTOVÁ, Blanka, WAWERKOVÁ, Magdalena. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014). 1. 
vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 280. ISBN 978-80-7400-287-8. 
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§ 2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku: „Majetek a služba se oceňují obvyklou 
cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob oceňování. Obvyklou cenou se pro účely tohoto 
zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku 
nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni 
ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se 
nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv 
zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo 
kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy 
majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se 
rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Obvyklá 
cena vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním.“ 

 
V. 

Právní posouzení 
 
V daném případě se na nájemní vztah použijí ustanovení o obecném nájmu (tj. nejedná se například 
o zvláštní režim nájmu bytu, ve kterém je nájemci poskytnuta větší ochrana). Vzhledem ke kontinuitě 
právní úpravy se na nájemní vztah užijí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (OZ). 
 
Základní údaje z nájemní smlouvy: Nájemní vztah byl uzavřen na dobu určitou 49 let. Ve smlouvě 
nejsou uvedeny výpovědní důvody. Nájemci bylo povoleno zřídit na pozemcích stavbu, a to na své 
finanční náklady, přičemž způsob vyrovnání po zániku smlouvy nebyl stranami ujednán. Nájemci 
bylo v rámci nájemní smlouvy zřízeno předkupní právo k pozemkům. 
 
Nejprve je nutné posoudit možnost jednostranného ukončení dosavadní nájemní smlouvy a prodeje 
pozemků jiné osobě než nájemci: 

1) Nájemní smlouva je uzavřena na dobu určitou 49 let. OZ stanoví zvláštní režim pro smlouvy 
uzavírané na dobu delší než 50 let, což se však na rozebíraný případ nepoužije. Dle 
obecných ustanovení o nájmu může v případě nájmu na dobu určitou každá ze stran 
vypovědět nájem jen v případě, že ve smlouvě byly zároveň ujednány důvody výpovědi 
a výpovědní doba. To v daném případě sjednáno nebylo. Pokud se tedy nejedná o zvlášť 
závažné porušení povinností, v důsledku kterého je druhá strana oprávněna nájem vypovědět 
bez výpovědní doby, příp. o jiný zákonem aprobovaný důvod (viz shora citovaný komentář), 
nelze nájem na dobu určitou vypovědět (zvláště ne v případě, kdy nájemce nic neporušuje). 

2) Sjednané předkupní právo dle výše citovaného komentáře zaniká až spolu se zánikem 
nájemní smlouvy (v samotné nájemní smlouvě není předkupní právo nijak časově omezeno). 
Město je tedy obligačně zavázáno v případě zamýšleného prodeje nabídnout pozemky 
ke koupi nájemci a nemůže je bez dalšího (aniž by byla realizována nabídka v rámci plnění 
povinnosti z předkupního práva) prodat jiné osobě. 

 
Dále je rozebrána otázka ohledně vypořádání postavených základů (předpokládám, že bylo 
postupováno v souladu s rozhodnutími stavebního úřadu). Je nesporné, že nájemce měl souhlas 
města k provedení stavby na pozemcích, přičemž nebylo ujednáno, jak se budou náklady 
vypořádávat při případném ukončení nájemního vztahu. Tuto otázku podpůrně řeší ustanovení 
§ 2220 OZ, který stanoví, že dojde-li změnou věci k jejímu zhodnocení, pronajímatel se 
s nájemcem při skončení nájmu vyrovná podle míry zhodnocení. Jde tedy o to, zda postavené 
základy představují zhodnocení či naopak znehodnocení pozemků. Pokud byly pozemky 
zhodnoceny, bylo by město po ukončení nájemního vztahu povinno toto zhodnocení nájemci 
vyrovnat. V případě znehodnocení pozemků však obecně nárok městu na náhradu vůči nájemci 
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nevzniká.4 Město nemůže požadovat ani uvedení pozemků do předešlého stavu (odstranění 
postavených základů), jelikož stavba probíhala se souhlasem města jako pronajímatele.5 
 
Ohledně možnosti zvýšení nájemného obecně platí, že nájemné lze jednostranně měnit jen v případě, 
že si to strany sjednaly, přičemž musí být transparentně sjednána i pravidla, kterými se příp. změna 
výše nájemného řídí. V nájemní smlouvě je ujednáno: „Výše finanční úhrady za užívání pozemků 
se změní v případě revalvace či devalvace čs. měny a v případě nových právních předpisů 
o oceňování pozemků. Výše úhrady bude stanovena Městským úřadem v Děčíně s přihlédnutím 
k průměrným cenám v místě.“ Ohledně ustanovení o možnosti změny výše nájemného se přikláním 
k závěru, že v návaznosti na hodnotu měny (pokud jde o objektivně zjistitelnou hodnotu) a na nové 
oceňovací předpisy změna výše nájemného v tomto duchu bude možná (dle pravidel oceňování 
nájemného). 
 

VI. 
Závěr (právní názor)  

 
Sjednaný nájem může být samozřejmě ukončen dohodou stran, jednostranně ho však v daném 
případě bezdůvodně ukončit nelze (pokud se nejedná např. o případy závažného porušení 
povinností nájemce).  
 
V rámci nájemní smlouvy je sjednáno předkupní právo ve prospěch nájemce, které stále trvá – 
v případě zamýšleného prodeje pozemků je tedy nutné nabídnout pozemky ke koupi nájemci 
(za stejných podmínek, za jakých by byla kupní smlouvy uzavřena s koupěchtivým). 
 
Rozestavěná stavba (základy) se promítnou do vypořádání vztahů po ukončení nájmu 
v případě, že byly pozemky tímto zásahem zhodnoceny. Stav pozemků se hodnotí až 
v okamžiku skončení nájmu, kdy pokud došlo k jejich zhodnocení, je město povinno nájemci 
toto zhodnocení vyrovnat. Naopak pokud došlo tímto zásahem ke znehodnocení pozemků, nemá 
město právo na náhradu vůči nájemci, jelikož byla stavba provedena s výslovným písemným 
souhlasem města. V případě povolené změny pronajímané věci (zde postavení stavby na pronajatých 
pozemcích) není nájemce povinen pozemky uvést do původního stavu a nemusí tedy postavené 
základy odstraňovat. Pokud jde o charakter postavených základů, jedná se o stavbu a základy se 
staly součástí příslušného pozemku. 
 
Výši nájemného a dobu nájmu lze změnit dohodou stran. Jednostranně měnit dobu nájmu nelze 
a nájem nelze bez vážných důvodů ani ukončit před uplynutím doby určité. Jednalo by se 
o nepřípustné zásahy do právní jistoty a legitimního očekávání nájemce. 
 

                                                
4 HULMÁK, Milan. § 2220 [Změna pronajaté věci nájemcem]. In: HULMÁK, Milan, BEDNÁŘ, Václav, BEZOUŠKA, Petr, 
BOHMAN, Ludvík, DOBROVOLNÁ, Eva, DOLEŽAL, Tomáš, ELEK, Štefan, HANDLAR, Jiří, HAVEL, Bohumil, HORÁK, Pavel, 
CHALOUPKOVÁ, Helena, KABELKOVÁ, Eva, KASÍK, Petr, KOTÁSEK, Josef, LIŠKA, Petr, MACEK, Jiří, ONDREJOVÁ, Dana, 
PETROV, Jan, PIHERA, Vlastimil, SEDLÁČEK, Dušan, SEDLÁČEK, Pavel, SELUCKÁ, Markéta, SIMON, Pavel, SVOBODA, 
Lukáš, TRUBAČ, Ondřej, VÍTOVÁ, Blanka, WAWERKOVÁ, Magdalena. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část 
(§ 2055–3014). 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 288. ISBN 978-80-7400-287-8.: „Dojde-li provedením 
povolených úprav ke znehodnocení pronajaté věci, nevznikají pronajímateli žádná práva, když ke znehodnocení došlo 
s jeho souhlasem. Jinak v případě, kdy byly změny provedeny vadně, pak má právo na náhradu.” 
5 HULMÁK, Milan. § 2225 [Odevzdání pronajaté věci]. In: HULMÁK, Milan, BEDNÁŘ, Václav, BEZOUŠKA, Petr, BOHMAN, 
Ludvík, DOBROVOLNÁ, Eva, DOLEŽAL, Tomáš, ELEK, Štefan, HANDLAR, Jiří, HAVEL, Bohumil, HORÁK, Pavel, 
CHALOUPKOVÁ, Helena, KABELKOVÁ, Eva, KASÍK, Petr, KOTÁSEK, Josef, LIŠKA, Petr, MACEK, Jiří, ONDREJOVÁ, Dana, 
PETROV, Jan, PIHERA, Vlastimil, SEDLÁČEK, Dušan, SEDLÁČEK, Pavel, SELUCKÁ, Markéta, SIMON, Pavel, SVOBODA, 
Lukáš, TRUBAČ, Ondřej, VÍTOVÁ, Blanka, WAWERKOVÁ, Magdalena. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část  
(§ 2055–3014). 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 305. ISBN 978-80-7400-287-8.: „Nájemce je oprávněn 
provádět změny pronajaté věci pouze se souhlasem pronajímatele (§ 2220). Povolené změny pronajaté věci není povinen 
při skončení nájmu odstranit, a to bez ohledu na to, zda v jejich důsledku došlo ke zhodnocení či znehodnocení 
pronajaté věci. Pokud tyto změny byly provedeny bez souhlasu, je povinen je nájemce odstranit nejpozději při skončení nájmu 
(§ 2220 odst. 2).“ 
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Ustanovení o zvyšování (resp. změně) nájemného považuji spíše za platné a mám za to, že nájemné 
může být v tomto duchu upraveno. 
 
Odůvodnění tohoto právního názoru je blíže podáno shora. 

 
VII. 

Doložka 
 

Prohlašuji na svou odbornou a stavovskou čest, že k výše uvedenému právnímu závěru jsem dospěla 
podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, nezávisle na jiných osobách, pouze na základě výše 
uvedených podkladů a bez překrucování práva; tzn. i nestranně z hlediska objednatele (klienta). 

Shora podané právní stanovisko vyjadřuje právní názor jeho autora, který je právně argumentačně 
podložen, jak je výše uvedeno. 

Právní stanovisko je předloženo bez rozporů. 
 
 
 

                                                                            Mgr. Renáta Havelková 
advokátní koncipient 
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Prodej pozemku p. č. 1532/12 k. ú. Horní Oldřichov

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
schvaluje

prodej pozemku p. č. 1532/12 k. ú. Horní Oldřichov o výměře 141 m2 se všemi součástmi a příslušenstvím pro 
******, za cenu 42.300,00 Kč + ostatní náklady. 

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 23.4.2019 návrh na prodej pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a usnesením
č. RM 19 08 37 14 doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 1532/12 k. ú. Horní 
Oldřichov o výměře 141 m2 se všemi součástmi a příslušenstvím pro ******, za cenu 42.300,00 Kč + ostatní 
náklady. 

Cena: 42 300,00
Návrh postupu: RM doporučuje schválit prodej



Důvodová zpráva:
Rekapitulace: 

- OMH obdržel žádost o prodej pozemku p. č. 1532/12 k. ú. Horní Oldřichov z důvodu zabezpečení volného 
přístupu do garáží ve vlastnictví žadatelů; 

- žadatelé jsou spoluvlastníky přilehlého domu, včetně přístupové cesty a garáží v těsné blízkosti 
požadovaného pozemku; 

- pozemek p. č. 1532/12 k. ú. Horní Oldřichov je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha – ostatní 
komunikace. 

RM záměr usn. č. RM 19 01 37 06 ze dne 15.1.2019 
ZM záměr usn. č. ZM 19 02 06 04 ze dne 28.2.2019

Poznámka: 

OR - nemá v uvedené lokalitě žádný záměr. 

OSU - oddělení územního rozhodování a památkové péče nemá námitek k prodeji pozemku parc. č. 1532/12 
v katastrálním území Horní Oldřichov. 
OSU – odd. územního plánování Magistrátu města Děčín, příslušný dle ust. § 6 odst. 1 písm. g) zákona č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění sděluje, že pozemek se dle platné 
územně plánovací dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území a je veden jako ostatní 
komunikace v zóně SM – smíšená městská zóna. S prodejem pozemku souhlasíme. 
Funkční využití SM zóny dle čl. 8 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města 
Děčín: 
Přípustné: trvalé bydlení v městských i bytových domech, individuální trvalé bydlení, zařízení obchodu, 
veřejného stravování, školství, tělovýchovné areály, vybavenost celoměstského a lokálního charakteru 
(zdravotní a sociální, kulturní, církevní, ubytování), odpovídající komunikační síť (hlavní ulice s charakterem 
městské třídy), MHD, parkovací plochy, zeleň liniová i plošná, nezbytná technická infrastruktura, 
Výjimečně přípustné: nerušící provozy drobné výroby a služeb, garáže, čerpací stanice PHM, 
Nepřípustné: areály výroby, skladů, dopravních zařízení a rušících výrobních služeb. 
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 3 - 4 intenzita zastavění pozemku v %: 50
Doporučené typy domů: polyfunkční městské domy s odpovídajícím uspořádáním parteru a 50 % trvalým 
bydlením, bytové domy a „vila“ domy se 100 % trvalým bydlením vymezené regulativy, vyplývající z podmínek 
příslušného prostoru či lokality. Poznámka: Pro informaci uvádíme, že rozpracovaný návrh Územního plánu 
Děčín řadí tento pozemek do plochy DS - plocha pro silniční dopravu. 

OZP - nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji p.p.č. 1532/12 v k.ú. Horní Oldřichov za účelem 
uvolnění vjezdů do garáží na soukromém pozemku. Domníváme se však, že by předmětný pozemek měl 
zůstat v majetku města vzhledem k zachování přístupu k dalším nemovitostem, které nejsou pouze ve 
vlastnictví žadatelů !!! 

OSC - nemá námitek k prodeji p.p.č. 1532/12 k.ú. Horní Oldřichov. OKD - nemá námitek k prodeji pozemku 
p.č. 1532/12 k.ú. Horní Oldřichov. 

OMH – místním šetřením bylo zjištěno, že přístup do rodinného domu, který žadatelé vlastní v podílovém 
spoluvlastnictví spolu s dalším spoluvlastníkem je v současné době veden přes pozemek, který je ve 
vlastnictví žadatelů, garáže, které se nacházejí v těsné blízkosti požadovaného pozemku p. č. 1532/12 k. ú. 
Horní Oldřichov jsou také ve vlastnictví žadatelů. S prodejem pozemku souhlasíme. 

Jedná se o pozemek p. č. 1532/12 k. ú. Horní Oldřichov o výměře 141 m2. 



Návrh ceny za prodej pozemku dle „Zásad“ 
II. pásmo - (pozemky pod stávající účel. komunikací) 300,00 Kč/m2, tj. celkem 42.300,00 Kč + ostatní náklady 

Účel dle žádosti: zabezpečení přístupu 

Žadatelé: ****** 

Závazky a pohledávky vůči městu: 0

Vyjádření:

OR OSU OZP OSC OKD OMH          
A A A A A A          

Vysvětlivky:

Příloha: KM 1532-12-104 
zakres.pdf Komentář:          

Příloha: ANONYM Zadost 
1532-12-104.pdf Komentář:          

Příloha: Foto 1532-12-104 A.pdf Komentář:          

Příloha: Foto 1532-12-104 B.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 21.5.2019 07:01 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 21.5.2019 07:24 podepsáno



















MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 30. 5. 2019 ZM 19 05 06 08

Název:
Prodej pozemku p.č. 1416/1 k.ú. Děčín

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín a 
schvaluje

prodej pozemku p.č. 1416/1 o vým. 212 m2 v k.ú. Děčín, se všemi součástmi a příslušenstvím do podílového 
spoluvlastnictví pro ******, za cenu 63.600,00 Kč + ostatní náklady.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 23. 4. 209 návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín a usnesením 
č. RM 19 08 37 13 doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 1416/1 o vým. 212 m2 v k.ú. 
Děčín, se všemi součástmi a příslušenstvím do podílového spoluvlastnictví pro ******, za cenu 63.600,00 Kč + 
ostatní náklady. 

Cena: 63 600,00
Návrh postupu: RM doporučila prodej



Důvodová zpráva:
Rekapitulace:

- žádost spoluvlastníků bytového domu č.p. Kamenická 1017/152, Děčín II, o prodej pozemku p.č. 1416/1 k.ú. 
Děčín na zahradu a zázemí k domu, pozemek je takto užíván na základě uzavřené nájemní smlouvy;

- RM záměr - usn. č. RM 19 02 37 15 ze dne 29. 1. 2019
- ZM záměr - usn. č. ZM 19 02 06 01 ze dne 28. 2. 2019

Vyjádření:
OR – nemá v uvedené lokalitě žádný záměr.

OSU – odd. územního rozhodování, památkové péče a speciální stavební úřad nemá námitek k prodeji 
pozemku p. č. 1416/1 v k.ú. Děčín na zahradu.
OSU – odd. Úřad územního plánování sděluje, že pozemek se dle platné územně plánovací dokumentace 
města Děčín nachází v nezastavěném území a je součástí zóny SM – smíšená zóna městská. S prodejem 
souhlasíme. Funkční využití SM zóny dle čl. 8 odst. 1 písm. b vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního 
plánu města Děčín ve znění 8. změny Územního plánu města Děčín zahrnuje dominantní obytné území města 
na obou březích Labe s vysokým podílem kolektivního bydlení Boletice nad Labem, Březiny u Děčína, Bynov, 
Děčín-Nové Město, Děčín-Staré Město, Želenice.
Přípustné: trvalé bydlení v městských i bytových domech, individuální trvalé bydlení, zařízení obchodu, 
veřejného stravování, školství, tělovýchovné areály, vybavenost celoměstského a lokálního charakteru 
(zdravotní a sociální, kulturní, církevní, ubytování), odpovídající komunikační síť (hlavní ulice s charakterem 
městské třídy), MHD, parkovací plochy, zeleň liniová i plošná, nezbytná technická infrastruktura.
Výjimečně přípustné: nerušící provozy drobné výroby a služeb, garáže, čerpací stanice PHM.
Nepřípustné: areály výroby, skladů, dopravních zařízení a rušících výrobních služeb.
Doporučené typy domů: polyfunkční městské domy s odpovídajícím uspořádáním parteru a 50 % trvalým 
bydlením, bytové domy a „vila“ domy se 100 % trvalým bydlením vymezené regulativy, vyplývající z podmínek 
příslušného prostoru či lokality.
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 3-4, intenzita zastavění pozemku v %: 50.
Poznámka: pro informaci uvádíme, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí tento pozemek do 
plochy BI-bydlení individuální v rodinných domech-městské.

OZP – nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji pozemku p.č. 1416/1 k.ú. Děčín za účelem 
užívání zahrady a zázemí k domu.

OMH – eviduje žádost spoluvlastníků domu č.p. 1017 na pozemku p.č. 1417 o prodej pozemku p.č. 1416/1 
k.ú. Děčín. Pozemek je, a i nadále bude, užíván jako zahrada a zázemí k domu.

Jedná se o prodej pozemku p.č. 1416/1 o vým. 212 m2 v k.ú. Děčín.

Cena pozemku dle „Zásad“:
II. cenové pásmo 1000,00 Kč/m2 zahrada – koeficient 0,3, tj. 300,00 Kč/m2 – celkem 63.600,00 Kč

Nájemní smlouva: 1x žadatelé

Účel dle žádosti: zahrada, zázemí

Žadatelé:
******

Závazky a pohledávky vůči městu: 0 



Vyjádření:

OR OSU OZP OMH                            
A A A A                            

Vysvětlivky:

Příloha: 1416 dc zad an.pdf Komentář:          

Příloha: 1416 dc km.pdf Komentář:          

Příloha: 1416 dc a foto.pdf Komentář:          

Příloha: 1416 dc b foto.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 21.5.2019 07:52 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 21.5.2019 07:55 podepsáno













MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 30. 5. 2019 ZM 19 05 06 09

Název:
Pozemky k.ú. Bynov – bezúplatný převod 

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na převod pozemků v k.ú. Bynov a 
schvaluje

nabytí pozemků p.č. 729/7 o vým. 40 m2, p.č. 729/8 o vým. 370 m2, p.č. 729/25 o vým. 20 m2, p.č. 729/26 o 
vým. 188 m2, p.č. 729/29 o vým. 35 m2 a p.č. 729/30 o vým. 17 m2 v k.ú. Bynov, bezúplatným převodem od 
ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, do majetku 
města.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 23. 4. 2019 návrh na převod pozemků v k.ú. Bynov a 
usnesením č. RM 19 08 37 09 doporučila zastupitelstvu města schválit nabytí pozemků p.č. 729/7 o vým. 40 
m2, p.č. 729/8 o vým. 370 m2, p.č. 729/25 o vým. 20 m2, p.č. 729/26 o vým. 188 m2, p.č. 729/29 o vým. 35 
m2 a p.č. 729/30 o vým. 17 m2 v k.ú. Bynov, bezúplatným převodem od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, do majetku města. 

Cena: 0,00
Návrh postupu: Rada města doporučila schválit nabytí pozemků



Důvodová zpráva:
Rekapitulace:

- nabídka ÚZSVM na bezúplatný převod pozemků p.č. 729/7, 729/8, 729/25, 729/26, 729/29 a 729/30 v k.ú. 
Bynov do majetku města;

- jedná se o pozemky které tvoří veřejnou zeleň a zázemí k bytovým domům na sídlišti v k.ú. Bynov. 

Vyjádření:
OR – předmětné pozemky jsou součástí Územní studie veřejného prostranství Děčín – Bynov. To znamená, 
že uvažujeme s jejich využitím v rámci postupné obnovy sídliště. Pro další jednání v této věci bude pro město 
jednodušší realizovat obnovu pozemků, které jsou v jeho vlastnictví. Z těchto důvodů tedy nemáme 
připomínek k nabídce bezúplatného převodu uvedených pozemků.

OSU – odd. územního rozhodování, památkové péče a speciální stavební úřad nemá námitek k převodu 
pozemků p.č. 729/7, 729/8, 729/25, 729/26, 729/29, 729/30 v katastrálním území Bynov do vlastnictví města 
Děčín.
OSU – odd. Úřad územního plánování sděluje, že pozemky p.č. 729/7, 729/8, 729/25, 729/26, 729/29, 729/30 
k.ú. Bynov se dle platné územně plánovací dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území a jsou 
součástí zóny SM – smíšená městská zóna. S převodem souhlasíme. Funkční využití zóny SM dle čl. 8 odst. 
1 písm. b vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města Děčín ve znění 8. změny Územního 
plánu města Děčín.
Přípustné: trvalé bydlení v městských i bytových domech, individuální trvalé bydlení, zařízení obchodu, 
veřejného stravování, školství, tělovýchovné areály, vybavenost celoměstského a lokálního charakteru 
(zdravotní a sociální, kulturní, církevní, ubytování), odpovídající komunikační síť (hlavní ulice s charakterem 
městské třídy), MHD, parkovací plochy, zeleň liniová i plošná, nezbytná technická infrastruktura.
Výjimečně přípustné: nerušící provozy drobné výroby a služeb, garáže, čerpací stanice PHM.
Nepřípustné: areály výroby, skladů, dopravních zařízení a rušících výrobních služeb.
Doporučené typy domů: polyfunkční městské domy s odpovídajícím uspořádáním parteru a 50 % trvalým 
bydlením, bytové domy a „vila“ domy se 100 % trvalým bydlením vymezené regulativy, vyplývající z podmínek 
příslušného prostoru či lokality.
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 3-4, intenzita zastavění pozemku v %: 50.
Poznámka: pro informaci uvádíme, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí pozemky p.č. 729/7, 
729/8, 729/25, 729/26, 729/29, 729/30 k.ú. Bynov do plochy BH – bydlení hromadné.

OKD – doporučuje převod pozemku p.č. 729/7, p.č. 729/8, p.č. 729/25, p.č. 729/26, 729/29 a p.č. 729/30 k.ú. 
Bynov.

OZP – nemá z hlediska životního prostředí námitek k bezúplatnému převodu p.p.č. 729/7, 729/8, 729/25, 
729/26, 729/29 a 729/30 v k.ú. Bynov z majetku ÚZSVM do majetku statutárního města Děčín.

OMH – eviduje nabídku ÚZSVM na bezúplatný převod pozemků, které tvoří veřejnou zeleň a zázemí k 
bytovým domům na sídlišti v k.ú. Bynov. Nabízené pozemky navazují na pozemky v majetku města a jejich 
převodem tak dojde ke scelení území. Místním šetřením bylo zjištěno, že se zde nachází herní prvky a dětské 
pískoviště.
Po projednání návrhu na bezúplatný převod pozemku v orgánech města a po ukončení schvalovacího 
procesu ze strany vlastníka pozemku, tento doloží ke schválení smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického 
práva k nemovité věci mezi ČR – ÚZSVM a statutárním městem Děčín tak, aby mohlo dojít k ukončení řízení 
a převedení pozemků do majetku města.

Jedná se o nabytí pozemků v k.ú. Bynov
- p.č. 729/7 o vým. 40 m2 – ost. plocha-zeleň
- p.č. 729/8 o vým. 370 m2 – ost. plocha-jiná plocha
- p.č. 729/25 o vým. 20 m2 – ost. plocha-manipulační plocha
- p.č. 729/26 o vým. 188 m2 – ost. plocha-jiná plocha
- p.č. 729/29 o vým. 35 m2 – ost. plocha-zeleň
- p.č. 729/30 o vým. 17 m2 – ost. plocha-jiná plocha
Cena: bezúplatný převod



Účel: veřejná zeleň

Vlastník pozemků: ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 

Vyjádření:

OR OSU OKD OZP OMH                   
A A A A A                   

Vysvětlivky:

Příloha: 729 byn km.pdf Komentář:          

Příloha: 729 by uzsvm nab an.pdf Komentář:          

Příloha: 729a byn foto.pdf Komentář:          

Příloha: 729b byn foto.pdf Komentář:          

Příloha: 729c byn foto.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 21.5.2019 10:17 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 21.5.2019 12:30 podepsáno













MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 30. 5. 2019 ZM 19 05 06 10

Název:
Pozemek p.č. 2361/12 k.ú. Podmokly – bezúplatný převod

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na převod pozemku pod místní komunikací v k.ú. Podmokly a 
schvaluje

nabytí pozemku p.č. 2361/12 o výměře 244 m2 v k.ú. Podmokly pod stavbou místní komunikace III. třídy 
zařazené v pasportu místních komunikací pod evidenčním označením 146c, bezúplatným převodem od ČR – 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, do majetku města.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 23. 4. 2019 návrh na převod pozemku pod místní komunikací v 
k.ú. Podmokly a usnesením č. RM 19 08 37 11 doporučila zastupitelstvu města schválit nabytí pozemku p.č. 
2361/12 o výměře 244 m2 v k.ú. Podmokly pod stavbou místní komunikace III. třídy zařazené v pasportu 
místních komunikací pod evidenčním označením 146c, bezúplatným převodem od ČR – Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, do majetku města. 

Cena: 0,00
Návrh postupu: Rada města doporučila nabytí pozemku



Důvodová zpráva:
Rekapitulace:

- nabídka ÚZSVM na bezúplatný převod pozemku p.č. 2361/12 pod stavbou místní komunikace v k.ú. 
Podmokly;

- na pozemku p.č. 2361/12 k.ú. Podmokly se nachází místní komunikace zařazená v pasportu místních 
komunikací pod evidenčním označením 146c;

- na základě zák. č. 77/1997 Sb., o státním podniku lze pozemek, na kterém se nachází pozemní komunikace 
II. nebo III. třídy či místní komunikace ve vlastnictví územního samosprávného celku, převést na žádost 
územního samosprávného celku bezúplatně;

- jedná se o vypořádání majetkoprávního nesouladu pozemku pod stavbou komunikace dle zákona č. 13/1997 
Sb. o pozemních komunikacích.

Na pozemku p.č. 2361/12 k.ú. Podmokly místní komunikace zařazená v pasportu místních komunikací pod 
evidenčním označením 146c - ul. Veveří. Na základě zák. č. 77/1997 Sb., o státním podniku lze pozemek, na 
kterém se nachází pozemní komunikace II. nebo III. třídy či místní komunikace ve vlastnictví územního 
samosprávného celku, převést na žádost územního samosprávného celku bezúplatně. Jedná se o vypořádání 
majetkoprávního nesouladu pozemku pod stavbou komunikace dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních 
komunikacích.
Po projednání návrhu na bezúplatný převod pozemku v orgánech města a po ukončení schvalovacího 
procesu ze strany vlastníka pozemku, tento doloží ke schválení smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického 
práva k nemovité věci mezi ČR – ÚZSVM a statutárním městem Děčín tak, aby mohlo dojít k ukončení řízení 
a převedení pozemku do majetku města. Pro potřebu výkonu vlastnických práv ke stavbě místní komunikace 
je dle zákona číslo 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, nezbytné vypořádání majetkoprávního nesouladu 
pozemků pod stavbou komunikace. Z tohoto důvodu nebyla vyžadována stanoviska odborů.

Jedná se o nabytí pozemku p.č. 2361/12 o výměře 244 m2 v k.ú. Podmokly.

Cena: bezúplatný převod

Účel: pozemek pod místní komunikací – vypořádání majetkoprávního nesouladu

Vlastník pozemků: ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 

Vyjádření:

Příloha: 2361 nab an.pdf Komentář:          

Příloha: 2361 podm km.pdf Komentář:          

Příloha: 2361_12 foto.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 21.5.2019 10:17 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 21.5.2019 12:31 podepsáno

















MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 30. 5. 2019 ZM 19 05 06 11

Název:
Pozemky k.ú. Podmokly – bezúplatný převod 

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo nabídku ČR – ÚZSVM na převod pozemků v k.ú. Podmokly do majetku 
města a

neschvaluje

nabytí pozemků p.č. 416/1 o vým. 236 m2, p.č. 416/6 o vým. 248 m2, p.č. 416/7 o vým. 105 m2, p.č. 416/8 o 
vým. 162 m2 a p.č. 416/9 o vým. 54 m2 vše v k.ú. Podmokly bezúplatným převodem od ČR – Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, do majetku města.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 23. 4. 2019 nabídku ČR – ÚZSVM na převod pozemků v k.ú. 
Podmokly do majetku města a usnesením č. RM 19 08 37 23 nedoporučila zastupitelstvu města schválit 
nabytí pozemků p.č. 416/1 o vým. 236 m2, p.č. 416/6 o vým. 248 m2, p.č. 416/7 o vým. 105 m2, p.č. 416/8 o 
vým. 162 m2 a p.č. 416/9 o vým. 54 m2 vše v k.ú. Podmokly bezúplatným převodem od ČR – Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, do majetku města, tj. variantu č. 
1.
Dále rada města projednala variantu č. 2, tj. doporučit ZM schválit nabytí pozemků p.č. 416/1 o vým. 236 m2, 
p.č. 416/6 o vým. 248 m2, p.č. 416/7 o vým. 105 m2, p.č. 416/8 o vým. 162 m2 a p.č. 416/9 o vým. 54 m2 vše 
v k.ú. Podmokly bezúplatným převodem od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, do majetku města. 

Cena: 0,00
Návrh postupu: Rada města nedoporučila nabytí pozemků



Důvodová zpráva:
Rekapitulace:

- nabídka ÚZSVM na bezúplatný převod pozemků p.č. 416/1, 416/6, 416/7, 416/8 a 416/9 v k.ú. Podmokly do 
majetku města;

- jedná se o pozemky pod Pastýřskou stěnou, situované mezi drážním tělesem a objekty v soukromém 
vlastnictví; 

- pozemky jsou dlouhodobě neudržované, na pozemcích se nachází opěrné zdi a skalní objekty v havarijním 
stavu s velkou finanční náročností na údržbu;

- převod pozemků byl v orgánech města projednáván již v minulosti a zastupitelstvo města usnesením č. ZM 
16 01 06 07 ze dne 21.01.2016 převod pozemků neschválilo.

Vyjádření:
OR – předmětné pozemky zatím nejsou předmětem řešení žádného projektu našeho odboru. Z tohoto důvodu 
nemáme připomínek k nabídce bezúplatného převodu uvedených pozemků.

OSU – odd. územního rozhodování, památkové péče a speciální stavební úřad nedoporučuje převod 
pozemků p.p.č. 416/1, 416/6, 416/7, 416/8, 416/9 v katastrálním území Podmokly do vlastnictví města, neboť 
se jedná o skály. Tyto pozemky jsou pro město nevyužitelné.
OSU – odd. Úřad územního plánování sděluje, že pozemek/y p.č. 416/1, 416/6, 416/7, 416/8, 416/9 k.ú. 
Podmokly se dle platné územně plánovací dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území a jsou 
součástí zóny SM – smíšená městská zóna. S převodem nesouhlasíme z důvodu nepřístupnosti vzhledem k 
soukromému vlastnictví č.p. 307, 308, 309.
Funkční využití zóny SM dle čl. 8 odst. písm. vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města Děčín 
ve znění 8. změny Územního plánu města Děčín.
Přípustné: trvalé bydlení v městských i bytových domech, individuální trvalé bydlení, zařízení obchodu, 
veřejného stravování, školství, tělovýchovné areály, vybavenost celoměstského a lokálního charakteru 
(zdravotní a sociální, kulturní, církevní, ubytování), odpovídající komunikační síť (hlavní ulice s charakterem 
městské třídy), MHD, parkovací plochy, zeleň liniová i plošná, nezbytná technická infrastruktura.
Výjimečně přípustné: nerušící provozy drobné výroby a služeb, garáže, čerpací stanice PHM.
Nepřípustné: areály výroby, skladů, dopravních zařízení a rušících výrobních služeb.
Doporučené typy domů: polyfunkční městské domy s odpovídajícím uspořádáním parteru a 50 % trvalým 
bydlením, bytové domy a „vila“ domy se 100 % trvalým bydlením vymezené regulativy, vyplývající z podmínek 
příslušného prostoru či lokality.
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 3-4, intenzita zastavění pozemku v %: 50.
Poznámka: pro informaci uvádíme, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí pozemky p.č. 416/1, 
416/6, 416/7, 416/8, 416/9 k.ú. Podmokly do plochy ZO – zeleň ochranná a izolační, ostatní veřejná zeleň. 

OZP – nedoporučuje z hlediska životního prostředí bezúplatný převod p.p.č. 416/1, 416/6, 416/7, 416/8 a 
416/9 v k.ú. Podmokly z majetku ÚZSVM do majetku statutárního města Děčín, vzhledem k finanční 
náročnosti údržby skalního masivu a jeho špatnému stavu.

OMH – nabídka ÚZSVM na bezúplatný převod pozemků p.č. 416/1, 416/6, 416/7, 416/8 a 416/9 v k.ú. 
Podmokly do majetku města byla v orgánech města projednávána již v minulosti a zastupitelstvo města 
usnesením č. ZM 16 01 06 07 ze dne 21.01.2016 převod pozemků neschválilo. Jedná se o skalnaté pozemky 
pod Pastýřskou stěnou, situované mezi drážním tělesem a objekty bytových domů v soukromém vlastnictví. 
Oddělení správy majetku nesouhlasí s bezúplatným převodem níže uvedených pozemků do majetku města. 
Pozemky jsou dlouhodobě neudržované, na pozemcích se nachází opěrné zdi a skalní objekty v havarijním 
stavu, které ohrožují pozemky pod nimi. Převod pozemků do majetku města by do budoucna představoval 
velké finanční náklady.
V případě schválení návrhu na bezúplatný převod pozemků v orgánech města a po ukončení schvalovacího 
procesu ze strany vlastníka pozemku, tento doloží ke schválení smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického 
práva k nemovité věci mezi ČR – ÚZSVM a statutárním městem Děčín tak, aby mohlo dojít k ukončení řízení 
a převedení pozemků do majetku města.
Jedná se o nabytí pozemků v k.ú. Podmokly



- p.č. 416/1 o vým. 236 m2 – ostatní plocha-neplodná půda
- p.č. 416/6 o vým. 248 m2 – ostatní plocha-neplodná půda
- p.č. 416/7 o vým. 105 m2 – ostatní plocha-neplodná půda
- p.č. 416/8 o vým. 162 m2 – ostatní plocha-neplodná půda
- p.č. 416/9 o vým. 54 m2 – ostatní plocha-neplodná půda

Cena: bezúplatný převod

Účel: 0

Vlastník pozemků: ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 

Vyjádření:

OR OSU OZP OMH                            
A N N N                            

Vysvětlivky:

Příloha: 416 podm uzsvm nab 
an.pdf Komentář:          

Příloha: 416 podm km.pdf Komentář:          

Příloha: 416 a foto.pdf Komentář:          

Příloha: 416 b foto.pdf Komentář:          

Příloha: 416 c foto.pdf Komentář:          

Příloha: 416 d foto.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 21.5.2019 10:18 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 21.5.2019 12:33 podepsáno















MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 30. 5. 2019 ZM 19 05 06 12

Název:
Pozemek p.č. 1592/3 k.ú. Krásný Studenec – výkup

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo nabídku na výkup pozemku pod účelovou komunikací v k.ú. Krásný Studenec 
a

schvaluje

výkup pozemku p.č. 1592/3 o vým. 247 m2 v k.ú. Krásný Studenec, se všemi součástmi a příslušenstvím, z 
podílového spoluvlastnictví ******, do majetku města, za cenu 74.100,00 Kč + ostatní náklady, po přidělení 
finančních prostředků.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 14. 5. 2019 nabídku na výkup pozemku pod účelovou 
komunikací v k.ú. Krásný Studenec a usnesením č. RM 19 09 37 28 doporučila zastupitelstvu města schválit 
výkup pozemku p.č. 1592/3 o vým. 247 m2 v k.ú. Krásný Studenec, se všemi součástmi a příslušenstvím, z 
podílového spoluvlastnictví ******, do majetku města, za cenu 74.100,00 Kč + ostatní náklady, po přidělení 
finančních prostředků. 

Cena: 74 100,00
Návrh postupu: Rada města doporučila schválit výkup



Důvodová zpráva:
Rekapitulace:

- nabídka spoluvlastníků pozemku na výkup pozemku p.č. 1592/3, ostatní plocha-ostatní komunikace, v k.ú. 
Krásný Studenec do majetku města;

- na pozemku se nachází účelová komunikace v majetku města - ul. V Trojmezí, z tohoto důvodu nebyla 
vyžadována stanoviska odborů;

- jedná se o vypořádání majetkoprávního nesouladu pozemku pod stavbou komunikace dle zákona č. 13/1997 
Sb. o pozemních komunikacích.

OMH eviduje nabídku spoluvlastníků pozemku p.č. 1592/3 v k.ú. Krásný Studenec na prodej pozemku pod 
stavbou účelové komunikace, která je v majetku města, a to z důvodu narovnání majetkoprávního nesouladu 
– stavba a cizím pozemku. Jedná se o pozemek pod částí komunikace s živičným povrchem - ul. V Trojmezí, 
zajišťující přístup a příjezd k RD a dále k pozemkům ve vlastnictví města v k.ú. Horní Oldřichov, které jsou 
užívány na základě uzavřených nájemních smluv – zemědělské obhospodařování, kynologické 
cvičiště-Základní kynologická organizace Děčín.
Jedná o účelovou komunikaci, která není zařazena v pasportu místních komunikací a není zde tudíž 
prováděna např. zimní údržba. Aby bylo možné tuto komunikaci do režimu místní komunikace převést, je 
nezbytné majetkoprávní vypořádání pozemku pod stavbou. Z tohoto důvodu OMH výkup pozemku 
doporučuje. 
Dále bude vyhotoven geometrický plán pro oddělení části pozemku p.č. 1388 k.ú. Horní Oldřichov (v majetku 
města), na kterém se rovněž nachází těleso komunikace ul. V Trojmezí, a to obratiště pro motorová vozidla. 
Po vyhotovení GP a navazujících podkladů (souhlas odb. stavební úřad s dělením pozemku a vydání 
potvrzení o existenci stavby místní komunikace, souhlas odb. životního prostřední k trvalému odnětí půdy ze 
ZPF, souhlas AOPK se změnou druhu pozemku a jeho způsobem využití), bude podána žádost o bezúplatný 
převod navazujícího pozemku p.č. 1592/1 k.ú. Krásný Studenec (ve vlastnictví ÚZSVM), neboť se rovněž 
jedná o pozemek pod komunikací - ul. V Trojmezí.

Jedná se o výkup pozemku p.č. 1592/3 o vým. 247 m2 v k.ú. Krásný Studenec do majetku města.

Cena za výkup – dle návrhu prodávajících - 300,00 Kč/m2 cena je stanovena ve stejné výši za jakou prodává 
v této lokalitě své pozemky město Děčín - tj. 74.100,00 Kč.

Cena pozemků dle „Zásad“: III. cenové pásmo – pozemky pro výstavbu účelové komunikace, nebo pod 
stávající účelovou komunikací 300,00 Kč/m2.

Vlastníci pozemku:
******

Vyjádření:

Příloha: 1592 nab an.pdf Komentář:          

Příloha: 1592 km.pdf Komentář:          

Příloha: 1592 foto.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 21.5.2019 10:20 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 21.5.2019 12:34 podepsáno





Jméno a adresa žadatele(ů), datum narození (telefon, e-mail):

v případě, že nemovitost je ve společném jmění manželů - nutno uvést oba z manželů

Statutární město Děčín 
pod adresou:
Magistrát města Děčín
Odbor místního hospodářství-oddělení nakládání s majetkem města 
Mírově náměstí 1175/5 
405 38 Děčín IV

V Děčíně dne 19.03.2019

Nabídka orodeie nemovitosti (pozemků)

pare. číslo (v případě části pozemku uvést pňbližnou výměru) 1592/3 

v katastrálním území Krásný Studenec

Jedná se o majetkoprávní narovnání, kdy komunikace je ve vlastnictví Statutárního města Děčín, ale 
pozemek pod ní ve vlastnictví soukromých osob.
Pozemek je výměry 247m^ a je nabízen za cenu obvyklou. Za částku 300 Kč/m^.

Prohlašuji:
- 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 Jednotiivých databázích města, a zprošťuji pověřené 

pracovníky mlčeniivosti podle § 52 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších 
předpisů, ve věci projednání mé záležitosti v orgánech města.

Poučení:
Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem řádného projednání a rozhodnutí věci 
v příslušných orgánech města, tj. v radě města, zastupitelstvu města a finančním výboru a případném 
uzavřeni smlouvy. Doba zpracování osobních údajů nepřekročí 15 let.

S 1'AI'irrÁKNÍ MK.SrO l)ř:ČÍN 
MAGISIKÁ |- MĚS l A DĚČÍN 
DoSlo. 25.03.2019 V 16:53:11 

MDC/34549/2019

Odbor

Podpis žadatele(ů):Č.j.:
Č.dop.:
Listů;
Druh: písemné

1 Příloh: 0

Ď C 4 7 9 3 1 0 0 9M

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







MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 30. 5. 2019 ZM 19 05 06 13

Název:
Pozemek p.č. 1793 k.ú. Děčín – schválení smlouvy

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na uzavření smlouvy na převod pozemku v k.ú. Děčín do majetku 
města a

schvaluje

uzavření smlouvy č. 24/U/Ha/2019 o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci mezi ČR – 
ÚZSVM a statutárním městem Děčín pro bezúplatný převod pozemku p.č. 1793 o vým. 1393 m2 v k.ú. Děčín, 
se všemi součástmi, do majetku města.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 14. 5. 2019 návrh na uzavření smlouvy na převod pozemku v 
k.ú. Děčín do majetku města a usnesením č. RM 19 09 37 29 doporučila zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy č. 24/U/Ha/2019 o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci mezi ČR – 
ÚZSVM a statutárním městem Děčín pro bezúplatný převod pozemku p.č. 1793 o vým. 1393 m2 v k.ú. Děčín, 
se všemi součástmi, do majetku města. 

Cena: 0,00
Návrh postupu: Rada města doporučila schválit smlovu



Důvodová zpráva:
Rekapitulace:

- v roce 2016 nabídka ÚZSVM na převod pozemků p.č. 1062/4, p.č. 1062/5 a p.č. 1793 k.ú. Děčín a p.č. 605 
k.ú. Děčín – Staré Město do majetku města;

- pozemky jsou užívány jako součást veřejné zeleně;

- projednáno v RM a ZM a schváleno nabytí pozemků bezúplatným převodem do majetku města;

- nyní byla doručena ke schválení smlouva o bezúplatném převodu pozemku p.č. 1793 k.ú. Děčín majetku 
města;

- usn. č. RM 16 15 37 09 ze dne 6. 9. 2016
- usn. č. ZM 16 07 10 25 ze dne 22. 9. 2016

Vyjádření:
OR – nemá v dané lokalitě žádný záměr, s převodem souhlasíme.

OSU - odd. územního rozhodování a památkové péče nemá námitek k převodu pozemků do majetku města. 
OSU - odd. Úřad územního plánování sděluje, že předmětné pozemky se dle platného Územního plánu Děčín 
nachází v zastavěném území a jsou součástí smíšené městské zóny. Plánovaný záměr není s regulativem 
využití zóny v rozporu. S převodem souhlasíme. Funkční využití zóny dle územního plánu
– přípustné – trvalé bydlení v městských i bytových domech, individuální trvalé bydlení, zařízení obchodu, 
veřejného stravování, školství, tělovýchovné areály, vybavenost celoměstského a lokálního charakteru, 
odpovídající komunikační sít, MHD, parkovací plochy, zeleň, nezbytná technická infrastruktura;
 –výjimečně přípustné – nerušící provozy drobné výroby a služeb, garáže, čerpací stanice PHM;
– nepřípustné – areály výroby, skladů, dopravních zařízení a rušících výrobních služeb.
Prostorové uspořádání – počet podlaží 3-4. Intenzita zastavění pozemku v %: 50. Doporučené typy domů – 
polyfunkční městské domy s odpovídajícím uspořádáním parteru a 50 % trvalým bydlením, bytové domy a 
„vila“ domy se 100 % trvalým bydlením vymezené regulativy, vyplývající z podmínek příslušného prostoru či 
lokality.
Poznámka: pro informaci uvádíme, že nový rozpracovaný Územní plán Děčín řadí pozemky do oblastí – 
Plocha smíšená obytná městská a bydlení hromadné.

OSC – jako příslušný silniční a správní úřad doporučuje převod pozemků do vlastnictví města. OZP – nemá 
námitek k převodu pozemků do majetku města.

OMH – doporučuje převod pozemků, v současné době jsou užívány jako součást městské zeleně. Na části 
pozemku p.č. 1062/4 k.ú. Děčín se plánuje vybudování parkovacích stání. Na pozemku p.č. 1062/5 k.ú. Děčín 
se nachází dětské hřiště a stanoviště kontejnerů na komunální odpad. Pozemek p.č. 605 k.ú. Děčín – Staré 
Město je obklopen pozemkem ve vlastnictví města Děčín. Toto území bylo revitalizováno a je městem 
udržováno.
OMH obdržel v roce 2016 nabídku ÚZSVM na převod pozemků p.č. 1062/4, p.č. 1062/5 a p.č. 1793 k.ú. Děčín 
a p.č. 605 k.ú. Děčín – Staré Město do majetku města. Jedná se o pozemky, které jsou užívány jako součást 
veřejné zeleně. Po projednání návrhu na bezúplatný převod pozemku v orgánech města a po ukončení 
schvalovacího procesu ze strany vlastníka pozemku, tento doložil ke schválení smlouvu o bezúplatném 
převodu vlastnického práva k nemovité věci mezi ČR – ÚZSVM a statutárním městem Děčín tak, aby mohlo 
dojít k ukončení řízení a převedení pozemku p.p.č. 1793 k.ú. Děčín do majetku města.
Dle následného sdělení ÚZSVM je pozemek p.č. 1062/4 v k.ú. Děčín převáděn dle § 60a zák. 219/2000 Sb. 
na majitelé bytových domů, které tvoří s pozemkem jeden funkční celek. U pozemku p.č. 1062/5 v k.ú. Děčín 
je připravován převod na město Děčín. Tento záměr musí schválit Komise pro nakládání s majetkem státu, u 
pozemku p.č. 605 v k.ú. Děčín – Staré Město je rovněž připravován převod na město Děčín, záměr již byl 
Komisí schválený. Lze tedy předpokládat, že pozemky p.č. 1062/5 v k.ú. Děčín a p.č. 605 v k.ú. Děčín-Staré 
Město budou v budoucnu též převedeny na město Děčín.

Jedná se o schválení smlouvy o nabytí pozemku p.č. 1793 o vým. 1393 m2 k.ú. Děčín.
Cena: bezúplatný převod



Vlastník: ČR ÚZSVM, Praha 

Vyjádření:

OR OSU OSC OZP OMH                   
A A A A A                   

Vysvětlivky:

Příloha: 1793 sml an.pdf Komentář:          

Příloha: 1793 km.pdf Komentář:          

Příloha: 1793 foto.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 21.5.2019 10:21 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 21.5.2019 12:36 podepsáno

















MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 30. 5. 2019 ZM 19 05 06 14

Název:
Prodej pozemku p. č. 2637 k. ú. Děčín – revokace usnesení

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení ZM na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
schvaluje

revokaci usnesení č. ZM 18 06 05 11 ze dne 28.6.2018, týkající se prodeje pozemku p. č. 2637 k. ú. Děčín v 
plném znění, z důvodu změny skutečností.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 23.4.2019 návrh na revokaci usnesení ZM týkající se pozemku v k. ú. Děčín a 
usnesením č. RM 19 08 37 16 doporučila zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení č. ZM 18 06 37 16 
ze dne 28.6.2018 v plném znění, z důvodu změny skutečností.

Cena: 0,00
Návrh postupu: RM doporučuje schválit revokaci



Důvodová zpráva:
Rekapitulace: 

- OMH obdržel žádost na prodej pozemku p. č. 2637 k. ú. Děčín o výměře 5313 m2; 

- žadatel zažádal o prodej pozemku za účelem užívání jako cvičiště služebních a pracovních psů; 

- v současné době je pozemek pronajat Kynologickému sdružení TART CZ za účelem výcviku psů; 

- usn. č. RM 18 11 37 09 ze dne 12.6.2018 a následně usn. č. ZM 18 06 05 11 ze dne 28.6.2018 byl schválen 
prodej pozemku p. č. 2637 k. ú. Děčín o výměře 5313 m2, za cenu dle „Zásad“ – louka – tj. 1.062.000,00 Kč; 

- z důvodu změny skutečností – zástupce žadatele společnosti Nord Security s.r.o. sdělil, že plánovaný projekt 
ve spolupráci s Policií ČR týkající se výcviku psů se pozastavuje, pravděpodobný předpoklad vypsání 
programu je rok 2021-2022; 

- žadatel společnost Nord Security s.r.o. (zakládající člen Kynologického sdružení TART CZ) bude pozemek 
užívat i nadále na základě nájemní smlouvy za účelem výcviku služebních a pracovních psů.

Přijaté usnesení ZM:

Usnesením č. ZM 18 06 05 11 ze dne 28.6.2018 zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku p. č. 2637 o 
výměře 5313 m2 k. ú. Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím pro Nord Security s.r.o., se sídlem Vodní 
1925/2, Děčín V, za cenu 1.062.600,00 Kč + ostatní náklady, s podmínkou: 

- zřízení předkupního práva ve prospěch statutárního města Děčín, a to na dobu 20 let. Předkupní právo bude 
smluvními stranami dohodnuto jako právo věcné a bude vloženo do katastru nemovitostí, 

- každoročně k 30.11. informovat prodávajícího, že je pozemek užíván k účelu dle prodeje, v případě 
nedodržení podmínky bude účtována pokuta ve výši 20.000 Kč/rok.

Žadatel: Nord Security s.r.o., Vodní 1925/2, Děčín V

Vyjádření:

Příloha: KM 2637_101 zakres.pdf Komentář:          

Příloha: ANO 2637_101- 
ZADOST.pdf Komentář:          

Příloha: foto 2637_101.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 21.5.2019 07:30 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 21.5.2019 07:39 podepsáno











MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 30. 5. 2019 ZM 19 05 06 15

Název:
Prodej pozemku p. č. 1359 k. ú. Prostřední Žleb – revokace usnesení

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení ZM a
schvaluje

revokaci usnesení č. ZM 17 07 07 20 ze dne 21.9.2017, týkající se prodeje pozemku p. č. 1359 k. ú. 
Prostřední Žleb v plném znění, z důvodu nových skutečností.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 15.1.2019 návrh na revokaci usnesení ZM týkající se pozemku v k. ú. Prostřední 
Žleb a usn. č. RM 19 01 37 12 doporučila zastupitelstvu města schválit revokaci usn. č. ZM 17 07 07 20 ze 
dne 21.9.2017 v plném znění, z důvodu nových skutečností.

Cena: 0,00
Návrh postupu: RM doporučuje schválit revokaci



Důvodová zpráva:

Rekapitulace: 

- OMH obdržel žádost o prodej pozemku p. č. 1359 k. ú. Prostřední Žleb za účelem rekultivace zanedbaného 
pozemku a následném založení zahrady; 

- usn. č. ZM 17 07 07 20 ze dne 21.9.2017 byl schválen prodej pozemku p. č. 1359 k. ú. Prostřední Žleb, za 
cenu dle „Zásad“, tj. 219.000,00 Kč; 

- z důvodu nových skutečností – úmrtí žadatele – je navrhována revokace příslušného usnesení.

Přijaté usnesení ZM:

Usnesením č. ZM 17 07 07 20 ze dne 21.9.2017 zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku p. č. 1359 o 
výměře 730 m2 k. ú. Prostřední Žleb se všemi součástmi a příslušenstvím pro ******, za cenu 219.000,00 Kč + 
ostatní náklady. 

Záměr města prodat uvedený pozemek projednalo ZM dne 21.9.2017, usn. č. ZM 17 07 07 20, zůstává i 
nadále v platnosti. 

Žadatel: ******

Vyjádření:

Příloha: KM 1359 - 109 zakres.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 21.5.2019 07:35 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 21.5.2019 07:40 podepsáno




	ZM-19-05-03-01
	ZM-19-05-04-01
	ZM-19-05-05-01
	ZM-19-05-05-02
	ZM-19-05-05-03
	ZM-19-05-05-04
	ZM-19-05-05-05
	ZM-19-05-05-06
	ZM-19-05-05-07
	ZM-19-05-05-08
	ZM-19-05-05-09
	ZM-19-05-05-10
	ZM-19-05-05-11
	ZM-19-05-05-12
	ZM-19-05-05-13
	ZM-19-05-06-01
	ZM-19-05-06-02
	ZM-19-05-06-03
	ZM-19-05-06-04
	ZM-19-05-06-05
	ZM-19-05-06-06
	ZM-19-05-06-07
	ZM-19-05-06-08
	ZM-19-05-06-09
	ZM-19-05-06-10
	ZM-19-05-06-11
	ZM-19-05-06-12
	ZM-19-05-06-13
	ZM-19-05-06-14
	ZM-19-05-06-15

