
POZVÁNKA 
 

na 2. jednání Zastupitelstva města Litoměřic  
konané dne 6.12.2018 od 16:00 hod. 

v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 
 
PROGRAM 
I. Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu  
II. Schválení zápisu minulého jednání 
III. Kontrola plnění bodů 
IV. Doplnění / stažení bodu programu 
V. Hlasování o programu 
VI. Body jednání 
 

1. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 26.11.2018 
2. Návrh rozpočtu města na rok 2019 
3. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na období 2020 – 2021 
4. Schválení nového znění Statutu sociálního fondu 
5. Schválení projektu "Multifunkční hala na výstavišti Zahrada Čech“ 
6. Schválení projektu „Litoměřice – Kasárna pod Radobýlem – regenerace bývalého 

vojenského objektu a parkovací plochy pro podnikatelské využití“ 
7. Program regenerace městské památkové rezervace Litoměřice na období 2019 – 2023 
8. Poskytnutí dotace na celoroční činnost na rok 2019 pro HC Stadion Litoměřice, z. s.  
9. Poskytnutí dotace na celoroční činnost na rok 2019 pro FK Litoměřicko, z.s. 
10. Poskytnutí dotace na celoroční činnost na rok 2019 pro Slavoj Basketbalový klub 

Litoměřice, z.s. 
11. Poskytnutí dotace na celoroční činnost na rok 2019 pro TJ Slovan Litoměřice z.s. 
12. Prominutí splátky Slavoj Litoměřice, z.s. 
13. Žádost o finanční příspěvek – Vánoční trhy v Litoměřicích 
14. Poskytnutí individuální dotace na provozní a investiční náklady pro rok 2019 společnosti 

Nemocnice Litoměřice, a.s. 
15. Dotační program – Podpora sociálních služeb 2019 
16. Program podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice na rok 

2019 
17. Prominutí smluvní pokuty – pan V. H. a paní D. H. 
18. Prominutí smluvní pokuty – paní H. M. 
19. Akční plán ke Strategickému plánu města Litoměřice pro rok 2019 
20. Volba soudního přísedícího 
21. Doplnění zástupce města v SONO 
22. Projednání petice občanů k litoměřické nemocnici 

Majetkové záležitosti: 

Záměry: 

23. Prodej pozemku parc. č. 2490/18 o výměře 376 m2, 2490/22 o výměře 301 m2, 2490/26 
o výměře 91 m2, 2490/29 o výměře 347 m2 a 2490/33 o výměře 25 m2 vše ost.plocha-
komunikace a vše v k.ú. Litoměřice  

24. Prodej opuštěné a neudržované klasické hrobky, sektor katolický, evidenční číslo 467 
na městském hřbitově   

25. Prodej části pozemku parc.č. 826/2 o výměře cca 13 m2 v k.ú. Litoměřice (nutný geometr. 
plán)  

26. Majetkoprávní dořešení pozemků v lokalitě „Za Plynárnou“  
27. Žádost o bezúplatný převod pozemků 3886/29 o výměře 153 m2 a části parc.č. 5030/1 

(nutný odděl. geometr. plán) v k.ú. Litoměřice na ČR Úřad pro zastupování státu 
ve věcech majetkových  

Prodeje: 

28. Prodej opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení – kopaný hrob, sektor II., 
evidenční číslo 16-395 na městském hřbitově   

29. Prodej pozemku parc.č.  769/22 o výměře 5547 m2 (orná půda) a 1831/2 o výměře 116 m2 
(ost.plocha) v k.ú. Kamýk   



30. Prodej pozemků parc.č. 25863/139 o výměře 35 m2 (zastavěná plocha) v k.ú. Litoměřice, 
parc.č. 871/5 o výměře 44 m2 (zast.plocha) v k.ú. Litoměřice a parc.č. 17/3 o výměře 44 m2 
(zast.plocha) v k.ú. Pokratice  

31. Prodej části pozemku parc.č. 278/8 o výměře cca 105 m2 (zastavěná plocha) v k.ú. 
Litoměřice (nutný odděl. geometr. plán) formou smlouvy o budoucí KS s právem 
provedení stavby  

32. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 3821/12 o výměře 35 m2 (ost. plocha – komunikace) 
v k.ú. Litoměřice od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha   

33. Částečná revokace usnesení č. 147/5/2018 ze dne 13.09.2018 – oprava písařské chyby   
34. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav 

plynárenského zařízení k části pozemků parc.č. 655, 1268/23, 1313/28, 1321/7, 1321/15, 
1321/21, 1321/26, 1354/1 a 1358/1 v k.ú. Litoměřice   

35. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav 
plynárenského zařízení k části pozemků parc.č. 1610, 1641, 1668/2, 1756 a 2563/22 v k.ú. 
Litoměřice   

36. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav 
plynárenského zařízení k části pozemků parc.č.1354/2, 1634/7, 1683/2, 1683/3 a 1756 
v k.ú. Litoměřice   

37. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav 
elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 2365/1 v k.ú. Litoměřice  

38. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav 
elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 5222/1 v k.ú. Litoměřice  

39. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav 
bezbariérových vstupů, vodovodního a kanalizačního zařízení k části pozemků parc.č. 
2354/26 a 2354/29 v k.ú. Litoměřice 

 
VII. Informace 
VIII. Interpelace 
IX. Diskuze 
X. Závěr 



M   Ě   S   T   O                 L   I   T   O   M   Ě   Ř   I   C   E 
 
 
 

N  Á  V  R  H     D  O     Z M 
 

 

 

pro jednání ZM,  dne : 6. 12. 2018 

předkládá : ing. Lončák, MBA  – předseda FV 

zpracoval: Ing. Iveta Zalabáková – vedoucí ekonomického odboru 

 
 

Návrh: 

Rozpočtová opatření dle doporučení FV 

 

 

Odůvodnění: 

 

Viz zápis z jednání FV včetně příloh uveden v příloze 

 

 

 

Návrh na usnesení: 

 

ZM schvaluje: 

rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 26. 11. 2018 (viz příloha orig. zápisu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis navrhovatele :                                                 Přijaté usnesení ZM č. :                                              

 



 

Zápis 
z jednání výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice 

Finanční výbor (FV) 

konaného dne 26. 11. 2018 od 16:00 v zasedací místnosti ČNIS 

Přítomni: 

• Ing. Radek Lončák, MBA – předseda FV  

• Ing. Vladimír Kestřánek, MBA  

• Mgr. Jan Fibich 

• Ing. Jan Hrkal 

• Ing. Marek Kocánek 

• Ing. Libuše Křížová 

• David Šikula, DiS. 

 

Jednání řídil: ing. Radek Lončák, MBA – předseda FV 

Zapisovatel: ing. Iveta Zalabáková 

Program: 

1. Návrhy na rozpočtová opatření 
2. Různé 
 

 

Konec jednání: 17:25 

Termín příštího jednání:  28.1. 2019 od 16h v zasedací místnosti ČNIS 

Zapsal (a): Ing. Iveta Zalabáková 
 



Hosté: vedoucí odborů a organizačních  složek - Ing. Brunclíková, Ing. Bc. Břeňová, Ing. Bc. Jurková, Ing. 
Lachman, Ing. Klusák, Ph.D., místostarosta Lukas Wünsch 
 

Ad 1. Návrhy na rozpočtová opatření: 
Finanční výbor v rámci tohoto bodu projednává předložené návrhy rozpočtových opatření níže uvedených 
odborů, kde v diskusi s vedoucími odborů, příp. vedoucí ekonomického odboru provádí položkovou kontrolu 
obsahu, rozsahu a oprávněnosti požadavku. 
 
Dotace  – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení.  
(pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0)  
 
Odbor ekonomický – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor správní – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0)    

 
Odbor správní – sociální fond -  viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0)    

 
Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor správy nemovitého majetku města – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor životního prostředí – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor územního rozvoje  – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Městská policie  – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0)    
 

Útvar PROLIDI – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0)    
 

Odbor komunikace, marketingu a cestovního ruchu – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0)    
 

Organizační složka SMART CITY LITOMĚŘICE – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
 



celkem navržená rozpočtová opatření – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 

 
- po promítnutí všech navržených rozpočtových opatření v celkové výši 14 502 tis. Kč – předpokládané 
saldo příjmů a výdajů (schodek rozpočtu 2018, tj. výdaje roku 2018 vyšší než příjmy roku 2018) ve výši 
28 835 tis. Kč (tj. snížení z předchozí výše 43 337 tis. Kč) 
- částka 14 502 tis. Kč (tj. celková výše rozpočtových opatření) představuje: 

• skutečné navýšení financí v roce 2018 (oproti poslednímu upravenému rozpočtu) ve výši 5 598 
tis. Kč 

• přesuny příjmů a nedočerpaných výdajů roku 2018 ve výši 8 904 tis. Kč, které přecházejí do 
příjmů a výdajů roku 2019 
 

 

 

Ad 2. Různé: 
 

vývoj daňových příjmů k 10/2018:   
- v porovnání se stejným obdobím minulého roku je stav plnění jednotlivých daní (viz příloha) vyšší o 

cca 31,7 mil. Kč (tj. + 12,7 %), z toho zejména: 

• daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (položka 1111) cca + 9,4 mil. Kč (+ 16 %) 

• daň z přidané hodnoty (položka 1211) cca + 20 mil. Kč (+ 18 %) 
 

- v rámci této poslední úpravy rozpočtu daňové příjmy  nastaveny na částku 347 mil. Kč (bez 
daně z příjmů právnických osob placené obcí) – tj. cca + 11,7 % oproti skutečnosti za 1-12/2017 (310,7 
mil. Kč) 

- aktuální predikce Ministerstva financí  předpokládá meziroční nárůst o 14,5 % na částku 355 mil. Kč -  
tj. pokud se tento předpoklad naplní, dojde k dalšímu snížení očekávaného schodku rozpočtu roku 
2018 o tuto částku (o cca 8 mil. Kč) 

 
 
 
 
 
 ověřil – ing. Radek Lončák, MBA – předseda FV 
 

 
 
 
 
Přílohy:  
 

• Návrhy rozpočtových opatření  

• Daňové příjmy k 10/2018 
 

 
 
 
Rozdělovník:   

• 1x ing. Lončák, MBA – předseda FV 

• 1x členové FV 

• 1x vedení města 

• 1x vedoucí zúčastněných odborů a PO 

• 1x pí. Pavučková – rozpočtářka 

• 1x vnitřní audit 

• 1x sekretariát 

 



původní změna nový původní změna nový

33063/3610 MŠMT ČR - ESF ČR - účel. dot. - OP VVV - PO DDM Rozmarýn 0 2 082 2 082 0 2 082 2 082 MŠMT ČR - ESF ČR - účel. dot. - OP VVV - PO DDM Rozmarýn 33063/3610

33063/3325 MŠMT ČR - ESF ČR - účel. dot. - OP VVV - PO ZŠ Svojsíkova 0 1 161 1 161 0 1 161 1 161 MŠMT ČR - ESF ČR - účel. dot. - OP VVV - PO ZŠ Svojsíkova 33063/3325

33063/3327 MŠMT ČR - ESF ČR - účel. dot. - OP VVV - PO ZŠ Havlíčkova 0 1 849 1 849 0 1 849 1 849 MŠMT ČR - ESF ČR - účel. dot. - OP VVV - PO ZŠ Havlíčkova 33063/3327

33063/3328 MŠMT ČR - ESF ČR - účel. dot. - OP VVV - PO ZŠ Ladova 0 1 449 1 449 0 1 449 1 449 MŠMT ČR - ESF ČR - účel. dot. - OP VVV - PO ZŠ Ladova 33063/3328

34053/3401 Knihovna K.H.Máchy PO - "Samoobslužná výpůjčka - barevná tiskárna 0 65 65 0 65 65 Knihovna K.H.Máchy PO - "Samoobslužná výpůjčka - barevná tiskárna 34053/3401

33063/3326 MŠMT ČR - ESF ČR - účel. dot. - OP VVV - PO ZŠ U Stadionu 0 1 789 1 789 0 1 789 1 789 MŠMT ČR - ESF ČR - účel. dot. - OP VVV - PO ZŠ U Stadionu 33063/3326

28/4400 KÚÚK - účel. dot. - na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů 278 -89 189 278 -89 189 KÚÚK - účel. dot. - na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů 28/4400

2805/2000 dotace od obcí - přestupky 140 40 180

1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 43 337 -40 43 297

193/6156 Centrum SRDÍČKO - KÚÚK - účel. dot. - sociální služby 2019 0 32 32 0 32 32 Centrum SRDÍČKO - KÚÚK - účel. dot. - sociální služby 2019 193/6156

43 755 8 338 52 093 278 8 338 8 616Celkem Celkem

DOTACE r. 2018   
P ř í j m y V ý d a j e 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

N á z e v ÚZ/ORG



pro jednání ve finančním výboru, dne: 26.11.2018

předkládá odbor:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 43 297 -4 701 38 596

2 daň z příjmů FO ze samostatné placená plátci 81 000 1 500 82 500

3 daň z příjmů FO z vybíraná srážkou 7 000 600 7 600

4 daň z přidané hodnoty 158 000 3 800 161 800

5 poplatek z ubytovací kapacity 280 45 325

6 poplatek ze psů 650 -15 635

7 daň z hazardních her 31 294 -3 294 28 000

8 správní poplatky 100 20 120

9 1803/1000 úroky z bankovních účtů 100 100 200
10 1804/1000 nahodilé příjmy 160 25 185

321 881 -1 920 319 961

původní změna nový

finanční vypořádání - účel. dot. 

Zvýšení kvality řízení v úřadech ÚVS

12 FÚ - odvod DPH 1 710 -300 1 410

13 KODAP - daňové poradenství + ostatní 121 -20 101  

3 431 -1 920 1 511

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:  

2-13 Rozpočtové opatření - odhad výběru příjmů a výdajů do konce roku 2018. 

1 O fin. prostředky ve výši 4 701 tis. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele:                                   

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

ekonomický

1. Tabulka P ř í j m y 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

1801/1000

1802/1000

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

30.10.2018

Mgr. Karel Krejza

místostarosta

Ing. Iveta Zalabáková
vedoucí odboru

11

1008/1000

1 600 -1 600 0



pro jednání ve finančním výboru, dne: 26.11.2018

předkládá odbor: správní

ÚZ/ORG

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 38 596 -2 576 36 020

5 2805/2000 příspěvky, náhrady, vratky…. 550,4 130 680,4
SF - příděl - penzijní připojištění 1 080 -7 1 073
SF - příděl - splátky půjček 91 4 95
SF - příděl ze zdrojů minulých let 249 -249 0

40 566,4 -2 698 37 868,4

ÚZ/ORG

původní změna nový

2 2006/2000 analýza IT prostředků 176 -176 0

pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ 86 742 -500 86 242

3 starosta, místostarosta, předseda KV 5 689 -400 5 289

radní a členové zastupitelstva 1 399 400 1 799
SF - benefit - Unišek+ 471 -9 462
SF - stravné 1 097 -188 909
SF - příspěvek na kulturní a sportovní akce 100 10 110
SF - výročí 281 -58 223  
SF - příděl - penzijní připojištění 1 080 -7 1 073

7 oprava hromosvodů 150 -150 0 přesun - je v NR 2019

8 Kalich Mírové nám. 15/7 - projekt 200 -100 100

9 GDPR 2018 300 -250 50

10 Mírové nám. 15 - opravy WC 300 -280 20 přesun - bude RO v 2019

11 analýza GDPR, ISO 90001, ISO 27001 1 500 -900 600 přesun - bude RO v 2019

12 pohřebné, kolky soudní popl. a ostatní výdaje 520 -40 480
13 3403/2500 Dominikánská bašta - expozice, Vinařské Litoměřice 100 -50 50

100 105 -2 698 97 407

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:  

2, 5-6, 8-9, 12-13 Rozpočtové opatření dle vývoje příjmů a výdajů do konce roku 2018

3 Přesun finančních prostředků k posílení rozpočtu položky prostředky na platy radní a členové zastupitelstva 

a platů pro MP.

7 Součást rozpočtu 2019.

10-11 Nedočerpaný rozpočet budeme požadovat do rozpočtu v roce 2019.

1 O fin. prostředky ve výši 2 576 tis. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele:                                   

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

1. Tabulka P ř í j m y 

N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

6 2037/2500

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

prostředky na platy

2039/2000

4
2037/2000

2014/2000

2023/2000

C e l k e m 

15.11.2018

Mgr. Milan Čigáš

tajemník

Ing. Mgr. Jaroslav Lachman

vedoucí odboru



pro jednání ve finančním výboru, dne: 26.11.2018

předkládá odbor: školství, kultury, sportu a PP

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 36 020 2 289 38 309

36 020 2 289 38 309

původní změna nový

2 3049/3317 MŠ Masarykova 30 Litoměřice - neinv. příspěvek na energie 3 000 300 3 300

3 3049/3326 ZŠ U Stadionu - neinv. příspěvek na energie 1 200 300 1 500

4 3049/3610 DDM Litoměřice - neinv. příspěvek na energie 330 150 480

5 3049/3250 MSZ Litoměřice - neinv. příspěvek na energie 11 620 450 12 070

6 3049/3327 ZŠ Havlíčkova - neinv. příspěvek na energie 920 50 970

7 Kulturní a kongresové centrum  - neinv. příspěvek na energie 1 001 994 1 995

8 Kino Máj - neinv. příspěvek na energie 350 15 365

9 Dívadlo K.H.Máchy - neinv. příspěvek na energie 350 30 380

18 771 2 289 21 060

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2-9 Rozpočtové opatření na žádost příspěvkové organizace.

1 O finanční prostředky ve výši 2 289 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)  

Datum, podpis navrhovatele:                                   

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

1. Tabulka P ř í j m y 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka Výdaje

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

vedoucí odboru

3049/3406

C e l k e m 

16.11.2018

Mgr. Karel Krejza

místostarosta

Ing. Andrea Křížová



pro jednání ve finančním výboru, dne: 26.11.2018

předkládá odbor: správy nemovitého majetku města

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 38 309 -3 827 34 482

11 pozemek - trafostanice 0 197 197

2 prodej bytů 3 209 373 3 582

9 prodej pozemků dle předložených žádostí 1 000 40 1 040

10 prodej hrobových příslušenství 20 -18 2

3 4803/4400 myslivost 250 100 350

42 788 -3 135 39 653

původní změna nový

4 4402/4400 OLH - prostředky na platy a zákonné pojistné 1 462 -300 1 162 přesun - je v NR 2019

5 4202/4000 nákup pozemků pod komun. od fyz. osob. a organizací 1 000 -460 540 přesun - je v NR 2019

6 4203/4000 daň z převodu nemovitostí 15 -15 0

7 4801/4000 nájem cyklostezka + přemostění Labe (ČD) 110 -60 50

8 veřejné osvětlení - podloubí (u radnice) 300 -300 0

9 nákl. spojené se správou a údržbou armád. areálů 2 000 -2 000 0

4 887 -3 135 1 752

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Nečekané platby od exekutora/insolvenčního správce/stavební spořitelny.

3 Vyšší příjmy za prodej zvěřiny a zástřelné.

4-11 Rozpočtové opatření - odhad výběru příjmů a výdajů do konce roku 2018. 

9 Jednalo se o dotaci z hlavní činnosti do hospodářské činnosti města (oddělení správy nemovitostí). Vzhledem k  nárůstu výnosů z hospodářské činnosti během 

roku (výnosů z pronájmů) došlo k pokrytí těchto nákladů, tj. finance budou vráceny zpět do hlavní činnosti (rozpočtu města).

1 O finanční prostředky ve výši 3 827 tis. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)  

Datum, podpis navrhovatele:                                   

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

1. Tabulka P ř í j m y 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

4802/4000

C e l k e m 

2. Tabulka Výdaje

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

vedoucí odboru

4806/4000

C e l k e m 

2.11.2018

Mgr. Karel Krejza

starosta

Mgr. Václav Härting



pro jednání ve finančním výboru, dne: 26.11.2018

předkládá odbor: životního prostředí

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 34 482 -6 373 28 109

2 5202/5200 závlahy - kruhový objezd, Kapucínské nám. (vyúčtování energií r. 2017) 12 22 34

3 5803/5000 odvody za odnětí ze ZPF 50 -30 20

4 5803/5000 správní poplatky 260 30 290

5 5804/5000 příspěvek na třídění sběru odpadu 3 000 73 3 073

22 5202/5200 Raiffeisenbank - dar na zeleň na Mírovém nám. 0 30 30

37 804 -6 248 31 556

původní změna nový

6 ul. Pekařská - využití dešťové vody 150 -12 138

7 ul. Žernosecká - dešťová kanalizace 5 000 -138 4 862

8 ul. Mezibraní - regenerace zeleně 5 000 -5 000 0 přesun - je v NR 2019

9 podzemní kontejnery 1 317 -566 751

10 prořezy stromů - výškové práce 500 -200 300

11 pasport zeleně - doplnění, aktualizace 100 -80 20

12 Hvězdárna - park 400 -290 110

13 Domov důchodců v Ltm. - park 300 -180 120

14 výsadba dřevina květin 550 -150 400 přesun - bude RO v 2019

15 projekty 300 -150 150

16 Jiráskovy sady - rozvojová péče 950 -200 750 přesun - bude RO v 2019

17 5809/5000 Sběrový dvůr, ul. Nerudova 1 400 100 1 500

18 platby za svoz nebezpečných odpadů 100 -100 0

19 uložení komunálního odpad (SONO ÚPOHLAVY) 2 300 268 2 568

20 platby za svoz separovaného odpadu 3 800 400 4 200

21 svoz bioodpadu 1 300 50 1 350

23 467 -6 248 17 219

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2-7, 9-13, 
15, 17-21 Rozpočtové opatření - odhad výběru příjmů a výdajů do konce roku 2018. 

14 + 16 Nedočerpaný rozpočet budeme požadovat do rozpočtu v roce 2019.

8 Součást rozpočtu 2019.

22 Poskytnutí účelově vázaného daru od Raiffeisenbank. V roce 2018 nestihneme prostředky vyčerpat, budeme požadovat 

do rozpočtu v roce 2019.

1 O finanční prostředky ve výši 6 373 tis. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)  

Datum, podpis navrhovatele:                                   

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

1. Tabulka P ř í j m y 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka Výdaje

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

vedoucí odboru

22008/5000

5202/5200

5001/5000

C e l k e m 

14.11.2018

Mgr. Václav Červín

místostarosta

Ing. Pavel Gryndler



pro jednání ve finančním výboru, dne: 26.11.2018

předkládá odbor: sociálních věcí a zdravotnictví

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 28 109 -5 387 22 722

2 6001/6100 finan. vypořádání r. 2017 - neinv. přísp. na herního terapeuta 17 2 19

3 6007/6300 Klika - porušení rozp. kázně 5 2 7

7 6001/6100 MěN, PO - přeplatek - silniční daň 0 9 9

28 131 -5 374 22 757

původní změna nový

4 Domov seniorů    - vybavení 1 000 -133 867

5 Centrum Srdíčko - vybavení 0 130 130

6 Centrum Srdíčko - zateplení 5 500 -5 380 120 přesun - je v NR 2019

8 6002/6100 Nemocnice Litoměřice a.s.  - vratka daňových přeplatků 0 9 9

6 500 -5 374 1 126

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Finanční vypořádání.

3 Porušení rozpočtové kázně při poskytnutí dotace v roce 2014 (vyměřené penále).

4-5 Nedočerpané finanční prostředky na akci Domov seniorů - vybavení,  žádáme přesunout na instalaci zařízení k trvalé dezinfekci 

a rozvodů teplé vody jako prevence proti množení bakterie Legionella pro objekt v majetku Města Litoměřice.

Technologie Sanosil zaručí nezávadnou dodávku teplé vody a splnění podmínek včetně povoleného limitu dle platné legislativy 

v oblasti ochrany veřejného zdraví.   

6 Přesun rozpočtu do roku 2019.

7-8 Jedná se o přeplatek z r. 2017 zaplacené PO MěN - vzhledem k transformaci  PO FÚ zaslala zřizovateli - tyto finance 

pošle město zpět do a.s.

1 O finanční prostředky ve výši 5 387 tis. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)  

Datum, podpis navrhovatele:                                   

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

1. Tabulka P ř í j m y 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka Výdaje

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

vedoucí odboru

6009/6300

C e l k e m 

29.10.2018

Lukas Wünsch

místostarosta

Ing. Bc. Renáta Jurková



pro jednání ve finančním výboru, dne: 26.11.2018

předkládá odbor:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 22 722 5 328 28 050

2 8801/8400 poplatek za užívání veřejného prostranství 800 900 1 700

3 8257/8200 ul. Zítkova - pojistná událost 226 36 262

4 8807/8300 Iveco - nájem 421 -421 0

5 8811/8400 odtahy vozidel, vraků a opuštěných vozidel 400 150 550

6 8233/8200 údržba a opr. míst. kom., dopr. značení a jiné činn. 900 360 1 260

7 17968/8201 zvýšení bezp. dopr. Ltm., Palachova ul. - dotace 8 682 -8 682 0 přesun - je v NR 2019

8 8217/8201 zvýšení bezp. dopr. Ltm., Palachova ul. - pokuta 954 -954 0

9 22501/8204 Pivovar Litoměřice - dotace 3 000 -3 000 0 přesun - je v NR 2019
12 TSM - tržby za provoz veřejných WC 200 50 250

13 TSM - hřbitov nájem 60 35 95

38 365 -6 198 32 167

původní změna nový

10 8220/8204 Pivovar Litoměřice - vlastní zdroje 4 500 -4 500 0 přesun - je v NR 2019

11 22501/8204 Pivovar Litoměřice - dotace 3 000 -3 000 0 přesun - je v NR 2019

12 8221/8203 zpracov. územních studií veřej. prostr. - vlastní zdroje 0 80 80

13 17968/8203 zpracov. územních studií veřej. prostr. - dotace SR 0 40 40  

14 17969/8203 zpracov. územních studií veřej. prostr. - dotace EU 0 682 682

15 územní studie - Litoměřice - Rybáře 165 -165 0

16 územní studie - Kasárna pod Radobýlem 450 -450 0

17 územní studie - Želetice - nábřeží 195 -195 0

18 8233/8200 údržba a opr.míst.kom.,dopr.značení a jiné činnosti 1 700 360 2 060

19 8211/8200 ul. Jasanová 211 -211 0

20 8211/8200 Želetice - kanalizace 246 211 457

21 8257/8200 lávky - opravy a revize 450 -400 50 přesun - bude RO v 2019

22 8217/8201 zvýšení bezp. dopr. Ltm., Palachova ul. - VZ 9 107 950 10 057
23 8402/8400 el. energie veřej. osvětlení města 4 000 400 4 400

24 024 -6 198 17 826

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:  

2-3,5-6,12-13, 23 Rozpočtové opatření - odhad výběru příjmů a výdajů do konce roku 2018. 

4

7-8, 9-11 Přesun rozpočtu do roku 2019.

12-17 Přesun rozpočtu mezi ÚZ z důvodu poskytnuté dotace ze SR a EU, 8 tis. Kč vracíme do salda.

18 Dopravní opatření - dojde k nárůstu zřízení trvalého jednosměrného dopravního značení.

19-20 Převod financí z důvodu technických problémů při odkanalizování "Domu naděje".

21 Dle revizí vychází a bude prováděn větší rozsah oprav a proto se přesouvá realizace do roku 2019 a s tím, že

potřebujeme převést i finance z roku 2018.

22 Navýšení podílu města z důvodu vzniklých víceprací nezbytných k dokončení díla. Jedná se o nezpůsobilé výdaje projektu.

1 O fin. prostředky ve výši 5 328 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele:                                   Ing. Venuše Brunclíkova MBA

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

územního rozvoje

1. Tabulka P ř í j m y 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

8807/8300

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

vedoucí odboru

8002/8100

C e l k e m 

Dohoda o ukončení nájemní smlouvy schválené v RM dne 04.10.2018, převod do vlastnictví PO TSM.

15.11.2018

Mgr. Václav Červín

mistostarosta



pro jednání ve finančním výboru, dne: 26.11.2018

předkládá odbor: Městská policie

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 28 050 800 28 850

28 050 800 28 850

původní změna nový

2 9018/9000 prostředky na platy a zákonné pojistné 18 512 800 19 312

18 512 800 19 312

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Rozpočtové opatření dle vývoje výdajů do konce roku 2018

1 O finanční prostředky ve výši 800 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)  

Datum, podpis navrhovatele:                                   

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

1. Tabulka P ř í j m y 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka Výdaje

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

15.11.2018

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta

Ivan Králik

velitel MP



pro jednání ve finančním výboru, dne: 26.11.2018

předkládá útvar: PROLIDI

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 28 850 -7 28 843

2 9102/2100 Zdravé město a MA21 30 7 37

28 880 0 28 880

původní změna nový

0 0 0

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Při navrhovaném rozpočtu nebylo počítáno s DPH.

1 O finanční prostředky ve výši 7 tis. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)  

Datum, podpis navrhovatele:                                   

Rozpočet (v tis. Kč)

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

1. Tabulka P ř í j m y 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

15.11.2018
Mgr. Milan Čigáš

tajemník

C e l k e m 

2. Tabulka Výdaje

ÚZ/ORG N á z e v



pro jednání ve finančním výboru, dne: 26.11.2018

předkládá odbor:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 28 843 -547 28 296

2 2801/2200 průvodcovská činnost 190 70 260

3 2801/2200 prodej zboží - propagace města 750 350 1 100
7 2201/2200 Radniční zpravodaj 12 2 14

29 795 -125 29 670

původní změna nový

4 2202/2200 údržba webových stránek 130 -125 5
5 nákup zboží do informačního centra 800 -200 600  

6 publikace o městě Litoměřice 200 200 400

1 130 -125 1 005

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:  

2-3, 7 Rozpočtové opatření - odhad výběru příjmů do konce roku 2018. 

4 Snížení výdaje na základě skutečného čerpání.

5-6 Přesun rozpočtu z důvodu vyšších nákladů na nové zboží k 800. výročí založení města.

1 O fin. prostředky ve výši 547 tis. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele:                                   

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

komunikace, market. a cest. ruchu

1. Tabulka P ř í j m y 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

vedoucí odboru

2203/2200

C e l k e m 

15.11.2018

Mgr. Chlupáč

starosta

Ing. Eva Břeňová



pro jednání ve finančním výboru, dne: 26.11.2018

předkládá organizační složka: SMART CITY LITOMĚŘICE

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 28 296 539 28 835

2 9812/9100 účel. dot. - MoveCit 600 -120 480 přesun - bude RO v 2019

3 9815/9100 projekt SCORE 1 500 -297 1 203 přesun - bude RO v 2019

12 9810/9100 projekt progRESsHEAT 77 -77 0 přesun - bude RO v 2019

13 9121/9102 projekt e-FEKTA 7 257 -2 550 4 707 přesun - je v NR 2019

14 17051/9102
projekt e-FEKTA - přeshraniční spolupráce - SR - 
NEINV. 66 50 116

37 796 -2 455 35 341

původní změna nový

4 5022/9100 ČEZ Distribuce a.s. 450 -450 0 přesun - je v NR 2019

5 9812/9100 účel. dot. - MoveCit 349 -60 289 přesun - bude RO v 2019

6 9813/9100 projekt INNOVATE 900 -50 850 přesun - bude RO v 2019

7 9814/9100 projekt STARDUST 1 700 -70 1 630 přesun - bude RO v 2019

8 9815/9100 projekt SCORE 550 -100 450 přesun - bude RO v 2019

9 9121/9102 projekt e-FEKTA 6 745 -2 000 4 745 přesun - je v NR 2019

10 9807/9100 energetický management - fond úspor 1 000 -130 870 přesun - bude RO v 2019

11 9120/9100 energ. služby se zaručen. výsl. (EPC) 6 500 405 6 905

18 194 -2 455 15 739

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 -3 Přesun nedoručených příjmů za projekt MoveCit a SCORE do rozpočtu na rok 2019. 

4 -10 Přesun nevyčerpaných výdajů za projekty INNOVATE, MoveCit, STARDUST, SCORE, e-FEKTA i z fondu úspor

do rozpočtu na rok 2019.

11 Navýšení rozpočtu z důvodu potřebných prací souvisejících s požární bezpečností a požadavky hasičů

(změna požadavků a norem během r. 2018) nezbytné pro zprovoznění trafostanice na plaveckém bazénu, tj. 

nouzová světla, centrální vypínač celého objektu v případě požáru, apod.

12 Vrácení příjmu do rozpočtu města ve výši 77 tis. Kč vzniklého rozdílem plánovaného a reálného čerpání projektu. 

Nevyužití příjmů z důvodu nevyčerpání doručené dotace určené na předfinancování projektu ProgreSsHEAT.

13-14 Přesun nedoručeného příjmu projektu e-FEKTA ve výši 2 500 tis. Kč  do rozpočtu na rok 2019

(plánovaný příjem do konce roku 2018 -2 500 tis. Kč). Dále je do konce roku plánován 

příjem neinvestičních finančních prostředků ze státního rozpočtu od MMR ČR ve výši 50 tis. Kč na spolufinancování 
projektu e-FEKTA (5%). Přesun příjmu ve výši 50 tis. Kč z UZ 9121 na UZ 17051 z důvodu nutnosti vést projekt

u poskytovatele dotace odděleně pro účtování investic i neinvestic.

1 O finanční prostředky ve výši 539 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)  

Ing. Jaroslav Klusák

Datum, podpis navrhovatele:                                   

SMART CITY LITOMĚŘICE

C e l k e m 

15.11.2018

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta

vedoucí organizační složky

C e l k e m 

2. Tabulka Výdaje

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

1. Tabulka P ř í j m y 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)



z toho: 

přesun příjmů a výdajů navýšení financí

saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 43 337 do roku 2019 v roce 2018

dotace -40 40

mezisoučet 43 297

ekonomický -4 701 4 701

mezisoučet 38 596

správní -2 576 1 330 1 246

mezisoučet 36 020

školství, kultury, sportu a PP 2 289 -2 289

mezisoučet 38 309

správa nemovitého majetku města -3 827 760 3 067

mezisoučet 34 482

životního prostředí -6 373 5 350 1 023

mezisoučet 28 109

sociálních věcí a zdravotnictví -5 387 5 380 7

mezisoučet 22 722

stavební úřad

mezisoučet 22 722

územního rozvoje 5 328 -3 782 -1 546

mezisoučet 28 050

městská policie 800 -800

mezisoučet 28 850

útvar PROLIDI -7 7

mezisoučet 28 843

komunikace, marketingu a CR -547 547

mezisoučet 28 303

útvar obrany a krizového řízení

mezisoučet 28 303

obecní živnostenský úřad

mezisoučet 28 303

dopravy a silničního hospodářství

mezisoučet 28 303

organizační složka SMART CITY LITOMĚŘICE 539 -134 -405

mezisoučet 28 842

stav po 5. RO ve FV 28 835

5. RO ve FV celkem -14 502 8 904 5 598

členění dle odborů, útvarů zdroje z min. let



Výběr daní za období      
1-10/2018

s porovnáním na období 1-10/2017
(údaje v tis. Kč)

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

69 000 81 000 1 500 2 200 6 300 7 000 67 800 70 000 7 888 5 388 132 000 158 000 21 500 22 900

1 6 178 7 243 473 161 487 457 1 661 1 837 11 874 13 032 415 658

2 6 266 7 157 75 83 626 681 593 376 14 991 18 460 55 66

3 5 066 5 923 183 242 335 381 11 775 12 297 6 550 8 665 184 53

17 510 20 323 731 486 1 448 1 519 14 029 14 510 0 0 33 415 40 157 654 777

4 4 465 4 992 387 455 3 726 3 995 8 023 9 837 27 8

5 5 518 6 608 447 537 40 33 15 138 15 928 58 38

6 6 547 7 632 556 631 12 338 13 177 7 888 5 388 8 862 11 652 14 880 15 316

16 530 19 232 0 0 1 390 1 623 16 104 17 205 7 888 5 388 32 023 37 417 14 965 15 362

7 6 361 7 077 313 148 625 779 12 502 13 060 11 701 13 491 375 1 173

8 6 481 7 791 642 803 14 703 17 497 291 132

9 6 176 6 656 270 286 719 704 9 221 5 252 7 647 9 910 289 302

19 018 21 524 583 434 1 986 2 286 21 723 18 312 0 0 34 051 40 898 955 1 607

10 5 777 7 124 125 180 572 710 3 421 6 442 11 600 12 681 539 68

11

12

5 777 7 124 125 180 572 710 3 421 6 442 0 0 11 600 12 681 539 68

58 835 68 203 1 439 1 100 5 396 6 138 55 277 56 469 7 888 5 388 111 089 131 153 17 113 17 814

%
plnění

249 149 280 877

84 82

31 728

DPHPO PO-OBCE

1121

CELKEM výběr daní (bez PO-OBCE)

% plnění (bez PO-OBCE)

Rozdíl plnění +/-

1113

100

1111 1112

FO-placena plátci FO-placena popl.

(bez PO-OBCE)

FO-vybíraná srážkou

85 84 96

VÝBĚR DANÍ 

1122 1511

Daň z nemovitých věcí

1211

Měsíc

84 83 80 7850 86 88 82 81 100



M   Ě   S   T   O                 L   I   T   O   M   Ě   Ř   I   C   E 
 
 
 

N  Á  V  R  H     D  O     Z M 
 
 
pro jednání ZM,  dne: 6. 12. 2018 
 
předkládá: Mgr. Karel Krejza - místostarosta 
zpracoval:  ekonomický odbor   
 
Návrh: 
Návrh rozpočtu na rok 2019 
 
Odůvodnění: 

- FV na svém jednání 12.11. projednal konečnou verzi návrhu rozpočtu na rok 2019 a doporučil ji 
ke schválení na jednání ZM dne 6.12. 2018 

- následně byl návrh rozpočtu předložen na jednání mimořádné RM 16.11., která doporučila návrh 
rozpočtu  ke schválení na jednání ZM dne 6.12. 2018 

- v souladu s příslušnou legislativou byl návrh rozpočtu zveřejněn dne 21.11. (15 dní před jednáním 
ZM) – zároveň byla tato zveřejněná verze  21.11. elektronicky rozeslána všem zastupitelům 
s výzvou k zaslání případných dotazů či připomínek 

- rozpočet na rok 2019 navržen v těchto parametrech: 
 

PŘÍJMY       559 135 tis. Kč 
VÝDAJE       606 002 tis. Kč 
z toho přesuny výdajů z roku 2018 do roku 2019 ve výši 16 510 tis. Kč, z toho: 
přesuny výdajů financované dotací od SURAO  5 150 tis. Kč 
zbylé přesuny výdajů     11 360 tis. Kč 
 
rozdíl PŘÍJMY – VÝDAJE (SALDO ROZPO ČTU) - 46 867 tis. Kč 
tj. FINANCOVÁNÍ            46 867 tis. Kč 
 

po zohlednění přesunu výdajů požadavek na nové finance celkem  30 357 tis. Kč, z toho: 
financováno z mimořádné dotace SURAO      14 630 tis. Kč 
financováno z vlastních zdrojů města z min. let    15 727 tis. Kč 
 
(podrobnější  členění těchto základních parametrů rozpočtu - zejména z pohledu  rozdělení na běžný a 
kapitálový rozpočet a konkrétní rozbor částky financování – uvedeno v příloze - tabulka rekapitulace) 
Pro informaci rovněž v příloze uvedeny údaje o skutečném plnění  příjmů a výdajů v letech 2013 – 2017. 

 
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje: 
Rozpočet města Litoměřice na rok 2019 v těchto parametrech: 
PŘÍJMY ve výši 559 135 tis. Kč 
VÝDAJE ve výši 606 002 tis. Kč 
FINANCOVÁNÍ (ze zdrojů z minulých let) ve výši 46 867 tis. Kč 
Závaznými ukazateli rozpočtu jsou jednotlivé účelové zdroje (ÚZ) rozpočtu - v rozpočtu definováno  
5-místným účelovým znakem   (viz příloha orig. zápisu).  
 
 
 
 
Podpis navrhovatele :                                                 Přijaté usnesení ZM č. :                                              



Běžné Kapitálové

419 614 419 614 22 858 442 472 1 84 949 84 949

3 650 41 160 44 810 4 229 49 039 2 141 196 139 396 1 800

1 362 1 362 1 362 3 130 240 121 400 8 840

2 710 5 587 8 297 8 297 4 13 963 5 963 8 000

6 970 6 970 19 780 26 750 5 51 082 30 182 20 900

4 516 15 938 20 454 20 454 6 64 583 52 897 11 686

1 200 1 200 1 200 7 45 45

2 301 50 21 772 24 123 24 123 8 60 106 18 180 41 926

1 160 1 160 1 160 9 22 705 22 705

30 30 30 21 1 080 1 080

1 440 1 440 1 440 22 3 556 3 556

15 15 15 23 1 384 1 384

630 630 630 24 0

19 460 19 460 19 460 85 9 360 9 360

9 400 170 9 570 9 570 91 21 753 12 433 9 320

465 043 5 637 66 513 21 942 559 135 46 867 606 002 606 002 503 530 102 472

celkové parametry rozpo čtu: 
PŘÍJMY: 559 135 tis. K č
VÝDAJE: 606 002 tis. K č z toho přesuny výdaj ů z roku 2018 do roku 2019 ve výši 16 510 tis. K č - z toho SURAO 5 150 tis. Kč, vlastní zdroje města 11 360 tis. Kč
FINANCOVÁNÍ (rozdíl PŘÍJMY - VÝDAJE, tj. SALDO ROZPOČTU): 46 867 tis. K č 
tj. po zohlednění přesunu výdajů: nové finance celkem 30 357 tis. K č - z toho kryto SURAO 14 630 tis. Kč, tj. z vlastních zdroj ů města z min. let  částka 15 727 tis. K č

běžný rozpo čet:
běžné příjmy + běžné dotace: 531 556 tis. K č
běžné výdaje: 503 530 tis. K č
rozdíl b ěžné příjmy - b ěžné výdaje: + 28 026 tis. K č 

kapitálový rozpo čet:
kapitálové příjmy + kapitálové dotace: 27 579 tis. K č
kapitálové výdaje: 102 472 tis. K č
rozdíl kapitálové p říjmy - kapitálové výdaje:  - 74 893 tis. K č

celkem b ěžný + kapitálový rozpo čet - SALDO ROZPOČTU CELKEM:  + 28 026 tis. Kč - 74 893 tis. Kč =  - 46 867 tis. K č (22 858 + 4 229 + 19 780) 

R E K A P I T U L A C E   N Á V R H U   R O Z P O Č T U   N A   R O K   2019  (tis. Kč)

ODBORY, ODDĚLENÍ, ORG. SLOŽKY

V Ý D A J E 

Běžné Kapitálové

P Ř Í J M Y (P)

celkem
EKONOMICKÝ

Běžné Kapitálové
D o t a c e

Kapitolacelkem FINANCOVÁNÍ (F) P + F

STAVEBNÍ ÚŘAD

SPRÁVNÍ 

ŠKOLSTVÍ, KULTURY, SPORTU A PAM. PÉČE

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

SPRÁVY NEMOVITÉHO MAJETKU MĚSTA

SMART CITY LITOMĚŘICE

ÚZEMNÍ ROZVOJ

OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

ÚTVAR OBRANY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ

CELKEM

DOPRAVY A SILN. HOSPODÁŘSTVÍ

KOMUNIKACE, MARKETINGU A CEST. RUCHU

PROLIDI

MĚSTSKÁ POLICIE



   

1 
 

 

 

 

 

 

 
Vývoj příjmů a výdajů rozpočtu v letech 2013 - 2017 v tis. Kč 

rok 2013 2014 2015 2016 2017 

PŘÍJMY (P) 424 489 512 590 567 008 467 306 561 525 

VÝDAJE (V) 414 938 512 201 552 423 481 973 518 072 

SALDO (P - V) 9 551 389 14 585 -14 667 43 453 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZPOČET 
MĚSTA LITOMĚŘICE 

NA ROK 2019 
(návrh –údaje uváděné v tis. Kč) 

 
 

listopad 2018 
 

 

 

 

 

Lhůta pro podání písemných připomínek občanů města k Návrhu rozpočtu Města 
Litoměřice na rok 2019 je stanovena do 30. listopadu 2018, aby mohly být projednány 

v rámci schvalování Zastupitelstvem města Litoměřice dne 6. prosince 2018. 

 

Písemné připomínky možno směřovat na ing. Ivetu Zalabákovou, vedoucí 
ekonomického odboru Města Litoměřice na email iveta.zalabakova@litomerice.cz 
 
Dále lze uplatnit připomínky ústně na jednání Zastupitelstva města Litoměřice dne 
6. prosince 2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval: ekonomický odbor  
 
       



 

Celkem 559 135,00 606 002,00 46 867,00

91 9 570,00 21 753,00 0,00org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE 

85 19 460,00 9 360,00 0,00odbor dopravy a silničního hospodářství 

24 630,00 0,00 0,00odbor - obecní živnostenský úřad 

23 15,00 1 384,00 0,00útvar obrany a krizového řízení 

22 1 440,00 3 556,00 0,00odbor komunikace, marketingu a CR 

21 30,00 1 080,00 0,00útvar PROLIDI 

09 1 160,00 22 705,00 0,00městská policie 

08 24 123,00 60 106,00 0,00odbor územního rozvoje 

07 1 200,00 45,00 0,00odbor - stavební úřad 

06 20 454,00 64 583,00 0,00odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

05 6 970,00 51 082,00 19 780,00odbor životního prostředí 

04 8 297,00 13 963,00 0,00odbor správy nemovitého majetku města 

03 1 362,00 130 240,00 0,00odbor škol., kult., sportu a pam. péče 

02 44 810,00 141 196,00 4 229,00odbor správní 

01 419 614,00 84 949,00 22 858,00odbor ekonomický 

MĚSTO LITOMĚŘICE  
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02006 0,00 7 820,00 0,00informační technologie 

02003 0,00 10,00 0,00náhrady škod 

02002 0,00 1 500,00 0,00hmotný investiční majetek 

02001 0,00 1 170,00 0,00příspěvky a poplatky sdružením 

02 KAP odbor správní 
Uz 

Celkem KAP -  01 419 614,00 84 949,00 22 858,00odbor ekonomický 
1000 odbor ekonomický 419 614,00 84 949,00 22 858,00

01807 2 904,00 0,00 0,00Zahrada Čech s.r.o.-nájemné 

01806 11 400,00 0,00 0,00poplatek za likvidaci komunálního odpadu 

01805 0,00 0,00 22 858,00saldo příjmů a výdajů-vyrovnání rozpočtu 

01804 160,00 0,00 0,00nahodilé příjmy-vratky, platby min. let 

01803 100,00 0,00 0,00úroky z bankovních účtů 

01802 29 050,00 0,00 0,00místní a správní poplatky 

01801 376 000,00 0,00 0,00daňové příjmy 

01008 0,00 2 190,00 0,00FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl. 

01007 0,00 4 300,00 0,00TSM, PO - mandátní odměna 

01003 0,00 70 459,00 0,00TSM, PO - neinv. přísp. na provoz 

01001 0,00 8 000,00 0,00daň z příjmu práv. osob placená obcí 

01 KAP odbor ekonomický 
Uz 

MĚSTO LITOMĚŘICE  
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 360,00 
 1 000,00

 

 

 1 540,00

150,00

60,00

400,00

500,00

3 000,00

 

 
 160,00

 

 

 2 860,00

 

 
 200,00

 

 
 300,00

 

 

 300,00

2 500,00

100,00

 

    
 800,00

 

 

 410,00

 

 
 350,00

 

 

         

 1 500,00

 

 

 750,00

 

 
 2,00

 

 

 25,00

73,00

47,00

 

 

 49,00

37,00

 

 
 6,00

 

 
 29,00

 

 
 97,00

 

 

 25,00

30,00

 

 

242,00

 

  
2 662,00

 

  

         

   

      

                        

28 000,00

 

  
120,00

 

  
280,00

 

  
650,00

 

  

8 000,00

 

  
7 160,00

 

  
96 870,00

 

  
22 900,00

 

  
164 800,00

 

  
74 050,00

 

  
2 220,00

 

  

   

 1 800,00

100,00

 

 
 60,00

 

                
 230,00

 

 

   

   

   

01.01.2019  obnova nábytku  
01.01.2019  DHDM (nábytek, lednice, kopírky malé)+zasedačka 
 

01.01.2019  opr. budov, výtahů, služeb. vozidel, DHDM 
01.01.2019  oprava hromosvodů 
01.01.2019  renovace sekretariátu 
01.01.2019  přemístění hlavní pokladny 
01.01.2019  renovace podatelny a matriky  
01.01.2019  Kalich - Mírové nám. 15/7 - střecha (plášť, krovy) 
 

01.01.2019  noviny, zákony, odborná literatura, CD 
 

01.01.2019  řešitel. servis, registr. domén, konzul., mapy,  
O365, GIS 
 

01.01.2019  nájem kabelu UPC a ost. 
 

01.01.2019  hardware (nad 40 tis. Kč a do 40 tis. Kč) 
 

01.01.2019  technologické centrum - provoz 
01.01.2019  konsolidace ICT, rozšíření a implem. adresář. služeb 
01.01.2019  analýza  
 

 
01.01.2019  hardware nad 40 tis. Kč 
 

01.01.2019  ND k PC, spotřební materiál, renovace tonerů, opravy  
 
 

01.01.2019  software s pořizovací cenou do 60 tis. Kč 
 

   

01.01.2019  obnova vozového parku 
 

01.01.2019  Destinační agentura České středohoří 
 

01.01.2019  Sdružení tajemníků 
 

01.01.2019  Hosp. a sociální rada Litoměřicka 
01.01.2019  MAS (České středohoří) 
01.01.2019  Národní síť Zdravých měst ČR 
 

01.01.2019  Svaz měst a obcí ČR 
01.01.2019  SESO 
 

01.01.2019  Český institut interních auditorů 
 

01.01.2019  Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska  
 

01.01.2019  Euroregion Labe 
 

01.01.2019  Energy Cities + CIVINET 
01.01.2019  Sdružení energet. manažerů měst a obcí 
 

01.01.2019  poplatek za logo a ochrannou známku 
 

01.01.2019  peněžní plnění nájmu 
 

   

 

  

      
  

01.01.2019  daň z hazardních her 
 

01.01.2019  správní poplatek (VHP) 
 

01.01.2019  poplatek z ubytovací kapacity 
 

01.01.2019  poplatek ze psů 
 

01.01.2019  daň z příjmů právn. osob za obce 
 

01.01.2019  daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou 
 

01.01.2019  daň z příjmů fyz. osob placená plátci 
 

01.01.2019  daň z nemovitých věcí 
 

01.01.2019  daň z přidané hodnoty 
 

01.01.2019  daň z příjmů právn. osob 
 

01.01.2019  daň z příjmů fyz. osob placená poplatníky 
 

 

01.01.2019  FÚ - odvod DPH 
01.01.2019  FÚ - daň z nemovitostí 
 

01.01.2019  KODAP - daňové poradenství 
 

     
01.01.2019  bankovní popl. za vedení účtu  
 

 

 

 



 

03 KAP odbor škol., kult., sportu a pam. péče 
Uz 

Celkem KAP -  02 44 810,00 141 196,00 4 229,00odbor správní 
2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ 41 111,00 109 194,00 4 229,00

03403 0,00 350,00 0,00kulturní akce 

02806 41 000,00 0,00 0,00příspěvek na výkon státní správy 

02039 0,00 100 574,00 0,00prostředky na platy a zákonné pojistné 

02037 111,00 4 340,00 4 229,00sociální fond - tvorba, příspěvky 

02019 0,00 250,00 0,00fond starosty (občerstvení, dárky) 

02018 0,00 2 180,00 0,00výdaje na vzdělávání 

02008 0,00 1 500,00 0,00zaměstnanci úřadu - stravné 

2000 odbor správní 3 699,00 32 002,00 0,00
98008 139,00 0,00 0,00účel.dot. - volba prezidenta republiky 

02805 3 560,00 0,00 0,00správní poplatky a ostatní příjmy 

02042 0,00 335,00 0,00svatební obřady 

02035 0,00 1 820,00 0,00pojištění majetku města a jiné poj. 

02023 0,00 5 592,00 0,00placené práce a služby 

02020 0,00 5 475,00 0,00pohonné hmoty, energie a voda 

02014 0,00 8 280,00 0,00spotřeb.mat., DHDM + opravy 
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 20,00 

 250,00

100,00

 

             

14 960,00

26 040,00

 

  

 450,00

 

       
 94 214,00

 

                               

 3 890,00

2 020,00

 

       

110,00

 

  

  1 100,00

3 129,00

 

1,00

 

  
 200,00

 

 

 1 100,00

361,00

980,00

100,00

230,00

 

 
 1 125,00

 

 
 4,00

 

 
 140,00

 

 
 100,00

 

    

                  

 2 120,00

 

 
 60,00

 

       

   

139,00

 

  

2 800,00

 

     

500,00

 

  
100,00

 

  
160,00

 

                    

   

 335,00

 

          

   

 1 000,00

 

 

 712,00

 

 

 2 000,00

600,00

300,00

350,00

 

 
 570,00

 

    
 60,00

 

                

 3 780,00

 

       
 1 600,00

 

          

 95,00

 

 

 1 030,00

 

 
 80,00

 

     

01.01.2019  příspěvek sportovcům 

01.01.2019  mezinárodní vztahy 
01.01.2019  Dominikánská bašta - expozice, Vinařské Litoměřice,  
čestní občané města 
 

    

01.01.2019  státní správa 
01.01.2019  státní správa s rozšířenou působ. 
 

01.01.2019  povinné pojištění úrazové 
 
  
01.01.2019  pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ  
 
      
    

01.01.2019  starosta, místostarostové 
01.01.2019  radní a členové zastupitelstva 
 

  

01.01.2019  splátky půjček 
 

01.01.2019  příděl - penzijní připojištění 
01.01.2019  příděl - 3 % z hrubých mezd 
 

01.01.2019  úroky na bank. účtu 
 

01.01.2019  rezerva 
 

01.01.2019  penzijní připojištění 
01.01.2019  výročí 
01.01.2019  benefit poukázka 
01.01.2019  jednorázová sociální výpomoc 
01.01.2019  penzijní připojištění jednorázové 
 

01.01.2019  stravné 
 

01.01.2019  bankovní poplatky 
 

01.01.2019  poskytnutí půjček 
 

01.01.2019  příspěvek na kulturní a sport. akce 
 
 

      

01.01.2019  semináře, kurzy, školení, Rentel, konference,  
strava, ubytování, parkovné 
 

01.01.2019  lékařská, preven. péče, Benchmarking 
 

  

 

01.01.2019  vypořádání dotace z r. 2018 
 

01.01.2019  správní poplatky, legalizace, vidimace  
 

 

01.01.2019  příspěvky,náhrady,vratky,pronájmy,sankč.popl. a ost.  
příjmy 
 

01.01.2019  Ploskovice - svatební obřady  
 

01.01.2019  dotace od obcí - přestupky 
 
      

 

01.01.2019  zámek Ploskovice - nájemné, svateb. obřady, nákup  
květin  a tiskopisů, ošatné 
 

   

 

01.01.2019  poštovné, el. certifikáty, čas. razítka 
 

01.01.2019  telefony,internet,Jiráskovy sady-wifi,dvě  
lavičky,střecha ul.Vrchlického 
 

01.01.2019  úklid.práce, stěhování,skartace 
01.01.2019  práv.zastoup.,revize,konzultace,CzechPoint,VŘ,MěN CP 
01.01.2019  inzerce,TV-rádia, ACHA,STK,posudky,BPPO,likv. 
01.01.2019  GDPR - externí pověřenec 
 

01.01.2019  pohřebné, kolky, soudní poplatky a ostatní výdaje 
 

 
01.01.2019  výbory, komise - občerstvení 
 

     

01.01.2019  energie (plyn, el., teplo,vodné, sráž. voda, pohonné  
hmoty, olej, mazadla)  
 

  
01.01.2019  operativní leasing elektromobily 
 
   

01.01.2019  myčka, servis. popl, Carnet, karty CCS, dálniční  
známky 
 

01.01.2019  kancel.potřeby,spotřeb.mat., ND-služ.vozidla 
 

01.01.2019  ochranné prostř., ubrusy, utěrky, ručníky 
 
  



 

03049 0,00 940,00 0,00neinv. přísp. PO na energie 

03046 0,00 1 250,00 0,00neinv. přísp. PO na provoz 

3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 0,00 2 919,00 0,00
03059 0,00 10,00 0,00podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 

03051 0,00 659,00 0,00neinv. přísp. PO na platy 

03049 0,00 1 100,00 0,00neinv. přísp. PO na energie 

03046 0,00 1 150,00 0,00neinv. přísp. PO na provoz 

3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 0,00 3 465,00 0,00
03059 0,00 10,00 0,00podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 

03051 0,00 731,00 0,00neinv. přísp. PO na platy 

03049 0,00 1 280,00 0,00neinv. přísp. PO na energie 

03046 0,00 1 444,00 0,00neinv. přísp. PO na provoz 

3317 MŠ Masarykova 30, PO 0,00 9 277,00 0,00
03059 0,00 10,00 0,00podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 

03051 0,00 2 217,00 0,00neinv. přísp. PO na platy 

03050 0,00 500,00 0,00inv. přísp. PO 

03049 0,00 3 100,00 0,00neinv. přísp. PO na energie 

03046 0,00 3 450,00 0,00neinv. přísp. PO na provoz 

3300 odbor ŠKSaPP, oddělení školství 508,00 1 038,00 0,00
09811 508,00 508,00 0,00MAS České středohoří-výzkum,vývoj,vzděl. 

03034 0,00 530,00 0,00společné provozní výdaje a příspěvky 

3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 0,00 37 320,00 0,00
03051 0,00 16 220,00 0,00neinv. přísp. PO na platy 

03050 0,00 3 500,00 0,00inv. přísp. PO 

03049 0,00 14 300,00 0,00neinv. přísp. PO na energie 

03046 0,00 3 300,00 0,00neinv. přísp. PO na provoz 

3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 570,00 16 515,00 0,00
03241 0,00 16 495,00 0,00dot. na činn. a investice sport. odd. 

03239 500,00 0,00 0,00Fotbalový klub Litoměřicko 

03238 70,00 0,00 0,00TJ Slavoj 

03201 0,00 20,00 0,00různé výdaje na sport 
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01.01.2019  konvektomat 
01.01.2019  zahrada - spolupodíl k dotaci SFŽP 
 

 

 

     

01.01.2019  přísp. na lyžařský výcvik 7. tříd ZŠ 
 

01.01.2019  dotace dětským spol. organizacím 
01.01.2019  dotační program - akce volný čas dětí 
 

01.01.2019  náklady na regionální školství 
 

01.01.2019  Lingua Universal - podpora projektů vzdělávání pro  
udržitel. rozvoj 
 

01.01.2019  NF - Gaudeamus - přísp. na dějepisnou soutěž 
 

01.01.2019  GJJ - dotace na přípravu v "Dějepisné soutěži" 
 
 
01.01.2019  SPRM - test žáků 5. a 9. tříd 
 
   
01.01.2019  ČSCH Žitenice - dotace na edukativní projekt 
 
 

01.01.2019  SEVER - podpora projektů vzdělávání pro udržitel.  
rozvoj 
 

 

 

01.01.2019  multifunkční hala - rolba  
 

 

 

 

01.01.2019  Závod míru juniorů 
01.01.2019  přímá dotace - fotbal 
01.01.2019  přímá dotace - lední hokej 
01.01.2019  přímá dotace - basketbal 
01.01.2019  přímá dotace - sportovní kluby 
01.01.2019  talentovaná mládež, MS, handicap sport 
01.01.2019  dot. progr. - "Sport pro zdraví/sport pro všechny" 
01.01.2019  MTB České středohoří 
01.11.2019  Sportovní jarmark - 800 let města 
 

 

01.01.2019  splátka půjčky 
 

01.01.2019  splátka půjčky 
 

 



 

3401 Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 0,00 7 223,00 0,00
03065 0,00 30,00 0,00Máchovou stopou 

03064 0,00 25,00 0,00Města čtou 

03051 0,00 4 968,00 0,00neinv. přísp. PO na platy 

03049 0,00 450,00 0,00neinv. přísp. PO na energie 

03046 0,00 1 750,00 0,00neinv. přísp. PO na provoz 

3400 odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 20,00 3 166,00 0,00
03801 20,00 0,00 0,00správní popl. , pokuty, poj. náhr. 

03404 0,00 554,00 0,00pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 

03403 0,00 137,00 0,00kulturní akce 

03401 0,00 2 475,00 0,00dot. kultur. org. vč. staveb. akce 

3369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 264,00 3 800,00 0,00
03808 264,00 0,00 0,00přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO 

03052 0,00 3 800,00 0,00neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ 

3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 0,00 1 245,00 0,00
03063 0,00 10,00 0,00Zahrada orchestrů 

03062 0,00 20,00 0,00Symfonický koncert 

03059 0,00 10,00 0,00podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 

03049 0,00 750,00 0,00neinv. přísp. PO na energie 

03046 0,00 455,00 0,00neinv. přísp. PO na provoz 

3328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 0,00 3 033,00 0,00
03059 0,00 10,00 0,00podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 

03051 0,00 723,00 0,00neinv. přísp. PO na platy 

03049 0,00 1 150,00 0,00neinv. přísp. PO na energie 

03046 0,00 1 150,00 0,00neinv. přísp. PO na provoz 

3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 0,00 2 928,00 0,00
03059 0,00 10,00 0,00podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 

03051 0,00 718,00 0,00neinv. přísp. PO na platy 

03049 0,00 1 000,00 0,00neinv. přísp. PO na energie 

03046 0,00 1 200,00 0,00neinv. přísp. PO na provoz 

3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 0,00 3 507,00 0,00
03059 0,00 10,00 0,00podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 

03051 0,00 897,00 0,00neinv. přísp. PO na platy 

03049 0,00 1 450,00 0,00neinv. přísp. PO na energie 

03046 0,00 1 150,00 0,00neinv. přísp. PO na provoz 

3325 ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO 0,00 2 931,00 0,00
03059 0,00 10,00 0,00podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 

03051 0,00 731,00 0,00neinv. přísp. PO na platy 
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01.01.2019  fotodokumentace a archivace kulturních památek 
 

01.01.2019  Městská památková rezervace - podíl města 
 

01.01.2019  pronájem divadel. prostor (smlouva) 
 

   

  
01.01.2019  vítání občánků, zlaté svatby 
 

01.01.2019  Den evropského dědictví 
 

01.01.2019  smlouva s kronikářem 
 

01.01.2019  Kinoklub ostrov - filmový festival 
 

01.01.2019  dotační program - podpora kultury 
01.01.2019  dotace na činnost sbory a soubory 
01.01.2019  Sborové dny - pěvecké soubory 
01.01.2019  veřejné sochařské sympozium 
 

01.01.2019  Severočeská státní filharmonie Teplice 
 
      
      
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

04205 0,00 600,00 0,00Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha 

04203 0,00 15,00 0,00daň z převodu nemovitostí 

04202 0,00 5 000,00 0,00nákup pozemků a nemovitostí 

04201 0,00 310,00 0,00odhady nemovitostí, právníci, výpisy 

04 KAP odbor správy nemovitého majetku města 
Uz 

Celkem KAP -  03 1 362,00 130 240,00 0,00odbor škol., kult., sportu a pam. péče 
3610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 0,00 4 959,00 0,00

03060 0,00 70,00 0,00kurzy počítač. gramotnosti pro seniory 

03059 0,00 10,00 0,00podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 

03051 0,00 2 619,00 0,00neinv. přísp. PO na platy 

03049 0,00 450,00 0,00neinv. přísp. PO na energie 

03046 0,00 1 810,00 0,00neinv. přísp. PO na provoz 

3500 odbor ŠKSaPP, stavební akce 0,00 8 765,00 0,00
03369 0,00 450,00 0,00CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 

03323 0,00 1 735,00 0,00ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 

03317 0,00 723,00 0,00MŠ Litoměřice, Ladova 431/3 

03316 0,00 500,00 0,00MŠ Litoměřice, Ladova 1/428 

03311 0,00 4 000,00 0,00MŠ Litoměřice, Mládežnická 17 

03306 0,00 267,00 0,00MŠ Litoměřice, Baarova 2/374 

03300 0,00 600,00 0,00ZŠ a MŠ 

03250 0,00 490,00 0,00MSZ v Ltm., Zahradnická 215/28, PO 

3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 0,00 18 149,00 0,00
03810 0,00 2 700,00 0,00MKZ - Vinobraní 

03056 0,00 200,00 0,00neinv. přísp. na kulturní akce, PO 

03055 0,00 100,00 0,00neinv. přísp.na rozsvícení vánoč. stromu 

03051 0,00 7 749,00 0,00neinv. přísp. PO na platy 

03049 0,00 2 800,00 0,00neinv. přísp. PO na energie 

03046 0,00 4 600,00 0,00neinv. přísp. PO na provoz 
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01.01.2019  zahrádky +  ČSZ 
01.01.2019  pozemky pod garážemi 
01.01.2019  ostatní pronájmy + nájem z odběrného místa  

01.01.2019  vidimace a legalizace, soudní výlohy, výpisy z KN 
 

 

01.01.2019  nájem cyklostezka + přemostění Labe (ČD) 
01.01.2019  věcná břemena (povodí, ČD, Lesy ČR) 
01.01.2019  Pozemkový fond - nájem 
01.01.2019  ÚZSVM - Nemocnice Litoměřice a.s. - nájem pozemky 
 

01.01.2019  věcná břemena 
 

  
01.01.2019  Kovošrot Group CZ a.s. Děčín - parkoviště - nájemné 
 

 

 

01.01.2019  TJ Slavoj - směna majetku - doplatek (do r. 2020) 
01.01.2019  ÚZSVM - nákup garáže (DDM Rozmarýn)  
 

01.01.2019  nákup pozemků pod komun. od fyz. osob. a organizací 
01.01.2019  Miřejovická stráň a ostatní komunikace 
01.01.2019  ul. Na Výsluní - nákup pozemků od ÚSZVM  
 

  

01.01.2019  výdaje na drobné opravy majetku (oplocení,  
zdi+kácení) 
 

01.01.2019  neinvestiční výdaje - podloubí + srážková voda 
 

01.01.2019  kolky, soudní popl.  
 

01.01.2019  odhady a geometrické plány 
 

 

 

 

 

 

01.01.2019  havárie - oprava střechy - III.etapa 
 

01.01.2019  bezbariérový výtah - spolupodíl k dotaci MAS 
 

01.01.2019  výměna povrchu hřiště, zázemí dvorního traktu 
01.01.2019  oprava poškozených krovů části střechy 
 

01.01.2019  výměna ležatých rozvodů vody 
01.01.2019  oprava kanalizace  
 

01.01.2019  výměna ležatých rozvodů vody 
 

01.01.2019  zateplení pláště včetně úpravy vchodu do objektu 
 

01.01.2019  generální oprava výtahu 
 

 

01.01.2019  ZŠ, MŠ - oprava střech 
01.01.2019  ZŠ, MŠ - havárie, vandalismus 
 

01.01.2019  LK bezpečná dětská skluzavka/rozdělení bazénu 
01.01.2019  LK rampa pro invalidy 
 

 

 

 

 

 

 



 

05809 100,00 1 400,00 0,00Sběrový dvůr, ul. Nerudova 

05804 2 500,00 0,00 0,00příspěvek na třídění sběru odpadu 

05803 370,00 0,00 0,00místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm. 

05016 0,00 5,00 0,00projekty, kolky, poplatky 

05005 0,00 197,00 0,00popl. za vynětí ZPF - skládka Třeboutice 

05004 0,00 275,00 0,00státní správa 

05003 0,00 765,00 0,00ekologické služby (psi, deratizace) 

05002 0,00 530,00 0,00příspěvky a ekologická výchova 

05001 0,00 20 770,00 0,00nakládání s odpady 

05 KAP odbor životního prostředí 
Uz 

Celkem KAP -  04 8 297,00 13 963,00 0,00odbor správy nemovitého majetku města 
4400 odd. lesního hospodářství (OLH) 1 750,00 3 577,00 0,00

04803 1 750,00 0,00 0,00prodej dřeva, myslivost, nájemné 

04402 0,00 1 544,00 0,00platy, odměny a zák. pojistné 

04401 0,00 2 033,00 0,00provozní a ostatní neinv. a inv. náklady 

4000 odbor správy nemovitého majetku města 6 547,00 10 386,00 0,00
04806 0,00 3 000,00 0,00opravy a investiční akce 

04802 5 587,00 0,00 0,00prodej pozemků a nemovitostí 

04801 960,00 1 461,00 0,00nájemné z nemovitostí + ostatní 
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01.01.2019  koupaliště - tepelné čerpadlo 

01.01.2019  ul. Mezibraní - regenerace zeleně 
01.01.2019  ul. Na Valech - závlahy, výsadba dřevin 
01.01.2019  Vojtěšské nám. - fontána 
01.01.2019  ul. Mezibraní a koupaliště - vrty 
 

      

 

   
01.01.2019  odvody za odnětí ze ZPF 
 

01.01.2019  ovzduší, zeleň, odpady 
 

01.01.2019  správní poplatky 
 

 

 

      
      
 

01.01.2019  Falco - provoz stanice pro handicap. zvířata 
 

01.01.2019  platby za psy v psím útulku 
01.01.2019  deratizace + odchyt holubů, úklid uhynulých zvířat 
 

01.01.2019  ovzduší - příspěvek na monitorovací zařízení  
01.01.2019  monitorovací síť ovzduší - provoz 
 

01.01.2019  členský příspěvek na SONO 
 

01.01.2019  platby za svoz nebezpečných odpadů 
 

01.01.2019  platby za svoz separovaného odpadu 
01.01.2019  likvidace odpadů z recyklačních zařízení 
01.01.2019  svoz bioodpadu 
 

01.01.2019  kontejnerová stání - opravy 
 

01.01.2019  nákup kontejnerů na separovaný odpad 
 

01.01.2019  likvidace černých skládek 
 
 

01.01.2019  platby za svoz TDO za město 
01.01.2019  uložení komunálního odpadu (SONO ÚPOHLAVY) 
 

01.01.2019  prodej dřevní hmoty 
 

01.01.2019  myslivost 
 

    

01.01.2019  všeobecný materiál (kancel. potřeby, ND k vozidlu,  
sazenice, nářadí, zdrav. mat) 
 

01.01.2019  členské příspěvky + škody zvěří 
 

01.01.2019  energie 
 

01.01.2019  služ. bank. ústavů, pojištění vozidel 
 
 
01.01.2019  ochranné pomůcky, výstroj ved. OLH 
 

01.01.2019  pohonné hmoty, maziva a zák. poj. 
 

01.01.2019  oprava a údržba (revize, údržba hájovny) 
 

01.01.2019  školení způsobilosti 
 

01.01.2019  nájemné za pozemky 
 

01.01.2019  práce v lese, nájemné Varhošť, revize, popl. za  
rozhl. přijímač 
 

01.01.2019  dálniční známka 
 

01.01.2019  knihy, tisk, předplatné časopisů 
 

01.01.2018  venkovní prostory tržnice  
 

01.01.2019  Mírové nám. 18/10 - kancelářské prostory 
01.01.2019  veřejné osvětlení - podloubí (u radnice) 
01.01.2019  ul. Dlouhá - rekonstrukce bytu č. 5 
 

01.01.2019  prodej pozemků dle předložených žádostí 
01.01.2019  Svatováclavská 22/53 - pozemek vč. budovy  
01.01.2019  pozemek - k.ú. Kamýk 
01.01.2019  pozemek - trafostanice 
01.01.2019  splátky - prodeje pozemků 
 

01.01.2019  prodej hrobových příslušenství 
 

01.01.2019  prodej bytů 
01.01.2019  prodej části bývalého obj. POHODY (do r. 2019)  
 

  



 

13011 10 900,00 10 900,00 0,00účel.dot. - sociál. práv. ochr. dětí 

13010 2 361,00 2 361,00 0,00státní přísp. na výkon pěstounské péče 

06801 330,00 0,00 0,00příjmy z činnosti sociálního odboru 

06042 0,00 200,00 0,00Fond ohrožených dětí Klokánek 

06018 0,00 630,00 0,00komunitní plán 

06015 0,00 1 165,00 0,00prevence kriminality 

06012 0,00 50,00 0,00náhradní rodinná péče a pěstounská péče 

06009 0,00 6 500,00 0,00 investiční výdaje a větší opravy 

06008 0,00 310,00 0,00provoz služebního vozidla odboru SVaZ 

06005 0,00 250,00 0,00dot.progr.-podp.soc.a zdrav.akt.-občané 

06003 0,00 560,00 0,00důchodci + zdravotně postižení 

6156 Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul.Revoluční 0,00 9 414,00 0,00
06024 0,00 120,00 0,00neinv. přísp. PO na provoz 

06023 0,00 8 774,00 0,00neinv. přísp. PO na platy 

06022 0,00 520,00 0,00neinv. přísp. PO  na energie 

6100 odbor SVaZ, zdravotnictví 4 186,00 21 736,00 0,00
06002 4 186,00 21 736,00 0,00Nemocnice Litoměřice, a.s. 

06 KAP odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
Uz 

Celkem KAP -  05 6 970,00 51 082,00 19 780,00odbor životního prostředí 
5200 odbor životního prostředí, městská zeleň 0,00 3 360,00 0,00

05202 0,00 3 360,00 0,00městská zeleň - údržba 

5000 odbor životního prostředí 6 970,00 47 722,00 19 780,00
22008 4 000,00 23 780,00 19 780,00Příspěvky obcím podle atomového zákona 
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4 000,00

 

  
 10 000,00

 

 
 1 000,00

 

 

 80,00

 

 
 300,00

 

 
 500,00

 

 
 1 000,00

 

 
 1 000,00

 

  

     
     
     
     
  

     
     
     
   

  
01.01.2019  umístění v DPS a ostatní nedaň. příjmy 
 

 

 
01.01.2019  komunitní plánování 
 
     
01.01.2019  rozvojová spolupráce se ZŠ Ndere Keňa 
 

01.01.2019  podpora fair trade 
01.01.2019  dotační program - podpora fairtradových aktivit 
 

    

      
     

     

01.01.2019  Centrum Srdíčko - zateplení budovy 
 

01.01.2019  Domov seniorů - přístrojové vybavení 
 

      
     

      
    

 

01.01.2019  Dny zdraví, gratulace, přednášky, besídky, vánoční  
svátky - pohoštění 
 

      
      
 

 

 

 

01.01.2019  opravy a rekonstrukce 
 

01.01.2019  investiční dotace 
 

01.01.2019  neinvestiční dotace 
 

01.01.2019  nemovitosti - nájemné 
 

    

01.01.2019  prořezy stromů - výškové práce 
01.01.2019  výsadba dřevin a květin 
01.01.2019  pasport zeleně - doplnění, aktualizace 
01.01.2019  projekty 
01.01.2019  vánoční strom 
01.01.2019  závlahy - kruhový objezd, Kapucínské nám.  
01.01.2019  Hvězdárna - park 
01.01.2019  Domov důchodců v Ltm. - park 
01.01.2019  Jiráskovy sady - rozvojová péče 
01.01.2019  Miřejovická stráň - park 
 

   

01.01.2019  ul. Pekařská - využití dešťové vody 
 

01.01.2019  Nemocnice Litoměřice, a.s. - změna osvětlení 
 
 
01.01.2019  neinvestiční transfer 
 

01.01.2019  kropící vozy 
 

01.01.2019  podzemní kontejnery 
 

01.01.2019  dotační program - příspěvek - solární ohřev TUV -  
občané 
 

01.01.2019  příspěvek na ekologickou výchovu žáků 
 

01.01.2019  kompostéry 
 

01.01.2019  nádrže na dešťovou vodu 
 

01.01.2019  ul. Na Valech - mlžící stožár 
 
 



 

08233 100,00 4 830,00 0,00ostatní menší opravy a investiční akce 

08213 0,00 100,00 0,00recyklovaný materiál 

08212 0,00 5 000,00 0,00Výstaviště ZČ - opravy a rekonstrukce 

08211 50,00 9 855,00 0,00ostatní větší opravy a investiční akce 

8100 odbor ÚR, příprava staveb 0,00 6 435,00 0,00
08002 0,00 4 650,00 0,00projektové dokumentace 

08001 0,00 1 785,00 0,00provozní výdaje a inženýrská činnost 

8000 odbor územního rozvoje 121,00 0,00 0,00
08801 121,00 0,00 0,00místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 

08 KAP odbor územního rozvoje 
Uz 

Celkem KAP -  07 1 200,00 45,00 0,00odbor - stavební úřad 
7000 odbor - stavební úřad 1 200,00 45,00 0,00

07802 1 200,00 0,00 0,00správní poplatky a ostatní příjmy 

07001 0,00 45,00 0,00PD, stat. znalecké posudky, kopírování 

07 KAP odbor - stavební úřad 
Uz 

Celkem KAP -  06 20 454,00 64 583,00 0,00odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
6400 podpora sociálních služeb 0,00 7 500,00 0,00

06043 0,00 7 500,00 0,00dot.progr.-podpora soc.služeb a ost.výd. 

6380 Klub důchodců + zdravotně postižení 0,00 130,00 0,00
06016 0,00 130,00 0,00neinvestiční výdaje 

6375 Diecézní charita 0,00 200,00 0,00
06037 0,00 150,00 0,00dobrovolnické centrum 

06031 0,00 50,00 0,00šatník 

6300 odbor SVaZ, sociální věci 16 268,00 25 603,00 0,00
13015 2 677,00 2 677,00 0,00účel.dot.-přísp. na výkon sociální práce 
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01.01.2019  historické veřejné osvětlení - opravy a nové 
 

01.01.2019  dětská hřiště - vybavení 
 

01.01.2019  údržba a opr.míst.kom.,dopr.značení a jiné činn. 
 

01.01.2019  chodník - ul. Pokratická / Družba 
01.01.2019  BESIP - osvětlení přechodů 
01.01.2019  ul. Družstevní - nová parkovací místa 
 

01.01.2019  bezbariérové přístupy 
01.01.2019  sídl. - opr. chodníku - litý asfalt 
01.01.2019  chodníky u panelových domů + vyšlapané chodníky 
01.01.2019  Mostná hora - oprava přístupového chodníku 
01.01.2019  ul.Seifertova,Heydukova-přístup.chod.,odst.plochy  
 

01.01.2019  údržba a opr.míst.kom.,dopr.značení a jiné činn. 
 

  

 

01.01.2019  ul. Zahradnická - oprava VO 
 

01.01.2019  ul. Českolipská - nový přechod 
 

01.01.2019  ul. Švermova - oprava chodníku 
 

01.01.2019  hřbitov - příprava nových míst pro urny 
 

01.01.2019  ul. K. Světlé 
01.01.2019  ul. Jarní 
 

01.01.2019  Miřej.stráň - dary na vybudování komunikace 
 

 

01.01.2019  územní studie - ostatní 
01.01.2019  územně plánovací dokumentace 
01.01.2019  územně analytické podklady 
 

01.01.2019  zjednodušené projekty 
 
 
01.01.2019  sklárna v areálu pivovaru 
 
   

01.01.2019  inženýrská činnost 
01.01.2019  činnost městského architekta 
01.01.2019  vícetisky, kopírovací práce 
01.01.2019  studentské práce 
 

01.01.2019  odborná literatura 
 

      

01.01.2019  Zahrada Čech s.r.o. - Telefónica O2 ČR - pronájem    
 

   

   

      
      
      
      
      

      
  

 

 

     



 

09018 0,00 20 269,00 0,00prostředky na platy a zákonné pojistné 

09001 0,00 2 436,00 0,00provozní a ostatní neinvestiční náklady 

09 KAP městská policie 
Uz 

Celkem KAP -  08 24 123,00 60 106,00 0,00odbor územního rozvoje 
8400 odbor ÚR , místní komunikace 1 305,00 6 910,00 0,00

08811 500,00 0,00 0,00odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz. 

08801 805,00 0,00 0,00místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 

08403 0,00 1 210,00 0,00ostatní služby (mimo TSM) 

08402 0,00 4 200,00 0,00el. energie veřej. osvětlení města 

08101 0,00 1 500,00 0,00oprava povrchu chodníku po pokládce sítí 

8300 odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO 775,00 0,00 0,00
08807 775,00 0,00 0,00TSM - ostat. nedaň. příjmy 

8204 Pivovar-reg.budovy A pro podn.využití 11 475,00 23 475,00 0,00
22501 11 475,00 11 475,00 0,00účel.dot.-regener.a podn.využití brownf. 

08220 0,00 12 000,00 0,00Pivovar Litoměřice - vlastní zdroje 

8203 zpracov. územních studií veřej. prostr. 1 615,00 995,00 0,00
17969 1 525,00 843,00 0,00integrovaný regionální OP-EU-INV 

17968 90,00 50,00 0,00integrovaný regionální OP-SR-INV 

08221 0,00 102,00 0,00zprac.územ.studií veř.prostr.Ltm. - VZ 

8202 automatické park. zař. pro kola v Ltm. 0,00 290,00 0,00
08218 0,00 290,00 0,00automatické park. zařízení pro kola - VZ 

8201 zvýšení bezp.dopr.Ltm.,Palachova ul. 8 682,00 321,00 0,00
17969 8 508,00 0,00 0,00integrovaný regionální OP-EU-INV 

17968 174,00 0,00 0,00integrovaný regionální OP-SR-INV 

08217 0,00 321,00 0,00zvýšení bezp.dopr. Ltm.,Palachova ul.-VZ 

8200 odbor ÚR, realizace staveb 150,00 21 680,00 0,00
08257 0,00 1 895,00 0,00ostatní rekonstrukce a modernizace 
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01.01.2019  DHDM - (obnova PC, monitory, vybavení) 
 

01.01.2019  výstroj (uniformy) 
 

01.01.2019  STK, emise, komíny, PCO, MKS, očkování 
 

01.01.2019  školení, vzdělávání (knihy), prolongační kurz  
(cestovné stravné)  
 

01.01.2019  pronájem střelnice, plošiny 
 

01.01.2019  telefony, datové služby 
 

 
01.01.2019  dálniční známky, kmitočty, kolky 
 

 
01.01.2019  pohonné hmoty 
 

01.01.2019  energie (elektřina, plyn, voda)  
 

01.01.2019  služby peněžních a poštovních ústavů 
 
   
01.01.2019  opr. a údržba (MKS, auta, PCO, budova, zázn. zař.) 
 

 

01.01.2019  všeobecný mat. (střelivo, úklid, prostř., PC  
mat.,žárovky, mat. pro údržbu domu) 
 

 
01.01.2019  služby zpracování dat, programové vybavení 
 

 

  
01.01.2019  nájem z odběrného místa 
 

01.01.2019  poplatek za užívání veřejného prostranství 
 

01.01.2019  úklid města 
 

01.01.2019  odtahy a likvidace vraků 
 

 

  

01.01.2019  nemovitosti - nájemné 
 

01.01.2019  hřbitov - nájem 
 

01.01.2019  tržby za provoz veřejných WC 
 

  

 

  

  

 

01.01.2019  provoz 
 
   

 

 

 

01.01.2019  ochranné nátěry a opravy ochranných nátěrů 
01.01.2019  opravy mostů a lávek 
01.01.2019  havarijní fond 
01.01.2019  informační systém 
01.01.2019  mostní prohlídky 
 

01.01.2019  věž, kašny, hodiny, energie 
 
  
01.01.2019  dětská hřiště - revize EU 
 

01.01.2019  městská dešťová kanalizace - opravy a nové 
 

01.01.2019  nákup městského mobiliáře 
 



 

2400 odbor - obecní živnostenský úřad 630,00 0,00 0,00
02805 630,00 0,00 0,00správní poplatky a ostatní příjmy 

24 KAP odbor - obecní živnostenský úřad 
Uz 

Celkem KAP -  23 15,00 1 384,00 0,00útvar obrany a krizového řízení 
2300 útvar obrany a krizového řízení 15,00 1 384,00 0,00

02309 0,00 142,00 0,00ostatní osobní výdaje 

02301 15,00 1 242,00 0,00protipožární ochrana - provozní výdaje 

23 KAP útvar obrany a krizového řízení 
Uz 

Celkem KAP -  22 1 440,00 3 556,00 0,00odbor komunikace, marketingu a CR 
2200 Odbor komunikace, marketingu a CR 1 440,00 3 556,00 0,00

02801 1 440,00 0,00 0,00informační centrum 

02203 0,00 1 400,00 0,00informační centrum 

02202 0,00 1 350,00 0,00marketing 

02201 0,00 806,00 0,00mediální propagace města 

22 KAP odbor komunikace, marketingu a CR 
Uz 

Celkem KAP -  21 30,00 1 080,00 0,00útvar PROLIDI 
2100 útvar PROLIDI 30,00 1 080,00 0,00

09102 30,00 630,00 0,00Zdravé město a MA21 

09101 0,00 250,00 0,00dot.progr.-Zdravé město Litoměřice 

08004 0,00 200,00 0,00participativní rozpočet 

21 KAP útvar PROLIDI 
Uz 

Celkem KAP -  09 1 160,00 22 705,00 0,00městská policie 
9000 městská policie 1 160,00 22 705,00 0,00

09803 1 160,00 0,00 0,00PCO a ost. nedaň. příjmy 
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01.01.2019  úklid hasič. zbrojnice, refundace, údržba has.  
techniky 
 

01.01.2019  opravy a údržba vozidel a objektu (oprava) 
 

01.01.2019  revize,el.nářadí,doména,web.stránky, lékař,  
emise,TK, škol. 
 

01.01.2019  DHDM 
 

01.01.2019  výstroj a výzbroj  
 

 
01.01.2019  pojištění požárních vozidel 
 

01.01.2019  příprava na krizové situace 
 
 

01.01.2019  Obec Miřejovice - spol. jednotka PO 
01.01.2019  garáže - kasárna - náklady za užívání 
 

   
01.01.2019  energie, pohonné hmoty, oleje 
 

01.01.2019  spotřební materiál , hadice, savice, ND, auta 
 

01.01.2019  Obec Miřejovice - spol. jednotka PO 
 

01.01.2019  HZS ÚK - územní odb.  - věcné vybavení 
 

01.01.2019  monitorovací zpráva - projekt cisterna 
 

01.01.2019  průvodcovská činnost 
 

01.01.2019  prodej zboží - propagace města 
01.01.2019  prodej zboží - ostatní 
 

 

01.01.2019  nákup zboží do informačního centra 
01.01.2019  publikace o městě Litoměřice 
 

01.01.2019  propagační materiály pro město 
 

    
01.01.2019  semináře, vzdělání 
 

01.01.2019  marketing 
01.01.2019  veletrhy, výstavy 
01.01.2019  grafický vizuál města 
01.01.2019  služby grafika  
01.01.2019  vnitřní věci 
 

01.01.2019  monitoring tisku 
 

01.01.2019  mobilní rozhlas 
01.01.2019  regionální televize 
 

01.01.2019  Radniční zpravodaj 
01.01.2019  výroční zpráva města 
 

  

   

 

01.01.2019  pult centrální ochrany 
 

 
01.01.2019  ostatní nedaňové příjmy 
 
 



 

Celkem 559 135,00 606 002,00 46 867,00

Celkem KAP -  91 9 570,00 21 753,00 0,00org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE 
9102 projekt e-FEKTA 9 300,00 11 420,00 0,00

17988 170,00 170,00 0,00přeshraniční spolupráce 2014+ - IV - SR 

17051 295,00 150,00 0,00přeshraniční spolupráce 2014+ - NIV - SR 

09121 8 835,00 11 100,00 0,00EU 85 % + SR 5 % + VZ 10 % 

9100 org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE 270,00 10 333,00 0,00
09815 0,00 780,00 0,00projekt SCORE 

09814 0,00 1 500,00 0,00projekt STARDUST 

09813 0,00 750,00 0,00projekt INNOVATE 

09812 270,00 130,00 0,00účel. dot. - MoveCit 

09120 0,00 6 500,00 0,00energ. služba se zaručen. výsl. (EPC) 

09119 0,00 23,00 0,00MoveCit - vlastní zdroje 

09103 0,00 200,00 0,00příprava a realizace projektů 

05022 0,00 450,00 0,00inv. a neinv. výdaje 

91 KAP org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE 
Uz 

Celkem KAP -  85 19 460,00 9 360,00 0,00odbor dopravy a silničního hospodářství 
8500 odbor dopravy a silničního hospodářství 19 460,00 9 360,00 0,00

08805 1 500,00 0,00 0,00parkovací karty 

08804 8 500,00 0,00 0,00parkovací automaty 

08801 9 460,00 0,00 0,00místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 

08503 0,00 8 500,00 0,00městská hromadná doprava 

08501 0,00 860,00 0,00dopravní značení - změny a údržba 

85 KAP odbor dopravy a silničního hospodářství 
Uz 

Celkem KAP -  24 630,00 0,00 0,00odbor - obecní živnostenský úřad 
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01.01.2019  ČEZ Distribuce a.s. 
 

 

 

 
01.01.2019  ZOZ - řidičské oprávnění 
 

01.01.2019  ostatní nedaň. příjmy 
 
  
01.01.2019  správní poplatky 
 

 

01.01.2019  znalecké posudky - dopr. nehody, toxikologie, apod.  
 
 

01.01.2019  BESIP, studie a PD dopr. značení, park. automaty -  
servis 
 

 
01.01.2019  údržba svislého a vodorovného dopravního značení 
 



Tab. č. 1

Návrh rozpočtu na r. 2019 - PŘÍJMY dle rozpočtové skladby (položky)   
(údaje v tis. Kč)

Návrh rozpočtu
111 106 250

112 82 050

121 Obecné daně ze zboží a služeb (DPH) 164 800

133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 50

134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 13 080

135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 360

136 10 860

138 28 000

151 22 900

428 350

Návrh rozpočtu
211 14 865

213 8 790

214 Výnosy z finančního majetku (úroky) 101

221 3 735

222 139

231 100

232 8 283

242 570

246 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 110

36 693

Návrh rozpočtu
311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 5 587

312 50

5 637

Návrh rozpočtu
411 Neinv. přijaté transfery od veřej. rozp. ústř. úrovně 57 233

412 Neinv. přijaté transfery od veřej. rozp. úzm. úrovně 175

415 9 105

421 Inv. přijaté transfery od veřej. rozp. ústř. úrovně 21 942

88 455

559 135

C E L K E M 

TRANSFÉRY

Příjmy z prodeje krátkodobobého a drobného dlouhodobého majetku

Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných spol. a subjektů

Neinv. přijaté transfery ze zahraničí

Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z finan. vypořádání předchozích let

Ostatní kapitálové příjmy

 DAŇOVÉ PŘÍJMY

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

C E L K E M 

Daně z příjmů fyzických osob

Daně z příjmů právnických osob

Správní poplatky

Daně z majetku

Daně a poplatky (oblast hazardních her)

C E L K E M  PŘÍJMY

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

C E L K E M 

Příjmy z vlastní činnosti

Příjmy z pronájmu majetku

Přijaté sankční platby

Ostatní nedaňové příjmy

C E L K E M 



Tab. č. 2

Návrh rozpočtu na r. 2019 - VÝDAJE dle rozpočtové skladby (položky)
(údaje v tis. Kč)

501 98 877

502 Osobní platby za provedou práci 6 176

503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 35 070

504 Odměny za užití duševního vlastnictví 20

512 7

513 9 373

514 683

515 Nákup vody, paliv a energie 9 896

516 66 131

517 21 980

519 Výdaje související s neinv. nákupy, přísp., náhrady a věcné dary  9 379

521 Neinv. transfery podnikatelským subjektům 17 134

522 Neinv. transfery neziskovým a podob. org. 27 558

531 100

532 Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 347

533 Neinv. transfery příspěvkovým a podob. org. 178 840

536 Ostatní neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům, daně, povinné platby 10 267

542 Náhrady placené obyvatelstvu 357

549 Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu 4 987

553 Ostatní neinv. transfery do zahraničí 2 199

566 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 140
590 4 009

503 530

611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 995

612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 92 377

613 4 100

631 1 000
635 Investiční transfery příspěvkovým a podob. org. 4 000

102 472

606 002

(součet za třídu 6)

(součet za třídu 5)

Úroky a ostatní finanční výdaje

Ostatní nákupy

Investiční transfery podnikatelským subjektům

Neinv. transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 

Návrh rozpočtu

Pozemky

Návrh rozpočtuBĚŽNÉ VÝDAJE 

CELKEM VÝDAJE

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Platy

Ostatní neinvestiční výdaje

Nákup materiálu

Nákup služeb

Podlimitní věcná břemena



Tab. č. 3

Návrh rozpočtu na r. 2019 - FINANCOVÁNÍ dle rozpočtové skladby (položky)
(údaje v tis. Kč)

Návrh rozpočtu

Saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 22 858

Sociální fond - příděl 4 229

Příspěvek obcím podle atomového zákona 19 780

46 867

FINANCOVÁNÍ

CELKEM SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ



Tab. č. 4

Návrh rozpočtu na r. 2019 - PŘÍJMY dle rozpočtové skladby (paragrafy)
(údaje v tis. Kč)

0 428 350

428 350

0 680

10 1 766

21 8 575

22 13 700

31 264

32 Výzkum školství a vzdělání (základní umělecké školy) 508

33 120

35 4 216

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 1 916

37 Ochrana životního prostředí 2 704

43 Soc. služby a pomoc. a spol. činnosti v soc. zabezpečení a polit. zaměst. 280

53 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 160

61 Státní moc, státní správa, územní samospráva, politické strany 304

63 201
64 299

36 693

22 50
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 5 587

5 637

0 88 455

88 455

559 135

DAŇOVÉ PŘÍJMY Návrh rozpočtu

Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

C E L K E M 

Návrh rozpočtuNEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Návrh rozpočtu

C E L K E M 

Doprava

Vzdělávání a školské služby

Ostatní činnosti

Kultura, církve a sdělovací prostředky

Finanční operace

Zdravotnictví

Doprava

Návrh rozpočtu

Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 

CELKEM PŘÍJMY

C E L K E M 

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

C E L K E M 

TRANSFÉRY



Tab. č. 5

Návrh rozpočtu na r. 2019 - VÝDAJE dle rozp. skladby (paragrafy)
(údaje v tis. Kč)

10 4 399

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 7 946

22 24 198

23 1 525

31 Vzdělávání a školské služby 35 670

32 Výzkum školství a vzdělání (základní umělecké školy) 1 773

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 30 400

34 Tělovýchova a zájmová činnost 55 684

35 28 348

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 87 928

37 27 500

39 260

43 Soc. služby a pomoc. a spol. činnosti v soc. zabezpečení a polit. zaměst. 26 488

52 50

53 Bezpečnost a veřejný pořádek 22 705

55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 1 334

61 Státní moc, státní správa, územní samospráva, politické strany 135 202

62 106

63 11 939
64 75

503 530

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 11 250

22 12 226

31 Vzdělávání a školské služby 4 850

34 4 490

35 10 686

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 35 270

37 Ochrana životního prostředí 20 750

43 Soc. služby a pomoc. a spol. činnosti v soc. zabezpečení a polit. zaměst. 1 000
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva, politické strany 1 950

102 472

606 002

(součet za třídu 6)

CELKEM VÝDAJE

Civilní připravenost na krizové stavy

Návrh rozpočtuKAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Zdravotnictví

Tělovýchova a zájmová činnost

Ostatní činnosti

(součet za třídu 5)

Jiné veřejné služby a činnosti

Doprava

Finanční operace

Návrh rozpočtu

Ostatní činnost související se službami pro obyvatelstvo

Vodní hospodářství

Ochrana životního prostředí

Doprava

Zdravotnictví

BĚŽNÉ VÝDAJE 
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 



Tab č. 6

(údaje v tis. Kč)

č. účtu Název účtu

501000 Spotřeba materiálu 31

502000 Spotřeba energie 4 320

511100 Opravy a udržování bytů a nebytových prostor 11 930

511200 Příspěvky do fondu oprav společenství vlastníků 200

511400 Opravy a udržování kasárna Dukelských hrdinů 800

511500 Opravy a udržování kasárna Pod Radobýlem 700

511600 Opravy a udržování ostatní 5

511700 Opravy a udržování ostatní - Pobřežní 400

512000 Cestovné 1

518000 Ostatní služby 574

521000 Mzdové náklady 3 023

524000 Zákonné sociální pojištění 1 030

549000 Jiné ostatní náklady 16

551000 Odpisy dlouhodobého majetku 4 170

556000 Tvorba a zúčtování opravných položek 200

557000 Odpis pohledávek 500

C e l k e m  n á k l a d y 27 900

602000 Tržby z prodeje služeb 400

603000 Výnosy z pronájmu - byty, nebytové prostory 20 058

603400 Výnosy z nájemného -  kasárna Dukelských  hrdinů 1 300

603500 Výnosy z nájemného - objekt vojenské ubyt. a stav. správy 0

603600 Výnosy z nájemného - kasárna Pod Radobýlem 1 200

603700 Výnosy z nájemného - areál Pobřežní 200

641010 Poplatek z prodlení dlužného nájmu 50

649100 Mimořádný příjem 555
662000 Přijaté bankovní úroky 1

C e l k e m  v ý n o s y 23 764

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK -4 136

Hospodářská činnost - úsek správy nemovitostí 
plán nákladů a výnosů na rok 2019



Tab. č. 7

(údaje v tis. Kč)

č. akce název akce

101 revize elektro 50

102 revize plyn 30

103 hasící přístroje a hydranty 80

104 zařizovací předměty 400

105 bytová jádra 500

106 běžná údržba 3 000

107 havárie 500

108 projektové dokumentace 150

109 výměny kotlů 150

111 střechy 800

112 výtahy - oprava 100

113 fasády - oprava 800

114 Velká Krajská 47/7 - údržba objektu 30

115 ubytovna Želetice - údržba objektu 300

116 objekt vojenské ubytovací a stavební správy - údržba objektu 300

197 údržba škol 800

198 oprava a výměna oken 800

199 výměna rozvodů vody 200

201 obnova volných bytů 2 000

212 lékárna Mírové náměstí 38 - společné prostory 200

213 České armády 17 - výměna měřidel tepla 49

214 Alšova 8 - výměna měřidel tepla 21

215 výměník U Kapličky 4 - oprava střechy 200

216 Mírové nám. 18/10 - světlík 150

217 Kosmonautů - balkony 320

celkem účet 511 100 11 930

1001 opravy a údržba kasárna Dukelských hrdinů 800

celkem účet 511 400 800

1002 opravy a údržba kasárna Pod Radobýlem 700

celkem účet 511 500 700

1003 opravy a údržba areál Pobřežní 400

celkem účet 511 700 400

celkem 13 830

Hospodářská činnost - úsek správy nemovitostí 

rozpis oprav na rok 2019



M   Ě   S   T   O                 L   I   T   O   M   Ě   Ř   I   C   E 
 
 
 

N  Á  V  R  H     D  O     Z M 
 
 
 
pro jednání ZM,  dne : 6. 12. 2018 
předkládá : Mgr. Karel Krejza – místostarosta 
zpracoval: ing. Iveta Zalabáková – vedoucí ekonomického odboru 
    
 
Návrh: 
Střednědobý výhled rozpočtu města  Litoměřice na období 2020 - 2021 
 
 
Odůvodnění: 
 
- povinnost vyplývající ze zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – původní 
název „Rozpočtový výhled“ nahrazen termínem „Střednědobý výhled rozpočtu“ – povinnost sestavovat 
na období 2 – 5 let následujících po roce, na který je sestavován roční rozpočet – s účinností od 21.2. 
2017  povinnost projednávat v zastupitelstvu města (v případě města Litoměřice bylo do ZM předkládáno 
i v minulosti nad rámec zákona) 
- předkládaný střednědobý výhled rozpočtu je zpracován na období 2020 – 2021   
- v souladu s příslušnou legislativou bylo zveřejněno 15 dní před jednáním ZM na úřední desce  
 
 
Viz příloha – Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 - 2021  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje: 
Střednědobý výhled rozpočtu  města Litoměřice na období 2020 - 2021 (viz příloha orig. zápisu). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele :                                                 Přijaté usnesení ZM č. :                                              
 



Střednědobý výhled rozpo čtu m ěsta Litom ěřice na období 2020 - 2021

údaje v tis. K č

2020 2021

446 000 463 000

394 000 411 000

52 000 52 000

28 500 28 500

61 000 61 000

535 500 552 500

3 000 3 000

0 0

538 500 555 500

502 000 514 000

6 500 6 500

508 500 520 500

0 0

508 500 520 500

33 500 38 500

-3 500 -3 500 

30 000 35 000

Komentá ř: 

PŘÍJMY:
daňové p říjmy
plánovaná  výše daňových příjmů vychází  z oficiální predikce daňových příjmů MF (z principu opatrnosti  sníženo o 3 %)  
kapitálové p říjmy - jedná se o příjmy z prodeje nemovitostí  a pozemků 

VÝDAJE:
běžné výdaje 
uvažováno s meziročním 5 % nárůstem výdajů na mzdy
kapitálové výdaje 
uvažována pouze roční splátka projektu EPC

CELKEM SALDO ROZPOČTU:
předpoklad vygenerovaných finančních prostředků v jednotlivých letech -  možno použít k dalšímu rozvoji (financování investic)

Vyhotovila: ing. Iveta Zalabáková - vedoucí ekonomického odboru
dne: 20.11. 2018

KAPITÁLOVÉ  SALDO (KP - KV)

PROVOZNÍ SALDO (BP - BV)

Splátky jistin úv ěrů + splátky úrok ů

 úrok z úvěru 

Běžné + kapitálové výdaje 

Daňové příjmy - třída 1, z toho 

Běžné příjmy celkem - t řída 1 + 2 + 4 (pol. 41**) (BP)

Přijaté neinvestiční dotace - třída 4 (pol. 41**)

Nedaňové příjmy - třída 2

daně 

CELKEM SALDO ROZPO ČTU

 VÝDAJE CELKEM

splátky jistin úvěru

úvěry dlouhodobé 

Běžné (neinvesti ční) výdaje - t řída 5 (BV)

poplatky

úvěry krátkodobé

Kapitálové (investi ční) výdaje - t řída 6 (KV)

Příjaté úv ěry celkem

PŘÍJMY CELKEM 

Kapitálové p říjmy - t řída 3 - prodej nemovit. a pozemků 



M ě s t o   L i t o m ě ř i c e 
 
 

N Á V R H   D O   ZM 

 
 
pro jednání ZM, dne: 06.12. 2018 
předkládá: Mgr. Milan Čigáš, tajemník  
vypracoval: Monika Pavučková, odbor ekonomický 
                   Bc. Martina Skoková, vedoucí odboru KSaT  
  
Návrh: Schválení nového znění Statutu sociálního fondu č. 2/2018 
 
Odůvodnění:   
Ve stávajícím Statutu sociálního fondu je stanoven příděl z rozpočtu města ve výši 2 %, 
v navrženém rozpočtu města pro rok 2019 je počítáno s přídělem ve výši 3 % z objemu 
ročních hrubých mezd. 
Dále se upřesňuje poskytovaní benefitu formou e-poukázky na osobní konto zaměstnance  
k využití v oblasti kultury, sportu, dovolené, zdraví a vzdělání. 
SRSF na svém jednání schválila navýšení půjčky poskytované zaměstnancům na zařízení, 
modernizaci, event. koupi bytu z původních 10 000,- Kč na 20 000,- Kč.  
 
Nové znění Statutu sociálního fondu č. 2/2018 tvoří přílohu tohoto návrhu. 
 
Návrh na usnesení:    
ZM schvaluje Statut sociálního fondu č. 2/2018 (viz. příloha orig. zápisu).  
 
 
       
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

M Ě S T O   L I T O M Ě Ř I C E 
 

Statut sociálního fondu 

č. 2/2018 

Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 6. prosince 2018 rozhodlo vydat 

na základě § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, tento statut sociálního fondu 

(dále jen „statut SF“): 

  čl. I 

Preambule 

Sociální fond je zřízen jako účelový a trvalý fond města Litoměřice.  

 

čl. II 

Účel fondu 

Sociální fond je hlavním zdrojem financování aktivit v oblasti péče o zaměstnance  

města Litoměřice a dlouhodobě uvolněné členy zastupitelstva města a je určen především  

k regeneraci pracovních sil, ke zlepšení pracovních podmínek, k překlenutí tíživé sociální 

situace dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva města Litoměřice a zaměstnanců města 

Litoměřice, kteří jsou v pracovním poměru k městu Litoměřice.  

 

čl. III 

Tvorba fondu 
1/   Zdroje fondu tvoří:  

          a/ zůstatek na účtu sociálního fondu z předchozího roku;  

          b/ příděl z rozpočtu města schválený zastupitelstvem města (ZM) ve výši 3 % 

              z objemu ročních hrubých mezd; dále je tvořen z náhrad v době nemoci   

              zaměstnanců, kteří jsou k městu Litoměřice v pracovněprávním vztahu a z odměn  

              dlouhodobě uvolněných členů ZM;  

          c/ dary;  

          d/ příděl z rozpočtu města na penzijní připojištění ve výši, kterou schválí ZM  

              v rozpočtu pro daný rok (zaměstnanec/měsíc); 

          e/ úroky na bankovním účtu. 

  

2/    Příslušné podíly ze schváleného rozpočtu se převádějí do fondu čtvrtletně. 
  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Litom%C4%9B%C5%99ice_CoA_CZ.svg


čl. IV 

Použití prostředků fondu 
  

  Prostředky budou použity k financování těchto výdajů:  

          1/ příspěvek na stravování (dle platného příkazu starosty a tajemníka MěÚ) 

          2/ odměny při životních a pracovních jubileích  

          3/ odměny při prvním odchodu do starobního nebo invalidního důchodu  

          4/ benefitní e-poukázka na osobní konto zaměstnance  

          5/ půjčky na zařízení, modernizaci, event. koupi bytu  

          6/ jednorázová sociální výpomoc (návratná i nenávratná)  

          7/ příspěvek na penzijní připojištění  

          8/ bankovní poplatky 

          9/ příspěvek na kulturní a tělovýchovné akce (např. setkání zaměstnanců za účelem  

              zhodnocení daného roku, sportovní turnaj ve volejbalu apod. i včetně sportovních 

              potřeb) 

         
  

Jednotlivé příspěvky, odměny a půjčky a jejich výše jsou uvedeny v příloze č. 1 ke statutu SF. 

 

čl. V 

Správní rada fondu 
  
1/    Správní rada fondu je složena ze starosty, tajemníka, hospodářky a šesti zástupců 

zaměstnanců města. 

 

2/    Členy správní rady fondu jmenuje a odvolává starosta (viz příloha č. 2 ke statutu SF). 
  
3/    Předsedou správní rady fondu je tajemník MěÚ. 
  
4/    Správní rada fondu připravuje a schvaluje použití rozpočtu fondu na jednotlivé účely. 
  
5/    Správní rada fondu předkládá přehled o hospodaření a plnění rozpočtu fondu  

v závěrečném účtu města. 
  
6/    Oprávnění k podpisu a výplatě z fondu má jmenovaná správní rada fondu zastoupená 

starostou města, tajemníkem MěÚ a jedním z dalších členů správní rady fondu. 

 

7/   Správní rada fondu se schází nejméně 2x do roka nebo dle potřeby. 

 

  

čl. VI 

Prostředky fondu 
  
1/   Prostředky fondu jsou používány v rámci schváleného rozpočtu na příslušný rok. 

      Rozpočet zpracovává správní rada fondu dle návrhu členů. Nevyčerpané prostředky fondu 

      koncem roku nepropadají a převádějí se do dalšího roku v rámci schvalování závěrečného 

      účtu města Litoměřice. Převody prostředků fondu do jiných fondů města nejsou přípustné. 

      Nelze použít prostředky fondu na realizaci rozpočtových výdajů města. 
  
2/   Pro posouzení a použití prostředků fondu je ustanovena správní rada fondu, odpovídající 

      za hospodaření s finančními prostředky fondu.  
  
3/   Správní rada fondu rozhoduje o poskytování odměn k životním výročím a jubileím na 

základě údajů personálního oddělení. Rozhoduje rovněž o poskytování ostatních odměn, 

půjček a výpomocí z fondu.   



  
4/   Odměny se poskytují v tom roce, ve kterém příslušné výročí nastalo. Odměny mohou být 

peněžité a nepeněžité. O výši odměny rozhoduje správní rada fondu a při plnění 

peněžitých nebo nepeněžitých odměn se vždy přihlíží k plnění úkolů zaměstnance pro 

město Litoměřice.  

  

 

čl. VII 

Závěrečná ustanovení 
  
Tento statut SF schválený Zastupitelstvem města Litoměřice dne 06.12.2018 nabývá účinnosti 

dne 01.01.2019 a nahrazuje statut sociálního fondu č. 1/2018 včetně příloh.  

 

  

  

  

V Litoměřicích dne 06.12.2018 

             

  

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

            Mgr. Milan Čigáš                                                           Mgr. Ladislav Chlupáč 

       tajemník MěÚ Litoměřice                                                            starosta města 

  

  
  

  

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 1 k Statutu sociálního fondu č. 2/2018 
 

Výše příspěvků, odměn, atd. dle čl. IV odst. 2., 3., 4., 5., 6. a 7. statutu SF č. 1/2018 

 

1) odst. 2. - odměny při životních a pracovních jubileích 

Nárok na odměnu mají zaměstnanci dle celkově odpracované doby a dále dle doby souvisle 

odpracované u města Litoměřice (u zaměstnanců, kteří přecházeli do pracovního poměru  

na základě delimitačního protokolu z OkÚ Litoměřice se započítává i doba odpracovaná  

na OkÚ). Odměna se poukazuje na osobní konto zaměstnance ve formě benefitní e-poukázky. 

Odpracovaná doba je rozdělena do 3 pásem: 

 I. pásmo           1 - 3 roky (u města Litoměřice) 

II. pásmo          3 - 10 roků (u města Litoměřice) 

                                              III. pásmo         nad 10 roků (u města Litoměřice) 

 a) v případě životního jubilea 50 let věku                                                      max. 10 000,- Kč 

v pásmech: (3 000,- Kč / 7 000,- Kč / 10 000,- Kč) 

  b) v případě životního jubilea 55 let věku                                                     max.   6 000,- Kč 

v pásmech: (2 000,- Kč / 4 000,- Kč / 6 000,- Kč) 

  c) v případě životního jubilea 60 let věku                                                     max.   6 000,- Kč 

v pásmech: (2 000,- Kč / 4 000,- Kč / 6 000,- Kč) 

  d) v případě životního jubilea 65 let věku                                                     max.   6 000,- Kč 

v pásmech: (2 000,- Kč / 4 000,- Kč / 6 000,- Kč) 

  e) při dovršení 20 let výkonu práce                                                                max.  2 000,- Kč 

v pásmech: (1 000,- Kč / 1 500,- Kč / 2 000,- Kč) 

   f) při dovršení 25 let výkonu práce                                                                 max.  2 500,- Kč 

v pásmech: (1 500,- Kč / 2 000,- Kč / 2 500,- Kč) 

  g) při dovršení 30 let výkonu práce                                                                 max.  3 000,- Kč 

v pásmech: (2 000,- Kč / 2 500,- Kč / 3 000,- Kč) 

 h) při dovršení 35 let výkonu práce                                                                   max.  4 000,- Kč 

v pásmech: (3 000,- Kč / 3 500,- Kč / 4 000,- Kč) 



  ch) při dovršení 40 let výkonu práce                                                                max.  4 500,- Kč 

v pásmech: (3 500,- Kč / 4 000,- Kč / 4 500,- Kč) 

  i) při dovršení 45 let výkonu práce                                                                  max.  4 500,- Kč 

v pásmech: (3 500,- Kč / 4 000,- Kč / 4 500,- Kč) 

2) odst. 3. - odměny při prvním odchodu do starobního nebo invalidního důchodu 

 

          a) Odměna v maximální výši 10 000,- Kč při příležitosti prvního skončení pracovního 

poměru po nabytí nároku na starobní důchod nebo po přiznání plného invalidního důchodu. 

Odměna nenáleží v případech, kdy je zaměstnanci vypláceno odstupné podle zákoníku práce 

při skončení pracovního poměru. 

            v pásmech: (5 000,- Kč / 7 500,- Kč / 10 000,- Kč) 

Nárok na odměnu mají zaměstnanci dle odpracované doby u města Litoměřice  

(u zaměstnanců, kteří přecházeli do pracovního poměru na základě delimitačního protokolu  

z OkÚ Litoměřice se započítává i doba odpracovaná na OkÚ). Odpracována doba je 

rozdělena do 3 pásem (viz. bod 2). 

V případě plného invalidního důchodu se odměna týká zaměstnanců, kteří odpracovali 

minimálně 10 let u města Litoměřice. 

3) odst. 4. - benefitní e-poukázka na osobní konto zaměstnance    

Benefitní e-poukázka je poskytována zaměstnanci města Litoměřice na osobní konto 

zaměstnance ve výši schválené správní radou fondu a zároveň schválené ZM v rozpočtu pro 

daný kalendářní rok. E-poukázku lze použít na úhradu výdajů na kulturu, sport, dovolenou, 

zdraví, vzdělání, atd. dle individuálních preferencí zaměstnance. 

4) odst. 5. - půjčky na zařízení, modernizaci event. koupi bytu 

  

           a) půjčky na zařízení, modernizaci event. koupi bytu        max. 20 000,- Kč 

     

Půjčka je splatná do 1 roku. Schválenou půjčku musí zaměstnanec vyčerpat, včetně 

předložení daňových dokladů do 30 dnů po jejím schválení. Daňové doklady musí být s datem 

starším po podpisu smlouvy. V opačném případě se půjčka neposkytne a umožní se čerpání 

dalšímu zájemci. O další poskytnutí půjčky lze žádat až nejdříve po uplynutí jednoho roku po 

zaplacení poslední splátky dřívější půjčky.  

 

5) odst. 6. – jednorázová sociální výpomoc (návratná i nenávratná) 

 

Zaměstnavatel může poskytnout zaměstnanci jednorázovou finanční výpomoc (návratnou  

i nenávratnou) v souvislosti s tíživou situací zaměstnance, např. povodně, požár, havárie apod.  

 

Zaměstnavatel může poskytnout jednorázovou nenávratnou sociální výpomoc v případě úmrtí 

zaměstnance na žádost jeho manželce/manželovi, popřípadě partnerce/partnerovi a každému 

nezaopatřenému dítěti zaměstnance. 

 

 



6) odst. 7. - příspěvek na penzijní připojištění 

 

a)  Zaměstnavatel poskytne měsíční příspěvek zaměstnanci ve výši schválené správní radou 

fondu a zároveň schválené ZM v rozpočtu pro daný kalendářní rok (tento příspěvek se netýká 

zaměstnanců na mateřské a rodičovské dovolené). 

 

7) Závěrečné ustanovení 

 

Finanční nároky dle bodů 1), 3), 4), 5) a 6) nebudou přiznány zaměstnanci, který je  

ve výpovědní lhůtě z důvodu výpovědi dané v souladu s ust. § 50 odst. 3 a § 52 písm. f), g)  

a h) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, nebo se kterým je uzavřena dohoda o ukončení 

pracovního poměru dle § 49 ZP (nevztahuje se na výpověď nebo dohodu v souvislosti  

s odchodem do starobního nebo plně invalidního důchodu). 

Finanční nároky dle bodů 1), 3), 4), 5) a 6) budou přiznány zaměstnanci po odpracování  

zkušební doby u města Litoměřice.  

Schváleno Zastupitelstvem města Litoměřice na zasedání dne 06.12.2018.     

V Litoměřicích dne 06.12.2018 

 

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

      Mgr. Milan Čigáš                                                                Mgr. Ladislav Chlupáč 

tajemník MěÚ Litoměřice                                                                 starosta města 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 2 ke Statutu sociálního fondu č. 2/2018 

 

Jmenování členů Správní rady fondu: 

 

na základě Statutu sociálního fondu č. 2/2018 jmenuji tyto členy správní rady fondu:  

 

předseda:              Mgr. Milan Čigáš, tajemník MěÚ 

 

  

členové:                Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta města 

                              

   

                              Monika Pavučková, hospodářka fondu 

  

 

                              PhDr. Pavel Kolařík, zástupce zaměstnanců 

 

 

                              Mgr. Václav Härting, zástupce zaměstnanců 

  

 

                              Ing. Lenka Kuchařová, zástupce zaměstnanců 

  

 

                              Dušan Hrubiško, zástupce zaměstnanců 

  

 

                              Bc. Martina Skoková, zástupce zaměstnanců 

 

 

                              Jana Kühnová, zástupce zaměstnanců 

 

 

 

V Litoměřicích dne 06.12.2018                                                      --------------------------- 

                                                                                                         Mgr. Ladislav Chlupáč 

                                                                                                                 starosta města 



M   Ě   S   T   O        L   I   T   O   M   Ě   Ř   I   C  E 
 
 

N  Á  V  R  H     D  O     ZM 
 
 
pro jednání ZM, dne:  6. 12. 2018 
předkládá:  Mgr. Václav Červín - místostarosta                 
zpracoval: Ing. Venuše Brunclíková  
  
Návrh:   
 
Schválení projektu "Multifunkční hala na výstavišti Zahrada Čech“: 
 

a) podání žádosti o dotaci z programu 133 530 Podpora materiálně technické základny 
sportu 2017- 2024, podprogramu 133D 531 Podpora materiálně technické základny 
sportu – ÚSC, SK a TJ  
 

b) zajištění spolufinancování projektu z vlastních rozpočtových prostředků města ve výši 
minimálně 50 % z celkových způsobilých výdajů a všech nezpůsobilých výdajů akce.   

 
Odůvodnění:  
 
Předmětem projektu je výstavba multifunkční sportovní haly včetně úpravy okolí. Městská multifunkční 
hala je navržena do prostoru areálu výstaviště Zahrady Čech. Hala bude sloužit pro sportovní provoz. 
V přízemí budou umístěny šatny, recepce se zázemím, technická místnost a vlastní sportovní 
multifunkční prostor. V patře se bude nacházet zázemí a šatny sportovců.  
 
Plocha staveniště je vymezena pozemky 4021/1, 4021/2, 4021/3 a 4021/5, dále 4021/10 v k.ú. 
Litoměřice (areál Zahrady Čech). 
 
Stavba bude provedena dle projektové dokumentace vypracované společností Blackback s. r. o., IČO: 
24763071, Podkovářská 800/6, 190 00 Praha 9 (hlavní projektant Ing. arch. Petr Schwarzbeck, ČKA 
03452).  
 
Dotační program podpory materiálně technické základny sportu vyhlašuje Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR. Minimální limit poskytnuté dotace je 15 mil. Kč, maximální limit 40 mil. Kč. 
Podíl vlastních zdrojů žadatele o dotaci musí být minimálně 50 % z celkových způsobilých výdajů akce. 
Realizace akce musí být ukončena do 30. 9. 2020, přičemž dotace musí být vyčerpána do 31. 12. 2019.  
 
Předběžný předpoklad celkových výdajů projektu: 90 mil. Kč vč. DPH. 
 
Projekt bude realizován v souladu s koncepcí Sport 2025 a Koncepcí rozvoje sportu v Litoměřicích pro 
období 2018 - 2023. 
 
Návrh na usnesení:   
 
ZM schvaluje 
 

a) podání žádosti o dotaci na projekt „Multifunkční hala na výstavišti Zahrada Čech“  
z programu 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu 2017-2024, 
podprogramu 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ, 
 

b) zajištění spolufinancování projektu „Multifunkční hala na výstavišti Zahrada Čech“  
z vlastních rozpočtových prostředků města ve výši minimálně 50 % z celkových 
způsobilých výdajů a všech nezpůsobilých výdajů akce.   

 

Podpis navrhovatele:          Přijaté usnesení: ____________ 



M   Ě   S   T   O        L   I   T   O   M   Ě   Ř   I   C E 
 
 

N  Á  V  R  H     D  O     ZM 
 
 
pro jednání ZM, dne: 6. 12. 2018 
předkládá: Mgr. Václav Červín – místostarosta                 
zpracoval: Ing. Venuše Brunclíková  
 
 
Návrh:   
 
Schválení projektu „Litoměřice – Kasárna pod Radobýlem – regenerace bývalého vojenského 
objektu a parkovací plochy pro podnikatelské využití“: 
 

a) podání žádosti C (žádost o registraci projektu) a D (žádost o poskytnutí dotace) 
z programu 122D21 Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů,  
 

b) zajištění spolufinancování projektu z vlastních rozpočtových prostředků města ve výši 
min. 25 % celkových rozpočtových nákladů akce. 

 
Odůvodnění:  
 
Projekt řeší regeneraci části areálu Kasáren pod Radobýlem – objektu bývalé administrativní budovy a 

přilehlých parkovacích ploch na pozemcích p. č. 5251/12, 5251/23, 5251/54 a 5251/71 v k. ú. Litoměřice. 

Na akci bylo Stavebním úřadem Litoměřice vydáno dne 13. 12. 2017 rozhodnutí o umístění stavby a 

stavební povolení. Projektová dokumentace byla zpracována Projekční kanceláří Polerecký, spol. s r.o.  

 

Objekt bude pronajímán podnikatelským subjektům, kterým bude sloužit jako zázemí. V přízemí jsou 

navrhovány šatny, sociální zařízení, denní místnost a čtyři kanceláře. V patře budou další kancelářské 

prostory se zázemím (celkem 7 kanceláří), zasedací místnost, denní místnost, archívy, sklad, sociální 

zařízení a kuchyňka. Půda objektu bude bez využití. 

 

Pro rok 2018 byla vypsána Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR 2. Výzva v programu 122D21 
Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů. Program je určen obcím, městům a krajům pro 
revitalizace a oživení zastaralých a nevyužívaných areálů a jejich následné využití pro průmyslové a 
podnikatelské aktivity. 
 
Dotace ze státního rozpočtu může dosáhnout nejvýše 1.500 Kč/m2 regenerované plochy brownfieldu 
(mimo objekty), v případě rekonstrukce objektů může dosáhnout dotace ze státního rozpočtu nejvýše 
15.000 Kč/m2 hrubé podlažní plochy objektu.  
 
Předpokládané celkové rozpočtové náklady akce činí 19 280 313,83 Kč bez DPH.  
Z toho: 
 

- způsobilé výdaje:     19 280 313,83 Kč bez DPH 
- dotace (75 % způsobilých výdajů):   14 460 235,37 Kč 
- vlastní zdroje – rozpočet města (25 %):   4 820 078,46 Kč  

 
Návrh na usnesení:   
 
ZM schvaluje 

a) podání žádosti C (žádost o registraci projektu) a D (žádost o poskytnutí dotace) 
projektu „Litoměřice – Kasárna pod Radobýlem – regenerace bývalého vojenského 
objektu a parkovací plochy pro podnikatelské využití“ z programu 122D21 Regenerace 
a podnikatelské využití brownfieldů  



b) zajištění spolufinancování projektu „Litoměřice – Kasárna pod Radobýlem – 
regenerace bývalého vojenského objektu a parkovací plochy pro podnikatelské využití“ 
z vlastních rozpočtových prostředků města ve výši min. 25 % celkových rozpočtových 
nákladů akce. 
 
 

 

Podpis navrhovatele:          Přijaté usnesení: ____________ 



M ě s t s k ý    ú ř a d    v    L i t o m ě ř i c í c h 
 
 

N Á V R H   D O   ZM 
 
 
pro jednání ZM, dne: 6. 12. 2018 
předkládá:  Mgr. Karel Krejza, místostarosta                  
zpracovala:   Ing. Andrea K řížová, vedoucí odboru ŠKSaPP 
 
 
 
Návrh:    
 
Schválení dokumentu „Program regenerace městské památkové rezervace Litoměřice na období  
2019 – 2023“ 
  
 
 
 
Odůvodn ění:    
 
Odbor ŠKSaPP předkládá ZM ke schválení aktualizované znění Programu regenerace městské 
památkové rezervace Litoměřice zpracované s platným Usnesením vlády české republiky č. 209 ze 
dne 25. března 1992, následně aktualizované pro období 2015-2020 (schváleno ZM dne 16.9.2014). 
Obsahem dokumentu je shrnutí všech aspektů záchrany kulturních hodnot a rozvoje významných 
částí historického jádra města s výhledem na období 2019-2023. Jde o jeden z hodnocených 
podkladů pro stanovení výše kvóty finančních příspěvků Ministerstva kultury ČR určených na obnovu 
nemovitých kulturních památek v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a 
zón, kterého se město Litoměřice účastní pravidelně již od roku 1990. 
Garantem předkládaného dokumentu je odbor školství, kultury, sportu a památkové péče. Dokument 
byl připraven ve spolupráci s Národním památkovým ústavem Ústí n.L, odborem územního rozvoje 
MěÚ Litoměřice, odborem životního prostředí MěÚ Litoměřice, odborem KMaCR a PO MKZ 
v Litoměřicích. Jeho aktualizací došlo k upřesnění podmínek pro stavební činnost a režimu ochrany 
MPR Litoměřice, doplněn o nové kapitoly např. SWOT analýzu a možnosti podpory v rámci ČR a EU. 
 
 
 
 
 
Návrh na usnesení:     
 
ZM schvaluje  dokument „Program regenerace městské památkové rezervace Litoměřice na období 
2019 – 2023“ (viz. příloha orig. zápisu). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        
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1. Úvod 

 

Program regenerace Městské památkové rezervace Litoměřice je aktualizací původního dokumentu 

schváleného městským zastupitelstvem dne 6. dubna 1995 – obsahuje strategii regenerace 

historického jádra města na období 2019-2023. 

Program je projevem vůle napomoci záchraně a rozvoji nejcennějších částí historického města 

vytvořením organizačních, informačních i ekonomických podmínek a k jeho komplexní regeneraci. 

Smyslem této regenerace je rehabilitace kulturních hodnot a ozdravění životního prostředí území 

rezervace. Podmínkou je respektování architektonického a urbanizačního prostředí MPR a splnění 

zásad státní památkové péče. 

Program regenerace je zpracován dle Usnesení vlády České republiky č. 209 ze dne 25. března 1992, 

k Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Podmínkou 

pro možnost přidělení státní finanční podpory na obnovu památek je schválený městský program 

regenerace a zároveň se město podílí na spolufinancování společně s vlastníkem na obnově památky.  

 

 
Katastrální mapa s vyznačením hranice MPR Litoměřice 

 

1.1 Městská památková rezervace 

 

Výnosem Ministerstva kultury ČR ze dne 27. října 1978 čj. 22260/78 bylo prohlášeno historické jádro 

města Litoměřice za památkovou rezervaci.  

Účelem prohlášení historického jádra města Litoměřic za památkovou rezervaci je zabezpečit tomuto 

vynikajícímu urbanistickému útvaru zvýšenou ochranu jakožto významnému historickému centru, 

které v průběhu osidlování krajiny severních Čech od období raného středověku plnilo důležité správní 
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a kulturně politické funkce. Celá historická městská soustava na bohatě členěném terénu – svazích 

Českého středohoří a při řece Labi s významnými prostory a dominantami vyžaduje řádnou konzervaci 

a obnovu tak, aby i nadále byla přirozeným a přitažlivým centrem sídelní aglomerace a jako součást 

nového životního prostředí sloužila kulturním a společenským potřebám. 

Město Litoměřice se do Programu regenerace městské památkové rezervace přihlásilo hned v jeho 

počátcích v roce 1993. Již v těchto letech začaly práce na koncepčním dokumentu Program regenerace 

městské památkové rezervace, na kterém pracovala komise programu regenerace, zřízená jako 

poradní orgán při Radě města Litoměřice. Předcházející platná verze schválená zastupitelstvem města 

byla z roku 2014. 

V průběhu let se město Litoměřice přihlásilo do soutěže o cenu za nejlepší přípravu a realizaci 

programu regenerace MPR a MPZ za rok 2013, 2014 a 2015. Kdy za rok 2015 se umístilo na 1. místě 

jako Historické město Ústeckého kraje a postoupilo do celorepublikové soutěže a umístilo se na 2. 

místě. 

Území městské památkové rezervace Litoměřice má rozlohu 48 ha a zahrnuje celkem 141 objektů 

prohlášených za kulturní památku, které představuje 108 městských domů, 10 kostelů a klášterů, 9 

soch či sloupů, 2 městská opevnění, 1 soubor dvou kašen a 10 ostatních staveb – hotel, škola, katovna, 

stará radnice, rudný důl Richard, seminář, probošství, biskupství se zahradou, městské divadlo, bývalý 

královský hrad a portál bývalého rybářského hřbitova u sv. Jiří. 

Pro ochranu bezprostředního okolí MPR Litoměřice bylo vyhlášeno Ochranné pásmo městské 

památkové rezervace Litoměřice, zřízeno rozhodnutím vydaným odborem kultury ONV Litoměřice dne 

20. 8. 1990 pod č. j. 1087-90. Na tomto území státní památková péče rovněž uplatňuje svůj zájem a 

prosazuje zásady památkové ochrany. 

  
Katastrální mapa s vyznačením kulturních památek v MPR Litoměřice 
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1.2 Podklady Programu regenerace městské památkové rezervace Litoměřice 

 

 Usnesení vlády České republiky č. 209 ze dne 25. března 1992, k Programu regenerace 

městských památkových rezervací a městských památkových zón. 

 Výnos Ministerstva kultury ČR ze dne 27. října 1978 čj. 22260/78, o prohlášení historického 

jádra města Litoměřic za památkovou rezervaci. 

 Rozhodnutí odboru kultury ONV Litoměřice dne 20. 8. 1990 pod č. j. 1087-90, zřízení 

ochranného pásma městské památkové rezervace Litoměřice. 

 Program regenerace městské památkové rezervace Litoměřice, 1995, schválen městským 

zastupitelstvem dne 6. dubna 1995. 

 Program regenerace městské památkové rezervace Litoměřice, 2007, aktualizace schválena 

městským zastupitelstvem dne 23. října 2007. 

 Program regenerace městské památkové rezervace Litoměřice, 2010, aktualizace schválena 

městským zastupitelstvem v září 2010. 

 Program regenerace městské památkové rezervace Litoměřice, 2015-2020, aktualizace 

schválena městským zastupitelstvem v září 2014. 

 Litoměřice – územní plán, vydaný 2009, dne 18. 1. 2011 nabyla účinnosti změna č. 1 ÚP 

Litoměřice, dne 5. 2. 2015 nabyla účinnosti změna č. 2 ÚP Litoměřic, jejichž předmětem 

nebylo území MPR Litoměřice.  

 Strategický plán rozvoje města Litoměřice, aktualizace z roku 2012. 

 Městská památková rezervace Litoměřice. Přihláška do soutěže o cenu za nejlepší přípravu a 

realizaci programu regenerace MPR a MPZ za rok 2013, 2014 a 2015.  

 Urbanisticko-architektonická studie regenerace a přestavby historického jádra města, 

prosinec 1992, která je v současnosti aktualizována,  

 Literatura k dějinám a vývoji města Litoměřic. 

 Odborné články k urbanismu a rozvoji města Litoměřice, autorem městský architekt Doc. Ing. 

arch. Jan Mužík, CSc. 

 Odborné metodiky Národního památkového ústavu. 

 Podklady z jednotlivých odborů Městského úřadu Litoměřice k záměrům rozvoje a 

prezentace území MPR Litoměřice. 

 

 

1.3 Širší územní vztahy 

 

Město Litoměřice je obcí s rozšířenou působností, v jihovýchodní části Ústeckého kraje. 

Město střední velikosti je stabilizovaným jádrem významného urbanizovaného prostoru (tzv. 

litoměřicko – lovosické aglomerace), které plní a rozvíjí funkci střediska oblasti včetně vyššího 

zastoupení nevýrobních aktivit; význam multikulturních tradic a bohaté historie osídlení s četnými 

kulturními památkami soustředěnými v městské památkové rezervaci (MPR); přírodními předpoklady 

a hodnotami soustředěnými v chráněné krajinné oblasti (CHKO) České středohoří, která zahrnuje větší 

část zastavěného území města Litoměřic a jeho správního území. 
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1.4 Historie a architektonický vývoj města  

 

Město vzniklo složitým vývojem z ranně středověké aglomerace sídelních center. Původně deset vesnic 

bylo soustředěno kolem regionálního správního centra – hradiště. Zakládací listina litoměřické kapituly 

z roku 1057 jmenuje ještě jednotlivé obce na území dnešního města, některé se v názvu dochovaly 

dodnes. Město se konstituovalo v druhém desetiletí 13. století, k r. 1234 je již zmiňován městský 

rychtář. V roce 1289 byla zřízena při farním kostele škola. V průběhu 13. století a v začátku 14. století 

se z Litoměřic stává významné středisko obchodní (celnice pro cestu na Labi) a správní (od roku 1324 

odvolací stolice pro právo magdeburské). Význam města se odrazil v jeho rozšíření v druhé polovině 

14. století, v novém opevnění a ve výstavbě vnitřní struktury města.  

V době husitské bylo město konzervativní, nejprve zůstalo katolické, pak se připojilo k pražské straně. 

Husitství vyvolalo počeštění městské správy. Nárůst vlivu stavů, majetku města a měšťanů se projevil 

počátkem 16. století ve vzhledu města. Město posiluje své opevnění dalším pásem hradeb, měšťanské 

domy se přestavují v rezidence s bohatou výzdobou průčelí, štítů a portálů. Jako znak sílící moci 

měšťanstva se staví po požáru roku 1537 radnice, která se ironií osudu stala o deset let později místem 

pokoření odbojných stavů Ferdinandem I. Bohaté město mělo odpovídající vybavení, roku 1549 se zde 

zřizuje latinská kolej pro královskou komoru, která později patří pod univerzitu (učil zde Pavel Stránský). 

Velký populační rozmach na počátku 17. století, kdy město mělo 700 domů, zastavila roku 1620 

porážka stavů na Bílé hoře. Pro svou víru opustilo svůj domov 215 nekatolických rodin, faktické 

poškození města dovršila třicetiletá válka, za které byla pobořena více než polovina domů v hradbách 

a na předměstí. 

Významným mezníkem se stalo povýšení zdejší kapituly na biskupství roku 1655. Následující rozmach 

výstavby církevního správního centra přivede do Litoměřic barokní umělce, z nichž rodina Broggiů se 

ve městě usadila, a svou tvorbou poznamenala obraz města a širokého okolí. Vzmáhající se 

hospodářská prosperita města vytvořila majetkový základ pro vznik barokní podoby města 

s významným labským panoramatem opírajícím se o horizonty a vrcholy Českého středohoří.  

Až do konce 19. století město zaznamenává hospodářský a kulturní růst. Zůstává správním centrem, 

mění svou tvář s nástupem racionálního klasicismu, s růstem průmyslu a dopravy. V letech 1872-73 

byla vystavěna u Labe železniční trať podcházející město tunelem, v roce 1898 pak i severně položená 

železnice , která ovlivnila růst města tímto směrem. Staré vodní mlýny nahradil roku 1855 mlýn parní, 

roku 1860 byl dostavěn nový Labsko-zámecký pivovar, konkurující staršímu měšťanskému. Současně 

vznikají nové stavby kulturního, správního a vzdělávacího účelu v místech bývalých příkopů. Samo 

historické jádro reaguje na zvýšené nároky společenského života zkapacitněním řady měšťanských 

domů - jejich přestavbou a dostavbou. 

 

 

1.5 Urbanistická struktura města 

 

Litoměřice jsou městem střední velikosti (okolo 25 000 obyvatel), které plní úlohu správního, 

kulturního a obchodního centra regionu Litoměřicko. Leží na území chráněné krajinné oblasti České 

středohoří. Zvláštností urbanistické konfigurace historického jádra je její skladba z několika 

charakterově samostatnějších částí. Soubor církevních staveb a prostorů biskupství (Dómský pahorek), 

odděluje od vlastního města údolí Pokratického potoka a původní osady - předměstí jsou odděleny 

hradbami kolem opevněného města. Tento konglomerát historických urbanistických útvarů určil 

značnou rozsáhlost litoměřické městské památkové rezervace. Vlastní městské jádro protáhlého 
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půdorysu, obehnané dochovaným opevněním obsahuje celkem 256 objektů, z nichž je 111 kulturních 

památek. Na biskupství (Dómském pahorku) je celkem 16 objektů, z toho 13 kulturních památek a v 

předměstích zahrnutých do MPR je 242 objektů, z nichž je 15 kulturních památek a 2 kulturní památky 

mimo území MPR.  

Hlavním veřejným prostorem je rozlehlé obdélné náměstí (dnes Mírové náměstí). Z jeho rohů vybíhající 

ulice vždy dvě směrem východním a dvě směrem západním, tvoří podélnou osu dělení města. K němu 

přistupují ulice vedoucí k důležitým bodům historického města – mostu, hradu, klášteru, které spolu s 

užšími spojujícími uličkami a drobnějšími náměstími rozdělují jádro města na 23 bloků. Z církevních 

staveb bylo v baroku vytvořeno promyšlené dynamické panorama z monumentálních budov na dvou 

návrších nad řekou, proložené průhledem na drobnější členitou městskou zástavbu se štíty a věžičkami. 

Panorama, koncipované na pohledy z mostu a příjezdových cest, je neopakovatelnou urbanistickou 

hodnotou městské památkové rezervace.  

Prostorová struktura řešeného území historického jádra je prakticky stabilizována. Opírá se o hlavní 

společenské prostory – Mírové náměstí a Dlouhou ulici. Na ně pak navazuje rozmanitá a vyvážená 

soustava uličních prostorů, menších náměstí a vnitroblokových prostorů a atrií.  

 

 

Ortofotomapa s vyznačením hranice MPR Litoměřice 
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1.6 SWOT analýza 

 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

• poloha města na řece Labi  • neuspokojivý stav dopravní situace – 

průjezd přes náměstí, parkování na náměstí 

• dostupnost Prahy • neutěšený stav některých památek a 

objektů 

• dostupnost z Německa po dálnici i po řece 

Labi 

• nezájem majitelů o spolupráci na údržbě, 

obnově kulturní památky 

• Výstaviště zahrada Čech • malé pracovní příležitosti ve městě 

• historické jádro města • znečištěné ovzduší z okolních závodů – 

Lovosice, Štětí, Ústí nad Labem 

• historická stopa významných lidí žijících či 

působících ve městě 

• opuštěné vojenské areály 

• široká nabídka kulturního vyžití • absence dotačního titulu na podporu 

sjednocení vývěsních štítů, log 

• dostatečné množství školských zařízení, 

domov pro seniory, 

• absence dotačního titulu na podporu 

obnovy historických objektů, které nejsou 

zapsány jako kulturní památky v MPR a 

MPZ, obecně nízké investice do údržby a 

obnovy a zpřístupnění památek. 

• spolupráce s partnerskými městy ze 

zahraničí 

•  

• dostupnost dalších památkových rezervací – 

Terezín, Úštěk 

•  

• dobrý marketing cestovního ruchu •  

• klidové zóny města – parky, ostrovy, Mostná 

hora 

 

• rozvoj cyklotras  

• charitativní spolky  

• geotermální energie  

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

• možný potenciál v rozvoji cestovního ruchu • již skoro vyčerpané možnosti výstavby 

v příměstských částí – dochází k nástavbám, 

vestavbám, přístavbám 

• posílení kulturního, církevního a 

vzdělávacího centra 

• předimenzování tržního využití v centru 

města – předzahrádky 

• posilování spolupráce se sousedními MPR 

Terezín a Úštěk  

• předimenzování parkovacích ploch ve středu 

města – Mírové náměstí 

• zvýšení informovanosti o MPR pro místní 

veřejnost  

• intenzita reklamních zařízení v MPR i zóně 

• možný potencionál v Zahradě Čech • neúnosná konkurence nadnárodních 

obchodních a jiných společností 

v docházkové vzdálenosti vůči malým a 

středním podnikům v MPR 
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• edukativní činnost s mládeží • vysoká nezaměstnanost v kraji 

• využití bývalých vojenských areálů  

• zvýšení zaměstnanosti  

• zvýšení bytových příležitostí jako startovací 

byty v ochranném pásmu MPR 

 

• posílení sociálních pečovatelských služeb   

• využití geotermálního zdroje  

• obnova bytových prostor v MPR v objektech 

přebudovaných na nebytové prostory 

 

• dobře fungující a postupně se zlepšující 

systém nakládání s odpady 

 

 

 

2. Témata rozvoje a ochrany území 

 

Město Litoměřice je vzhledem k hodnotám a výjimečnému charakteru historického jádra velmi 

navštěvovaným místem regionu. Při přípravě strategických dokumentů je zabezpečen náležitý přístup 

k MPR s tím, že město si je vědomo hodnot a potenciálu tohoto území. Aktivity z různých oblastí 

rozvoje a života ve městě jsou cíleně propojovány a směřovány do historického centra města– náměstí, 

Hrad Litoměřice, park V. Havla. V historickém jádru nalezneme zároveň i sídla stěžejních kulturních 

zařízení (divadlo, knihovna, muzea, dvě galerie výtvarného umění a kulturní dům). 

 

 

2.1 Strategický plán rozvoje města  

 

Strategický plán rozvoje města Litoměřice byl zpracován poprvé v roce 2006 a v současnosti je platná 

aktualizace plánu z roku 2012 s vizí, jak by mělo město Litoměřice vypadat v roce 2030. 

Město Litoměřice patří dlouhodobě k nejaktivnějším a nejúspěšnějším žadatelům o dotace z Evropské 

unie. Městu se podařilo od roku 2004 získat na svůj rozvoj z fondů EU více jak půl miliardy korun. Mezi 

nejvýznačnější investice patřily např. rekonstrukce Gotického hradu, modernizace zimního stadionu 

nebo výstavba domova důchodců. V dalších letech se podařilo zrekonstruovat autobusové nádraží, 

Palachovu ulici, horní nádraží, městskou tržnici a další. Městu se však daří získávat také dotace na řadu 

tzv. „měkkých“ projektů zaměřených na sociální oblast, rozvoj spravedlivého obchodu, Zdravého 

města, vzdělávání apod. Strategický plán stanovuje vizi města a vytyčuje hlavní směry jeho rozvoje. 

Definuje prioritní oblasti, do kterých by měly přednostně směřovat finanční prostředky tak, aby 

docházelo k vzájemné synergii. 

 

Přijatá vize města: 

• Litoměřice – živé srdce zahrady Čech a vstupní brána do Českého středohoří. 

• Litoměřice – malebné a romantické královské město s mnoha světskými a církevními 

památkami, bohatou historií a kvalitními službami s výbornou dostupností do Prahy.  

• Litoměřice – atraktivní město pro život všech generací, bydlení, práci i podnikání, město 

kultury, vzdělanosti, vědy a výzkumu, sportu, zdravého životního stylu a čistého životního 

prostředí. 

• Litoměřice – město budoucnosti s energetickou nezávislostí a prosperitou pro další generace. 
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Strategický plán rozvoje města Litoměřice je rozdělen do pěti oblastí, z nich tři pilíře udržitelného 

rozvoje mají dopad i na městskou památkovou rezervaci: 

A. Litoměřice – atraktivní, malebné a prosperující město (ekonomika, podnikání, cestovní ruch). 

B. Litoměřice – příjemné město pro život v srdci Zahrady Čech (životní prostředí, územní rozvoj, 

doprava a bydlení). 

C. Litoměřice – zdravé město, město kultury, sportu a vzdělanosti (sociální oblast, zdraví, 

společenský rozvoj, vzdělávání).  

D. Litoměřice – město inovací: energeticky nezávislé a nízkoemisní město (energetika, klimatické 

změny) 

E. Litoměřice – odpovědné, kvalitně a efektivně řízené město (kvalitní úřad a organizace města) 

 

 

2.2 Územní plán  

 

Územní plán města Litoměřice byl vydán dne 22. 10. 2009 s účinností od 13. 11. 2009, přičemž 

následně došlo k vydání jeho změny č. 1 s účinností ke dni 08. 01. 2011 a změny č. 2 s účinností ke dni 

05. 02. 2015. Platnou územně plánovací dokumentací města Litoměřice je tak Právní stav Územního 

plánu Litoměřice po vydání jeho změny č. 2. 

Historické jádro města Litoměřice má velmi cenný a zachovalý středověký půdorys, ale též velmi 

působivou postupně utvářenou siluetu. Územní plán tento charakter a hodnoty území MPR v rámci 

navržené koncepce rozvoje území a ochrany a rozvoje jeho hodnot zohledňuje, a to jako jeden ze 

základních vstupních předpokladů. 

 

Regulativy ploch s rozdílným způsobem využití obsažené v územním plánu: 

 

Území MPR je členěno na plochy, pro které byla přijata tato pravidla:  

SC.1 - smíšené využití centra města I s omezenou dopravní dostupností,  

SC.2 - smíšené využití centra města II.  

Kromě ploch veřejné občanské vybavenosti (OV) a menšího podílu ploch čistě obytných (BH, BI) a 

smíšeného využití území městského typu (SM) je nezbytné v historickém jádru města stabilizovat 

plochy veřejných prostranství (PV, PV.1) a veřejné sídelní zeleně (ZS, ZS.3) i zeleně nezastavitelných 

soukromých zahrad (ZS.1) a intenzifikovat stávající i navržené plochy záchytných parkovišť – tak, aby 

historické jádro mohlo nadále uspokojovat požadavky kladené na centrum města i širší spádové 

oblasti. 

 

Ochrana kompozičních vztahů a panoramatu města: 

Kompoziční vztahy jsou v případě Litoměřic specifickým předmětem ochrany a tedy i specifickým 

limitem územního rozvoje a stavebních aktivit ve správním území města. 

• Výškovou hladinu zástavby je třeba chránit s ohledem na zachování měřítka zastavění, 

charakteru zástavby městského jádra a zachování působnosti historických stavebních i 

přírodních dominant spoluvytvářejících jedinečnou scenérii celkového obrazu města. 

• Je třeba dbát na ochranu a působnost rámce přírodních horizontů okolních návrší (na západě 

Radobýl a Bídnice, na severu Mostná Hora, Bílá Stráň, Kočka s horizontem Českého Středohoří, 

na východě vrch Na Šancích). Jako specifický prvek kompozice sídla působí i soutok Labe a 

Ohře s přilehlými prostory nábřeží a doprovodné zeleně. 
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• Lokální identita sídla je dána kromě charakteristické topografie vztahem a vzájemným 

působením přírodního rámce a stavebních dominant území. Zejména je třeba dbát na ochranu 

panoramatu historického města a jeho předměstí na straně jedné, na ochranu krajinného 

rámce a přírodního horizontu kotliny na straně druhé a zachovat osy průhledů na kulturní i 

přírodní dominanty sídla. 

• Veškeré budoucí záměry, které mohou zasáhnout do panoramatu města a jeho střešní krajiny 

nebo do krajinného rámce, budou prověřeny se zvýšenou pozorností, investor musí prokázat, 

že jeho záměr nenaruší celkové panorama města, jeho střešní krajinu a krajinný rámec. 

 

Prostorové uspořádání: 

Nové objekty nebo dostavby původních objektů musí architektonickým členěním, stavební formou a 

zejména celkovým objemem zastavění (formou zastřešení, výškou římsy a hřebene) respektovat 

kompoziční vztahy, měřítko a kontext okolní zástavby a charakter území MPR. Střešní krajina musí 

v dálkových pohledech zachovat jednotný charakter. Plochy zeleně jsou dány historickou urbanistickou 

strukturou, eventuálně jsou určovány či upřesňovány, stejně jako vybavení parteru- mobiliář a 

vybavení veřejných prostorů, územní studií. 

Podrobněji jsou zásady prostorové a funkční regenerace historického jádra města formulovány v 

„Urbanisticko-architektonické studii regenerace a přestavby historického jádra města“ zpracované 

v roce 1992. Tato studie se stala součástí územních plánů a její obsah je tak postupně naplňován. Tato 

dokumentace je koncepčním podkladem pro zpracovávání podrobnějších studií, které slouží městu 

k rozhodování a formulaci zadání projektů dílčích regeneračních zásahů. 

 
Urbanistická koncepce – území MPR Litoměřice  
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2.3 Podmínky pro stavební činnost – režim ochrany MPR Litoměřice 

 

Městská památková rezervace byla vyhlášena Výnosem MK ČR ze dne 27. 10. 1978, č.j. 22260/78 

o prohlášení historického jádra města Litoměřice za památkovou rezervaci. Ochranné pásmo MPR bylo 

vyhlášeno Okresním národním výborem Litoměřice rozhodnutím ze dne 20. 8. 1990, č. j. 1087–90. 

Tyto výše uvedené dokumenty jasně specifikují stavební činnost na území MPR a v ochranném pásmu. 

Veškeré práce a stavební údržba na objektech a úpravách prostranství v MPR a jeho OP se řídí zákonem 

č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, výnosem MK ČR č. j. 22260/78 ze 

dne 27. 10. 1978 o prohlášení historického jádra města Litoměřice za památkovou rezervaci a 

podmínkami stanovenými ONV Litoměřice č.j. 1057 – 90 ze dne 20. 8. 1990 o vyhlášení ochranného 

pásma MPR. Podmínky pro stavební činnost nelze stanovit globálně na všechny objekty v MPR a OP. 

Vzhledem k tomu, že každý objekt je individualita, je nutno i při určování podmínek jeho údržby k němu 

přistupovat individuálně. Pro stavby, které jsou kulturní památkou, je před rozsáhlejším stavebním 

zásahem zpracován standardní stavebně historický průzkum, při dílčí rekonstrukci tzv. operativní 

průzkum a dokumentace, která analyzuje pracemi dotčené konstrukce. Proto níže uvedené požadavky 

na stavební činnost v MPR a OP je nutno považovat za jakési všeobecné zásady k této činnosti, které 

slouží jako informace pro širší veřejnost při přípravě na stavbu, rekonstrukci nebo práce považované 

jako údržbové na objektu v MPR a OP. 

Opravy, přestavby, nátěry, umístění zařízení nebo jiné úpravy objektů v MPR a OP mohou být 

prováděny až po projednání s orgánem státní památkové péče na základě vydaného závazného 

stanoviska orgánu památkové péče tj. s Městským úřadem Litoměřice a jeho příslušných odborů a 

případně s platným povolením stavebního úřadu. 

Předmětem zájmů památkové péče v prostředí MPR je historický půdorys a jemu odpovídající 

prostorová a hmotová skladba se všemi nemovitými kulturními památkami, městské interiéry včetně 

povrchů komunikací, podzemní prostory, a všechny ostatní objekty dotvářející prostředí městské 

památkové rezervace. 

 

Hmoty budov a jejich členění: 

Veškeré úpravy nemovitých 

kulturních památek i jejich 

souborů musí být řešeny a 

prováděny se zřetelem k 

trvalému zabezpečení jejich 

autenticity, k jejich 

přiměřenému využití a 

dalšímu zhodnocování jejich 

výtvarných a dokumentárních 

hodnot a funkcí. 

Při nové výstavbě a při 

vnějších úpravách 

nechráněných objektů je 

třeba dbát architektonických 

vztahů ke kulturním 

památkám a jejich souborům, 
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navazovat na jejich objemovou a prostorovou skladbu i prostředí a dotvářet jejich celky přiměřenými 

prostředky současné architektonické tvorby. 

 

Fasády: 

U stávajících objektů v MPR a OP musejí být zachovány a obnovovány architektonické prvky fasád 

včetně uměleckořemeslných prvků – zábradlí, dveře, okna apod. Při opravách vnějších omítek 

historických domů musí být používány prodyšné materiály a to především vápenné omítky a nátěry, 

popř. nové netradiční materiály stejného charakteru a vlastností. 

Celoplošné obklady fasád kamenem, sklem, keramikou, kovovými prvky nebo deskami z umělých hmot 

a neprodyšnými omítkami se nepřipouštějí. Na fasádách není přípustné užití prefabrikovaných  

polystyrénových apod. architektonických prvků, při realizaci doplňování či nových omítek nebudou 

použity sanační omítky ani žádné zpevňovací či podkladní sítě. Obklady soklových částí jsou 

nepřípustné sklem, keramikou, kovovými prvky nebo deskami z umělých hmot a neprodyšnými 

omítkami (sanační, cementové omítky). 

Barevné řešení fasád kulturních památek musí vycházet z průzkumu omítkové vrstvy, u ostatních 

objektů musí barevné řešení odpovídat historickému prostředí a architektonickému členění. 

Nepřípustné jsou ostré, pronikavé a lesknoucí se barvy. 

Vnější schody u vchodů do budov nemohou být z pohledového betonu nebo opatřeny obkladem 

z keramických dlaždic. 

 

Střechy: 

Tvary a krytiny střechy 

staveb musí 

respektovat charakter 

střešní krajiny v 

prostředí MPR a OP. 

Přípustné jsou střechy 

sedlové, valbové, 

mansardové nebo jejich 

kombinace. Nevhodné 

jsou krytiny v netradiční 

barevnosti a struktuře, 

nesmějí být používány 

různé plechové či 

ocelové profilované 

šablony, profily z 

vlnitých nebo osinkocementových dílů a další pro prostředí Litoměřic netradiční krytiny. Nepřípustné 

jsou mohutné nárožní tvarovky a koncové tvarovky lemující obrys štítů u některých typů krytin. 

Půdní vestavby u kulturních památek mohou být realizovány jen ve zcela výjimečných případech a to 

po posouzení stavu historického krovu, celého půdního prostoru a vhodného řešení prosvětlení 

podkrovních obytných prostorů. Způsob případného prosvětlení podkrovních obytných prostorů, 

instalace solárních panelů a panelů na výrobu energií, ať již ve stávajících stavbách nebo 

v novostavbách je posuzováno individuálně s přihlédnutím k okolí stavby, viditelnosti těchto prvků 

z veřejného prostoru a k místním tvarům vikýřů. 
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Okna, dveře, výkladce, vrata, mříže: 

U nemovitých kulturních památek nesmějí být používána plastová a hliníková okna, dveře, výkladce a 

vrata. U ostatních objektů v MPR a OP použití materiálů z plastů, Euro profilů a hliníku bude 

posuzováno individuálně a to se zřetelem v co největší míře zachovat kvalitní uměleckořemeslné prvky 

z tradičních materiálů a jejich autenticitu. Nové výplně otvorů ze skleněných cihel nebo tvárnic jsou ve 

fasádách nepřípustné. 

 

Reklamy a firemní označení, osvětlení a vybavení parteru: 

Osvětlovací zařízení, svítidla, státní a firemní znaky, názvy orgánů, institucí i provozoven, firemní 

tabule, vývěsky, výtvarná díla a další informační označení budov musí být umisťována tak, aby co 

nejméně ovlivnila vzhled stavby a nerušila architektonickou kompozici průčelí a jeho významné detaily. 

Jejich velikost musí být omezena na nejmenší možnou míru. Jejich provedení realizovat z tradičních 

materiálů a forem (truhlářské, kovářské, kamenické, keramické, štukatérské atd.) střídmého 

estetického vzhledu. 

Reklamy na zboží a služby mohou být instalovány na objektech, kde se inzerované zboží prodává nebo 

poskytuje. Ostatní reklamy mohou být umístěny pouze na povolených plakátovacích plochách a 

sloupech. Přenosné reklamní zařízení typu „A“ bude v MPR minimalizováno, umísťování poutačů na 

lampách veřejného osvětlení je plně zakázáno. Instalace barevných polepů na vnějších i vnitřních 

plochách oken není v památkové rezervaci povolena. Výjimku tvoří pouze polepy v nadsvětlících výkladců a 

polepy snižující průhlednost v tlumených barvách. 

Nepřipouští se hromadění více reklamních zařízení na jednom objektu, použití velkoplošných 

světelných tabulí, světelných kostek, pulsující neonová světla, pohyblivé reklamy a křiklavá barevnost. 

Směrové a orientační tabule je možno realizovat pouze v rámci jednotného orientačního systému. 

V případě městského mobiliáře (svítidla, lavičky, zábradlí atd.) se musí vycházet z místních tradic a 

dochovaných prvků, nebo ze starší ikonografické dokumentace (historické pohlednice apod.). 

 

Mosty, lávky, nábřeží a opěrné zdi, schodiště, chodníky a vozovky: 

Historická dlažba je součástí památkové hodnoty města a měla by být zachována v maximální míře. 

Rekonstrukce, obnovy a opravy musí být prováděny s ohledem na jejich historickou a výtvarnou 

hodnotu. Při tom musí být používány původní a k doplnění obdobné materiály. Chodníky a vozovky 

v MPR budou při jejich postupné rekonstrukci provedeny v přírodních materiálech – kamenná dlažba. 

Líce opěrných zdí musí být prováděny z kamene či cihel. Použití betonu je přípustné pouze v pohledově 

méně exponovaných plochách či v odůvodněných historickými podklady doložených případech. 

Stupně schodišť mohou být pouze z přírodního kamene či cihel. 

 

Údržba a opravy: 

Vlastníci a uživatelé kulturních památek a jejich prostředí, ostatních objektů a jejich prostředí v MPR a 

OP jsou povinni jednat v souladu s ustanoveními zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči ve 

znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním 

úřadu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů. 
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2.4 Demografický vývoj v MPR Litoměřice 

 

Demografický vývoj řešeného území pro období roku 2019-2023 se plně opírá o prostorové možnosti 

stávající zástavby městské památkové rezervace.  Větší přestavby či rozsáhlejší novou výstavbu nelze 

vzhledem k celkovému charakteru daného území předpokládat.   

Demografický vývoj je možné za uplynulé období (2014-2018) hodnotit kladně, neboť zde došlo 

k novému trendu a to změně požadavků vlastníků a investorů na obnovy bytových jednotek z dříve 

zřizovaných nebytových a komerčních prostorů, z nevyužívaných dvorních objektů a možnosti půdních 

vestaveb. V případě nové výstavby (v místech historicky zastavěných proluk) jsou objekty vždy částečně 

využívány jako bytové jednotky. Celkově lze pozorovat růst bytového fondu v historickém jádru MPR, 

předpoklad však je, že tento trend bude pro řešené období ustálen. 

 

Počet obyvatel města celkem k 31.10.2018               24.336 

Počet obyvatel v MPR k 31.10.2018                       2.902 

          (k 1.7.2014                             2.605) 

 

 

3. Sociální hlediska 

 

Na území MPR a v historických objektech nejsou požadavky na výstavbu a zřizování sociálních bytů, 

nebo jiného typu ubytování pro sociálně slabé či nepřizpůsobivé obyvatelstvo, a nevyskytují se zde 

závažné problémy se sociálně nepřizpůsobivými skupinami obyvatel.  

Území rezervace je, mimo jiné, monitorováno kamerami Městské policie, díky tomuto nedochází 

v nadměrné míře k devastaci či poškozování historických objektů (např. sgrafity, fyzické poškozování 

objektů a městského mobiliáře). Tento stav by měl být dlouhodobě stabilizován, v případě jeho 

zhoršení, což zde není předpoklad, bude operativně řešen dostupnými a účinnými zákonnými 

prostředky, aby památková rezervace byla v jejím komplexním využití (bydlení, ochrana veřejného 

prostranství, ochrana nemovitostí a městského mobiliáře) bezproblémová.  

Na území památkové rezervace se vztahuje obecně závazná vyhláška Města Litoměřice č. 1/2018, 

kterou se upravuje zákaz žebrání a zkracuje doba nočního klidu, což přispívá k udržení pořádku 

v historickém centru.  

 

 

4. Ekologická hlediska 

 

Z pohledu památkové péče jsou problematické v dnešní době nároky na energetické úspory budov, 

které jsou spojeny s požadavky na zateplení objektů, výměně historických výplní za plastové, v lepším 

případě za dřevěné, ovšem s použitím izolačního dvojskla.  

Z hlediska ochrany střešní krajiny v rezervaci je nutné vždy individuálně řešit možnost použití panelů 

na ohřev vody, či na výrobu elektrické energie.  

Dále je možno uvést požadavky na realizaci podzemních kontejnerů. V prostředí památkové rezervace 

Litoměřice je stavba podzemních kontejnerů řešena v jejích okrajových částech. Přímo v jádru města 

(Mírové náměstí) - vzhledem k významnému archeologickému dědictví, rozsáhlým sklepením a 

zádlažbám, je realizace takovýchto staveb prakticky nemožná. 

 



16 
 

5. Informace a osvěta: 

 

5.1 Možnosti podpory v rámci ČR a Evropské unie 

 

Dostupné podpůrné programy v období platnosti Programu regenerace MPR Litoměřice na období 

2019-2023 

 

SOUČASNÉ MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI ČR 

 

Dotace města Litoměřice 

Město Litoměřice podporuje obnovu kulturních památek v rámci Programu regenerace MPR a MPZ ve 

výši předepsaných podílů u schválených akcí. Financuje nebo spolufinancuje obnovu kulturních 

památek ve vlastnictví města. Na základě individuálních žádostí může podpořit obnovu kulturních 

památek jiných vlastníků. Speciální dotační titul ani fond pro obnovu památek ale město nemá. 

 

Dotace Ústeckého kraje 

– aktualizuje každoročně krajský úřad. 

Ústecký kraj poskytuje dotace na obnovu kulturních památek – v případě restaurování a na obnovu 

staveb drobné architektury místního významu. Nová koncepce péče o památky zahrnuje možnost 

podpory financování nemovitostí na území MPR a MPZ, které nejsou kulturními památkami. 

 

Příspěvky a dotace Ministerstva kultury ČR 

Podle § 16 odst. 2 zákona o státní památkové péči může příspěvek na obnovu kulturní památky 

poskytnout ze státního rozpočtu Ministerstvo kultury, je-li na zachování kulturní památky mimořádný 

společenský zájem (například jde-li o kulturní památku na území České republiky svého druhu 

ojedinělou, je-li kulturní památka v havarijním stavu nezaviněném jejím vlastníkem nebo je-li kulturní 

památka zařazena do některého ze specializovaných příspěvkových programů Ministerstva kultury). 

Následující situace se týkají pouze příspěvků poskytovaných ze státního rozpočtu Ministerstvem 

kultury, které v současnosti má 6 specializovaných programů na obnovu kulturních památek, 1 

program na podporu památek UNESCO, 1 program na podporu občanským sdružením a 1 program na 

podporu záchranných archeologických výzkumů. 

 

Program záchrany architektonického dědictví 

Program záchrany architektonického dědictví schválený usnesením vlády ČR č 110 ze dne22. února 

1995 doplňuje celostátní Program regenerace MPR a MPZ zaměřením na záchranu a zachování 

kulturních památek nebo těch jejích částí, které tvoří podstatu kulturní památky. Programem je 

podporována obnova kulturních památek tvořících nejcennější součást našeho architektonického 

dědictví, jako jsou hrady, zámky, kláštery, historické zahrady, kostely a podobně. Zamýšlené práce 

přitom musejí směřovat k záchraně kulturní památky nebo záchraně těch jejich částí, které tvoří 

podstatu kulturní památky. 

Z tohoto programu, který lze využít na celém území České republiky, dosud bylo možné získat v 

průměru 63 % ceny obnovy. 
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Havarijní program 

Finanční prostředky Havarijního programu jsou určeny na záchranu nemovitých kulturních památek v 

havarijním technickém stavu, zejména na jejich statické a celkové stavební zajištění, vč. 

restaurátorských prací a na opravy krovů a střech (včetně opravy nebo provedení klempířských a 

zámečnických prací, komínů a hlavní římsy budovy). 

 

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 

Od doby schválení celostátního Programu regenerace městských památkových rezervací a městských 

památkových zón usnesením vlády ČR č. 209 dne 25. března 1992 se sta Program účinným nástrojem, 

který slouží k obnově kulturních památek nacházejících se v nejcennějších částech našich historických 

měst, prohlášených za památkové rezervace nebo památkové zóny. Finanční příspěvky však mohou 

být z něho poskytovány pouze tehdy, pokud má příslušné město zpracovaný vlastní program 

regenerace a pokud se zároveň finančně podílí společně s vlastníkem na obnově kulturních památek. 

Město Litoměřice je do něho zapojeno od začátku, od roku 1993. 

 
Tabulka 1: Zdroje a podíly v rámci Programu regenerace MPR a MPZ ČR 

Zdroje vlastnictví Finanční podíly podle druhu vlastnictví 

Město Fyzické osoby, podnikající 

osoby, církve 

Prostředky vlastníků nebo uživatelů, 

případně jiné neveřejné zdroje 

min. 40% min. 40% 

Rozpočet města   max. 10% max. 10% 

Prostředky státu (MK) max. 50% max. 50% 

Zdroj: Zásady Ministerstva kultury České republiky pro užití a alokaci státní finanční podpory v programu regenerace 

městských památkových rezervací a městských památkových zón, úplné znění z r. 2010, aktualizované Opatřením, jímž se 

mění a doplňují Zásady Ministerstva kultury České republiky pro užití a alokaci státní finanční podpory v Programu regenerace 

městských památkových rezervací a městských památkových zón, v roce 2012. 

 

Výjimky ze stanovených podílů jsou možné pro národní kulturní památky a restaurování až do 100 % 

nákladů. 

Rezervu programu je možné použít rovněž na záchranu významných památkových hodnot nebo 

významných architektonických nebo uměleckořemeslných prvků, pokud jde o stavby, jež nejsou 

kulturními památkami, ale nacházejí se v památkové rezervaci nebo památkové zóně ve městě se 

zpracovaným a schváleným programem regenerace, v souladu s Úmluvou o ochraně architektonického 

dědictví Evropy č. 73/2000 Sb., m. s., veznění rozpočtových pravidel ČR. 

Významným impulzem pro regeneraci MPR a MPZ je každoročně vyhlašovaná Soutěž o nejlepší 

přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových 

zón ČR, kde vítězné město získává titul Historické město roku a odměnu 1 mil. Kč. 

 

Program restaurování movitých kulturních památek 

Z tohoto programu jsou poskytovány finanční příspěvky na náklady spojené s obnovou (restaurováním) 

movitých kulturních památek, zejména takových, které jsou významnými díly výtvarných umění nebo 

uměleckořemeslnými pracemi a jsou umístěny v budovách zpřístupněných veřejnosti pro kulturní, 

výchovně-vzdělávací nebo náboženské účely (například obrazy a sochy v kostelech). 

 

  



18 
 

Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 

Byl založen v roce 2008 na obnovu památkového fondu, kde to efektivně a účelně neumožňují jiné 

programy Ministerstva kultury. Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování a obnovu 

nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními 

kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky. 

 

Program Podpora pro památky UNESCO 

Program Podpora pro památky UNESCO zřídilo Ministerstvo kultury ČR poprvé v roce2008. Jeho 

hlavním cílem je dostát závazkům, které České republice vyplývají z přijetí Úmluvy o ochraně světového 

kulturního a přírodního dědictví. V rámci zásad pro čerpání finančních prostředků z tohoto programu 

byly vytvořeny tři prioritní oblasti: tvorba management plánů, vědecko-výzkumné aktivity a 

prezentace, propagace a edukace statků UNESCO. Účelem programu je podporovat všestranný rozvoj 

památek zapsaných na Seznam světového dědictví, které se nacházejí na území ČR. 

 

Program Podpora záchranných archeologických výzkumů 

Byl založen společným opatřením ministerstev kultury a financí jako jeden z nástrojů plnění 

mezinárodních závazků České republiky podle Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy na 

podporu záchranných archeologických výzkumů. Finanční prostředky jsou poskytovány oprávněným 

organizacím na úhradu nákladů, které jim vznikly v souvislosti s provedením záchranného 

archeologického výzkumu při stavební činnosti fyzických nepodnikajících osob, tedy v případě, kdy 

náklady hradí oprávněná organizace, nikoliv stavebník (viz § 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb. v platném 

znění).  

 

Podpory nestátních neziskových organizací a jiných subjektů 

Nejdůležitější nestátní podpůrné organizace v ČR v oblasti kulturního dědictví: 

Nadace Občanského fóra 

Smyslem tohoto programu je každoročně poskytovat finanční příspěvky na opravu a záchranu 

opomíjených a zchátralých památek v České republice. O drobné památky místního významu, které 

mají nezastupitelné místo ve vzhledu naší krajiny, pečují většinou místní občanské iniciativy, které se 

aktivně podílejí na záchraně „své“ památky svým entuziasmem a dobrovolnou brigádnickou prací. 

Nadace podporuje opravu místních památek formou grantů pro místní občanské iniciativy. Peníze na 

jednotlivé akce rozděluje ve dvou grantových programech - Opomíjené památky a Památky a zdraví 

Nadace Via 

Podporuje skupiny lidí, kteří společně proměňují veřejná prostranství, oživují veřejný prostor, usilují a 

lepší sousedské vztahy nebo se nebojí společně postavit za veřejný zájem.  

Česko-německý fond budoucnosti 

Pomáhá stavět mosty mezi Čechy a Němci. Cíleně podporuje projekty, které svádějí dohromady lidi 

obou zemí, které umožňují a prohlubují pohledy do jejich světů, do společné kultury a dějin. 

Nadace ČEZ 

Nadace rozvoje občanské společnosti NROS 
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SOUČASNÉ MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI EVROPSKÉ UNIE 

 

Česká republika má možnost od roku 2014 až do roku 2020 z evropských fondů vyčerpat přibližně 600 

miliard Kč. 

Více o fondech EU na http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-evropske-dotace-pomahaji 

 

Výslovná podpora obnovy kulturních památek se vyskytuje zejména v Integrovaném regionálním 

operačním programu. Zde lze podporu použít na obnovu kulturních památek zapsaných na Seznamu 

přírodního a kulturního dědictví UNESCO, národních kulturních památek a kulturních památek 

obsažených v Indikativním seznamu kulturních památek vytvořeném Ministerstvem kultury. Do 

Integrovaného regionálního operačního programu je začleněna rovněž podpora pořízení regulačních 

plánů památkových rezervací nebo památkových zón.  

S výslovnou podporou kulturního dědictví se setkáváme rovněž v programech nadnárodní spolupráce, 

kde však je finančně omezena a podmínkou je nadnárodní přínos. Program meziregionální spolupráce 

může podpořit tvorbu regionálních politik i v oblasti kulturního dědictví, ale investice nelze zahrnout 

vůbec. V ostatních programech nalézáme podporu kulturního dědictví jako jejich aspekt, to znamená, 

že na příklad rekonstrukce budovy s cílem zlepšit podnikání nebo zaměstnanost se může týkat i 

památkově chráněné budovy. Oproti minulému programovému období je možné v tomto období 

podpořit z Evropských fondů asi polovinu počtu kulturních památek, tj. asi 1 % jejich celkového počtu. 

Proto většina památek a jejich obnov bude závislá na vlastnících, národních programech s omezenými 

zdroji a na podpoře města nebo kraje, případně „Norských fondů“ a nestátních neziskových organizací. 

 

 

5.2 Památková péče a propagace programu 

 

Při Radě města je zřízena subkomise „Regenerace městské památkové rezervace“, jejímiž členy jsou 

zástupci státní památkové péče pro MPR Litoměřice, Národního památkového ústavu ÚOP v Ústí nad 

Labem, Stavebního úřadu Litoměřice, Krajského úřadu Ústeckého kraje – odboru kultury a památkové 

péče, Biskupství litoměřického a architekta města Litoměřice. Na svých jednáních subkomise řeší 

záležitosti poskytování finančních příspěvků na obnovu kulturních památek z Programu regenerace a 

doporučuje zastupitelstvu města ke schválení vybrané akce obnovy. Dále se zabývá tématy, která se 

vztahují k rozvoji a úpravám území MPR (územní plánování, větší stavební akce, veřejná prostranství, 

dopravní řešení). Zápisy z jednání subkomise jsou zveřejňovány na úřední desce prostřednictvím 

webových stránek. 

Propagace a informace o Programu regenerace MPR a MPZ včetně dalších dotačních titulů z oblasti 

památkové péče jsou uveřejněny na webových stránkách Města Litoměřice 

http://radnice.litomerice.cz/pamatkovapece.html. Informace o činnosti památkové péče v MPR 

Litoměřice jsou pravidelně zveřejňovány v místním tisku včetně bezplatných periodik města, 

vydávaných pro občany Litoměřic. 

Prezentace koncepce a průběžné revitalizace historického centra města jsou publikovány v odborných 

článcích městského architekta Doc. Ing. arch. Jana Mužíka, CSc. 
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5.3 Cestovní ruch a propagace 

 

V lednu 2018 byl do struktury Městského úřadu Litoměřice začleněn nově vytvořený odbor 

komunikace, marketingu a cestovního ruchu, který kromě jiného převzal funkci zrušené příspěvkové 

organizace města Centrum cestovního ruchu. Odbor tvoří tři úseky – tiskový, marketingový a 

infocentrum. Tyto úseky jsou svými činnostmi provázané. Vznikl tak celek, který nabízí jednotný 

komunikační a informační servis, úzce související s marketingem města. Hlavním cílem marketingového 

úseku je zvyšování povědomí o městě prostřednictvím dostupných marketingových nástrojů a 

vytváření pozitivního obrazu města jako zajímavé a atraktivní turistické destinace. Důležitou součástí 

je tvorba nových produktů cestovního ruchu a vydávání nových propagačních materiálů města. 

Dílčím úkolem je sledovat a přizpůsobovat se novým trendům (sociální sítě, aplikace do chytrých 

telefonů apod.) v oblasti marketingu a propagace. Nedílnou součástí je spolupráce se všemi aktéry 

cestovního ruchu ve městě a okolí. Důležitým nástrojem marketingu cestovního ruchu jsou informační 

centra, jejichž prostřednictvím lze propagovat různé atraktivity, pořádané akce a služby (restaurace, 

hotely, kulturní zařízení apod.). Podnikatelské subjekty, které jsou s cestovním ruchem úzce propojeny, 

mají v infocentru své propagační materiály. Nově se infocentrum zaměřuje na propagaci regionálních 

produktů. Zájem u turistů vyvolala například prodej vín Klášterních vinných sklepů Litoměřice. IC 

poskytuje komplexní informace a služby související s cestovním ruchem, turistické informace o městě 

a okolí, památkách a tipy pro volný čas. Nabízí informační materiály, upomínkové předměty, veřejný 

internet, je možné si prostřednictvím IC zajistit ubytování. 

Jednou z hlavních činností informačního centra je poskytování průvodcovských služeb městem. Pro 

návštěvníky je připravena prohlídková trasa, díky které zhlédnou největší atraktivity Litoměřic. Kromě 

této trasy může návštěvník absolvovat 3 tematické prohlídky města: 

 

Po stopách K. H. Máchy – Litoměřice jsou spjaté s nejznámějším českým romantickým básníkem, který 

v Litoměřicích žil a zemřel. Bydlel v domě Na Vikárce a pracoval v Dlouhé ulici č. p. 199. Ve městě se 

nachází několik soch, které jeho památku připomínají. Nejznámější je patrně socha na úpatí Mostné 

hory.  

 

Kdo se to na nás dívá – Trasa po litoměřických sochách, inspirovaná knihou litoměřických autorů Pavla 

Rývy a Oldřicha Doskočila.  

 

Litoměřice a baroko – Trasa představuje soubor 

litoměřických staveb od významných barokních 

architektů (zejména Julia a Oktaviána Broggiových).  

 

Návštěvník, který nepreferuje prohlídky města s 

průvodcem, může pomocí propagačních materiálů 

absolvovat trasu sám. K dispozici jsou také trhací 

mapy a bezbariérová mapa města či jednotlivých 

prohlídek. Dále pracovníci infocentra zajišťují 

prohlídky vyhlídkové věže Kalich a expozice Důl 

Richard v proměnách času. Tato expozice zahájila svou činnost 1. 6. 2013. Je umístěna ve zhruba 160 

metrů dlouhé podzemní chodbě pod budovou radnice přímo v centru města. Každá z pěti částí 

expozice představuje jedno období existence dolu Richard, který se nachází v blízkosti Litoměřic a je 
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z bezpečnostních důvodů veřejnosti nepřístupný. První část je věnována těžbě vápence, druhá část 

zachycuje válečné období, kdy v dolu Richard nacisté vybudovali továrnu pro zbrojní průmysl, ve které 

za necelý rok zahynulo téměř 4500 vězňů. Třetí část expozice vás blíže seznámí s úložištěm 

nízkoradioaktivního odpadu, který je v současné době v dolu Richard ukládán. Čtvrtá část expozice 

nabízí pohled do budoucna v podobě architektonické studie možného památníku nazvaná Sad smíření. 

A poslední, tedy pátá část, otevřena 3. května 2017, kdy byla expozice rozšířena o výstavu fotografií 

současného stavu dolu Richard.  

 

K nabídce cestovního ruchu v Litoměřicích patří také výstava nazvaná Holzmannovy Litoměřice, která 

byla slavnostně otevřena v květnu 2015. 

Expozice je věnovaná významné osobnosti českého humoru Felixi Holzmannovi, který velkou část 

svého života prožil právě v Litoměřicích. Původně byla umístěna v administrativní budově Hradu 

Litoměřice a začátkem roku 2018 došlo k jejímu přestěhování do bývalé zasedací místnosti městského 

úřadu na Mírovém náměstí. A to především z toho důvodu, že její provoz zajišťují pracovníci infocentra 

a umístění v jeho těsné blízkosti je pro ně praktičtější a zároveň pohodlnější pro návštěvníky, kteří 

mohou využít balíček 3+1 z Litoměřic (vyhlídková věž Kalich, podzemní výstava Důl Richard 

v proměnách času a Holzmannovy Litoměřice) a mít všechny atraktivity ze zvýhodněného balíčku 

pohromadě na jednom místě. 

 

Ve městě je umístěn orientační systém v podobě hnědých směrovek, které upozorňují na důležité 

turistické cíle. Bohatou nabídku turismu v Litoměřicích dotváří také atraktivity, provozované jinými 

subjekty, např. výstaviště Zahrada Čech, Oblastní muzeum Litoměřice, věž katedrály sv. Štěpána, 

Muzeum křišťálový dotek, Minipivovar Labuť, Pivní lázně Koliba, Káva s párou a další. 

 

Marketing a propagace probíhá cíleně a plánovaně. Využívána jsou odborná tištěná periodika z oblasti 

cestovního ruchu (KAM po Česku, Travel Profi, TIM magazín, COT Business a další), místní média 

(Litoměřický deník, Litomericko24, Radniční zpravodaj, Regionální televize), ale na základě pravidelně 

rozesílaných tiskových zpráv i celostátní média (Mladá fronta Dnes, Právo apod.) Další forma propagace 

probíhá prostřednictvím turistických portálů, odborných webů a v neposlední řadě sociálních sítí 

(Facebook, Instagram). Turistická a kulturní nabídka Litoměřic je komunikována zejména 

prostřednictvím facebookové stránky Litoměřice Srdcem, jež je spravována nově vzniklým odborem 

komunikace a marketingu. Aktuální informace související s turistickým ruchem, fotografie turistických 

atraktivit apod. nově nabízejí také dvě obrazovky (na Mírovém náměstí a v čekárně horního vlakového 

nádraží). Litoměřice se prezentují i v mobilních aplikacích (InCity, Darumago, Geofun – hra v níž je 

průvodcem sám Karel Hynek Mácha a vtipnou formou seznamuje návštěvníky s městem). Za účelem 

motivování turistů k návštěvě jsou průběžně vytvářeny nové produkty: kostýmované prohlídky, balíčky 

se zvýhodněným vstupným „3+1 z Litoměřic“, dále ve spolupráci s městem Terezín „Tajemství zemské 

brány“ a také turisty oblíbený „Okruh církevní památky“, který pořádá Destinační agentura České 

středohoří. Litoměřice jsou prezentovány na veletrzích cestovního ruchu (HolidayWorld v Praze, Itep 

v Plzni, Regiotour Brno, Infotour a cykloturistika Hradec Králové). 

Aktivity, které odbor komunikace, marketingu a cestovního ruchu vykonává v oblasti cestovního ruchu, 

jsou v souladu s Inovovanou strategií marketingu a cestovního ruchu Města Litoměřice a se Strategií 

rozvoje cestovního ruchu 2015-2020 Ústeckého kraje. 

V průběhu turistické sezóny 2018 město Litoměřice vydalo nové propagační materiály v jednotném 

grafickém designu. S barevnými letáčky se můžou návštěvníci města sami vydat trasou vedoucí 
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například po barokních skvostech, po stopách básníka K. H. Máchy, stezkou za pivem a vínem či za 

litoměřickými sochami. Novým produktem nabízeným turistům se stala Stezka za pivem a vínem. 

Milovníky zlatého moku či lahodných vín dovede na místa úzce spjatá s tradicemi pěstování révy vinné 

a vaření piva. 

 

V rámci oslav 100. výroční vzniku 

Československa město ve 

spolupráci s partnery a spolky 

připravilo sérii kulturních akcí. Ke 

100. výročí republiky byla vydána 

sběratelská turistická známka 

Litoměřic. Tuto událost bude 

připomínat i nový památník v areálu 

Masarykovy základní školy. 

 

 

 

 

V roce 2019 budou Litoměřice slavit 800 let od svého založení a prvním produktem vydaným k této 

příležitosti se v září letošního roku stal kalendář na rok 2019, jehož osu tvoří fotografie, které 

srovnávají, jak vypadaly Litoměřice dříve a jak dnes. Oslavy budou probíhat v průběhu celého roku, 

přičemž hlavní slavnost je plánována na osm dní v září 2019. V rámci výročí budou připomenuty hlavní 

milníky historie města i méně známé historické události. 

Co se týká poptávky turismu v Litoměřicích, nelze sledovat návštěvnost města jako takového, ale počty 

návštěvníků informačního centra jsou sledovány pečlivě. Počet lidí, kteří projdou prostory infocentra, 

činí každoročně více něž čtyři desítky tisíc. Stabilně pětinu z tohoto počtu tvoří cizinci, z nichž 

nejpočetnější jsou Němci. 

 
Tabulka 2: Návštěvnost IC Litoměřice v letech 2014-2017 

Rok Návštěvnost IC 

2014 41 826 

2015 41 761 

2016 48 849 

2017 42 910 

 

S daty o návštěvnosti se průběžně pracuje a jsou podkladem k plánování cílené propagace a k tvorbě 

nových produktů. 
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5.4. Kulturní život 

 

Společenský život v Litoměřicích je na vysoké úrovni. Je to dáno jednak působením klíčových subjektů, 

jako jsou Městská kulturní zařízení nebo Základní umělecká škola, které při pořádání stěžejních akcí 

zvou ke spolupráci a prezentaci dovedností subjekty pohybující se v oblasti neziskového sektoru, jako 

jsou místní občanská sdružení, nadace, spolky, umělecké soubory apod. 

Mezi nejvýznamnější patří:   

• o.s. Klub přátel chlapeckého sboru Páni kluci 

• o.s. Puellae cantantes 

• o.s. Dívčí pěvecký sbor Máj 

• o.s. divadelní spolek Litoměřice - Loudidlo 

• o.s. literárně dramatický soubor Li-Di 

• o.s. Hynkovo hravé divadlo 

• o.s. Klub ochotníků a přátel loutkového divadla Sváťovo divadlo 

• o.s. Pěvecké sdružení litoměřických učitelů 

• o.s. Kinoklub Ostrov 

• o.s. Cantica Bohemica 

• Nadační fond Kalich  

 

Akce, které se vztahují k obnovám kulturních památek a prezentace charakteru MPR, nebo využívají a 

rozvíjejí místní tradice a hodnoty území MPR /trhy, soutěže, setkání rodáků, poutě, oslavy místních 

svátků, atd./: 

• Vinařské akce: 

Město je hrdé na vinařskou tradici a velké množství kulturních akcí tak přímo souvisí s vínem. 

Významnou úlohu v propagaci regionálních vín má kulturní a konferenční centrum, jehož 

součástí je litoměřický hrad, také zvaný Svatostánek českého vinařství. Zahrnuje Expozici 

českého vinařství, degustační místnost, archiv vín a kongresové prostory. Budova se nachází 

na hranici MPR a je provozována MKZ. Každoročně je zde pořádán Ples vína, dále pak v červnu 

pak soutěžní, prezentační a prodejní akce vinařů, kterými jsou Vinařské Litoměřice a 

Litoměřický Hrozen. Jednou za měsíc se koná v degustační místnosti hradu Povídání o víně, 

které představuje vína z jednoho z mnoha vinařství z celé republiky. Tradici má i Degustace 

svatomartinských vín, jimž žehná biskup v přítomnosti zástupců města v čele se starostou. 

Zřejmě nejnavštěvovanější akcí v roce však je zářijové Litoměřické vinobraní – každoroční 

dvoudenní velkolepá společenská akce, kterou navštěvuje 20 až 25 tisíc lidí. 

• Tradiční akce:  

- Hradní jaroslavení, oslava jara a velikonočních zvyků. 

- Adventní jarmark řemesel a dovedností, vyzdvihující tradici českých Vánoc. 

- Masopust, který připomíná tradiční lidové zvyky a zábavu před velikonočním půstem 

- Rozsvícení vánočního stromu – zahájení adventního času a připomenutí tradic poklidných 

vánoc  

- Vánoční trhy na Mírovém náměstí. 

- Pivní slavnosti, v MPR se nachází rozsáhlý, v současné době nevyužívaný objekt bývalého 

pivovaru a prostřednictvím pivních slavností město upozorňuje na tradici výroby piva, 

kterou plánuje oživit. 
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- Velký letní koncert na Mírovém náměstí, kdy Severočeské filharmonie Teplice doprovází 

litoměřický festivalový sbor složený ze členů jednotlivých sborů, kterých v Litoměřicích 

působí zhruba dvacet 

- Charitativní koncerty na Dómském náměstí pořádané Nadačním fondem Kalich, jejichž 

výtěžek je určen hospici sv. Štěpána, který sídlí v MPR na Dómském pahorku. 

- Litoměřické varhanní léto, specifický hudební festival probíhá v katedrále sv. Štěpána na 

Dómském náměstí. 

- Hasičské slavnosti, prezentace činnosti hasičských sborů s celostátní účastí, včetně 

slavnostního defilé účastníků na Mírovém náměstí. 

- Svátky hudby, festival vážné hudby probíhá v srpnu v jezuitském kostele. 

- Divadelní benefice, pořádaná každý rok v září Hynkovým hravým divadlem v Divadle K. H. 

Máchy ve prospěch pěstounských rodin. 

- Soutěž mladých pěveckých talentů „Little Star“ mezinárodní soutěž pro mladé zpěváky 

do 18-ti let, pořádaná v kulturním a konferenčním centru, Fotosoutěž Život a cestovní 

ruch v Českém středohoří, pořádaná skupinou FotoporoT a s cílem propagovat krásy 

Českého středohoří a Litoměřic jako jeho pomyslnou vstupní bránu. 

-  „Den architektury“ Litoměřice. Portál www.mesto-stadt.net srozumitelnou a přehlednou 

formou poskytuje množství informací jak o historii, tak i o současných architektonických 

počinech. V neposlední řadě stránky poskytují prostor pro prezentaci studentských 

projektů, pro veřejnou diskuzi o problémech měst. Skupina mladých architektů pořádá pro 

občany a návštěvníky Litoměřic jednou ročně tematickou prohlídku významných objektů a 

částí města pod názvem „Den architektury“ (www.litomerice-leitmeritz.net). 

 

Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích  

je příspěvkovou organizací města Litoměřice.  Ročně ji navštíví přes 100 000 návštěvníků, kterým nabízí 

nejen výpůjční služby, ale i bohatý doprovodný program. V místě svého působení je vnímaná jako 

přirozené centrum setkávání a mezigeneračních aktivit. Zaměřuje se na prorodinné aktivity, podporuje 

spolkovou činnost seniorů, připravuje programy na rozvoj čtenářství a disponuje vlastními výstavními 

prostory.  Od roku 2002 je pověřena výkonem regionálních funkcí - pečuje o 7 městských a 73 obecních 

knihoven bývalého litoměřického okresu.  

Mezi její pravidelné akce patří čtenářské lekce pro žáky základních škol, Knížka pro prvňáčka, Říkanky 

(pro rodiče a děti v předškolním věku), literární soutěž Máchovou stopou, Města čtou, Noc literatury, 

Dny poezie a Svatý Martin. V knihovně působí dopolední klub aktivního stáří a literární klub LiPeN.  

Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích získala ocenění Místo přátelské rodině a v roce 2016 byla 

vyhlášená Městskou knihovnou roku (za vynikající komunitní a vzdělávací aktivity).  

 

Oblastní muzeum v Litoměřicích: 

Je příspěvkovou organizací Ústeckého kraje a sídlí v budově renesanční radnice na Mírovém náměstí. 

Stálá expozice představuje geologický vývoj regionu, pravěké a raně středověké dějiny Litoměřicka, 

historii Litoměřic od středověku do roku 1945 a řemesla na Litoměřicku. Kromě stálé expozice mohou 

návštěvníci v muzeu ve dvou výstavních sálech pravidelně shlédnout krátkodobé výstavy z vlastních 

sbírek, ale i zapůjčené výstavy. Součástí muzea je pobočka Máchův Památník – tzv. Máchova světnička, 

která je umístěna v nedalekém domě „Na Vikárce“. 
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Galerie a muzeum litoměřické diecéze: 

Sídlí v původně gotickém domě, kde jsou od roku 1995 zpřístupněna díla ze sbírek Biskupství 

litoměřického od románského období až po baroko. Součástí expozice jsou i ukázky uměleckého 

řemesla, vždy těsně spjatého s církevním životem (kalichy, monstrance, kněžská roucha ad.). 

 

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích: 

Je příspěvkovou organizací Ústeckého kraje. Ve stálé expozici představuje výtvarné umění oblasti 

Litoměřicka a severozápadních Čech od 14. století až po 20. století (expozice je dělena na části: Sbírka 

starého umění, Sbírka barokního umění, Sbírka 19. a 20. století). Jako jediná v České republice má 

samostatnou a cíleně od roku 1967 budovanou sbírku naivního umění prezentovanou v samostatné 

expozici ve dvorním traktu domu č. p. 24. Pravidelnými výstavami představuje díla vybraných umělců. 

Využívá jezuitský kostel Zvěstování Panně Marii, kde pořádá koncerty, přednášky, výtvarná symposia 

apod. Organizuje komentované prohlídky města vedené renomovaným historikem (renesance, baroko 

atd.). 

 

Uvedené instituce se aktivně zapojují do celostátních akcí k propagaci historie a kulturního dědictví – 

Muzejní noc, Noc kostelů. 

V rámci celostátní akce Dny evropského dědictví se každoročně zdarma zpřístupňují kulturní památky 

a další historické objekty (kostely, galerie, knihovna K. H. Máchy, divadlo K. H. Máchy, Máchova 

světnička, Oblastní muzeum, Blumentrittova a Rizalova bašta, Hrad Litoměřice, historické podzemí 

s lapidáriem, či pozdně secesní kino Máj). Některé objekty nejsou běžně veřejnosti přístupné. V roce 

2018 se zapojilo do akce celkem 16 objektů. Počet návštěvníků se každoročně zvyšuje.  

 

 

6. Technická a dopravní infrastruktura v MPR Litoměřice 

 

Na území rezervace je založena složitá a hustá sít technické infrastruktury a celé území je pokryto 

prakticky veškerými inženýrskými sítěmi různého stáří. V případě stavební činnosti jsou realizovány 

práce na opravách, údržbách či obnově zařízení ve stávajících trasách. Vzhledem k tomu, že se jedná o 

území s významným archeologickým dědictvím, jsou a budou výkopové práce vždy rizikovým faktorem 

z hlediska archeologického dozoru a archeologických výzkumů.  

Nejzávažnější nedostatky s vysloveně nepříznivým dopadem na kvalitu prostředí a celkovou atmosféru 

MPR má automobilová doprava  - systém místních komunikací a to ve všech kategoriích včetně dopravy 

v klidu. Množství kolizních míst, nedostatek vhodných parkovacích a odstavných stání jsou ty 

nejvážnější. Negativní situace je pak v prostoru Mírového náměstí (centrum MPR), které je v současné 

době, z hlediska dopravy, využíváno jako parkoviště, takže parkovací místa jsou po celém obvodu a 

prakticky v převážné části plochy náměstí. V severní okrajové části MPR v lokalitě Na Valech je 

plánována úprava stávajících parkovacích ploch, což bude mít dopad na zlepšení dopravní situace 

v centru. Ovšem vzhledem k urbanistické struktuře historického jádra, kde nejsou volné plochy pro 

možná nová parkovací místa, nelze v řešeném období (2019-2023) předpokládat razantní změnu 

současného stavu V současné době pořizuje město Litoměřice Územní studii veřejných prostranství 

v MPR Litoměřice, která bude podrobněji řešit mimo jiné též využití prostoru Mírového náměstí. 

Předpokládaný termín jejího zpracování, schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do 

evidence územně plánovací činnosti je 1. polovina roku 2019. 
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Podstatnou součástí území MPR je síť pěších cest, zejména hlavní pěší páteř města spojující nábřeží 

řeky Labe s lesoparkem na Mostné hoře. Tato pěší trasa procházející také Mírovým náměstím patří 

k hlavním urbanistickým hodnotám města i jeho historického jádra. 

 

 

7. Obnovy veřejných prostranství včetně parků a zeleně v MPR Litoměřice 

 

Hlavní veřejná prostranství historického centra Litoměřic jsou Mírové a Dómské náměstí s navazující 

uliční sítí a zachovaným prstencem městských hradeb a opevnění Dómského pahorku. Jedná se 

o prostory celoměstského významu s převládající úlohou reprezentace města. 

Kromě mobiliáře je městský interiér průběžně doplňován o specifické originální prvky mobiliáře (pítka, 

kašny) a umělecká díla současné tvorby (např. vzniklá při pravidelném Sochařském sympoziu 

v Litoměřicích). 

 

 

7.1 Veřejná prostranství – realizované akce:  

 

Kostelní náměstí (realizace 2005): 

V rámci rekonstrukce došlo k předláždění náměstí a rozmístění mobiliáře včetně kašny a pítka. 

Předláždění bylo financováno z prostředků Krajského úřadu Ústeckého kraje. 

 

Rybářské náměstí (realizace 2006): 

Byla provedena kompletní zádlažba ploch, vybudována opěrná zeď, rozmístění veřejného osvětlení a 

mobiliáře. 

 

Parkoviště u hvězdárny (realizace 2006): 

Na místě bývalého dvora se skladovacími halami a garážemi městského pivovaru byly nově vybudovány 

parkovací plochy. Součástí prací byla i oprava úseku městského opevnění, restaurování vstupního 

portálu sousedního areálu bývalého dominikánského kláštera. 

 

Park Václava Havla (realizace 

2008): 

Nový park s vodní plochou byl 

vybudován v místě mezi 

hradbami a areálem kostela sv. 

Vojtěcha v dříve neudržovaném 

prostoru užívaném pro 

skladovací haly městského 

pivovaru.  
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Nádvoří a okolí gotického hradu (realizace 2009-2011): 

Celková rekonstrukce prostranství mezi budovami č. p. 265 (hrad) a č. p. 68 (dvorní křídlo) navazujícího 

na Tyršovo náměstí byla součástí rekonstrukce hradu pro nové využití v rámci projektu Svatostánek 

českého vinařství. Nádvoří bylo vydlážděno kamennou dlažbou, v jeho středu zůstala zachována studna 

s kamenným soklem doplněným kovanou mříží.  Studna je využívána pro potřeby vytápění objektu 

(vsakování vody užité tepelným čerpadlem). Akce byla financována z ROP Severozápad. 

 

Areál domova důchodců a hospicu (realizace 2010): 

Obnova prostoru kolem domova důchodců a hospicu byla realizována v návaznosti na výstavbu budovy 

domova důchodců. V celém areálu byly vybudovány vozovky a bezbariérové chodníky, provedeny 

sadové úpravy se závlahovým systémem, doplněn mobiliář, vodní prvky, byla vybudována opěrná zeď 

v ulici Zahradnická. Akce byla financována z rozpočtu města. 

 

Prostor parkánů a hradeb (průběžná realizace jednotlivých etap před rokem 2010) 

Jedná se o opravy a obnovy jednotlivých úseků hradebního systému spojené s rehabilitací veřejných 

prostor a zeleně. Operativně se řeší průběžná oprava a havarijní stavy vzniklé nepředpokládanými 

okolnostmi (přírodní vlivy). Rozsah obnovených ploch je uveden v plánové příloze č. 3. 

 

Kapucínské náměstí (realizace 2011): 

Při celkové rekonstrukci náměstí byly realizovány vozovky a chodníky s bezbariérovým přístupem na 

náměstí, provedeny sadové úpravy se závlahovým systémem a doplněn nový mobiliář. 

 

Areál starého nádraží (realizace 2014) 

V rámci celkové rekonstrukce budovy bývalého nádraží z 80. let 19. století (č. p. 165) pro nové využití 

kavárny a expozice s železniční tématikou byl zrekonstruován celý veřejně přístupný prostor před 

budovou včetně vytvoření nového zastřešení nástupiště, zádlažby a oplocení s navázáním na okolní 

ulice. Akce byla financována ze soukromých zdrojů vlastníka objektu a přilehlých pozemků. 

 

Parkoviště Na Valech (realizace 2015): 

Původní prašný a nezpevněný povrch parkoviště byl nahrazen povrchem novým z dlažby a 

asfaltobetonu. Úpravou plochy došlo k vybudování 48 parkovacích stání, z toho 3 jsou určeny pro 

osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Součástí akce byla též výsadba doprovodné zeleně 

a také bylo vybudováno nové veřejné osvětlení. 

 

Jiráskovy sady (realizace 2015): 

Stávající park byl zcela zrekonstruován, v rámci toho byla vybudována nová cestní síť, přičemž došlo 

též ke kompletní výměně veřejného osvětlení. Součástí úprav parku bylo vybudování nových vodních 

prvků namísto původních a byl osazen nový mobiliář – lavičky, koše.   

 

Autobusové nádraží (realizace 2016): 

Záměrem projektu byla modernizace a dostavba v mnoha směrech nefunkčního autobusového 

nádraží. Z nevyhovujícího prostoru pro poskytování kvalitních služeb a neestetického areálu je nyní 

vybudováno moderní nádraží s vysokým komfortem pro cestující dálkové i městské dopravy. V rámci 

rekonstrukce bylo vybudováno nové veřejné WC, instalován moderní informační a orientační systém 

pro osoby ZTP a další. U autobusového nádraží vzniklo také záchytné parkoviště. 
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Areál tržnice (realizace 

2018): 

Rekonstrukce areálu 

tržnice představovala 

odstranění původních 

dřevěných prodejních 

stánků a došlo 

k vybudování tří stálých 

prodejních prostor a dále 

šesti příležitostných. 

Součástí akce bylo 

vybudování sociálního 

zázemí pro prodejce, 

nového odvodnění 

areálu, došlo 

k vybudování veřejného 

osvětlení a k výsadbě 

zeleně. Byl osazen nový mobiliář – koše a lavičky a bylo vybudováno pítko.  

 

Rekonstrukce ulice Palachova a přilehlých křižovatek (realizace 2018): 

Předmětem akce byla rekonstrukce a modernizace ulice Palachova, včetně navazujícího prostoru. 

Optimalizací stávajícího dopravního a přidruženého prostoru došlo ke zvýšení bezpečnosti chodců, 

motoristů i nemotoristů. Součástí projektu bylo vybudování bezbariérových chodníků, bezpečných 

přechodů pro chodce, veřejného osvětlení, dopravního značení a světelného signalizačního zařízení v 

místě navazující křižovatky ulic Sovova a Na Valech. Součástí realizace projektu byla rovněž úprava 

zastávek autobusové dopravy. Dalším hlavním akcentem je napojení bezbariérové trasy od centra 

města až k nádraží ČD. 

 

Cyklověž a okolí (realizace 2018):  

Původní a neesteticky působící pozemky dvou zahrádek v předprostoru vlakového nádraží (dolní 

nádraží) byly zrekultivovány a na jejich místě byl vybudován „Biketower“ s parkovacím systémem B+R 

pro více než 100 jízdních kol. Jedná se o plně automatický samoobslužný systém, který umožňuje 

bezpečné uložení kola vč. příslušenství při cestě do města nebo ke spojům hromadné dopravy. 

Cyklověž je k dispozici 24 hodin denně. V okolí cyklověže přibyla nová parková úprava a byly 

vybudovány přístupové cesty.  

 

Vavřinecká ulice (realizace 2018): 

Původní prašný povrch ulice tvořený kombinací asfaltu a betonu byl nahrazen dlažbou z přírodních 

materiálů. Oproti původnímu stavu došlo k oddělení ploch pro automobilovou dopravu od ploch pro 

pěší vyvýšením chodníků. Součástí akce bylo vybudování nového odvodnění komunikace, vybudování 

pruhu pro cyklisty a zřízení prvků pro nevidomé. Z původně obousměrného provozu dochází na provoz 

jednosměrný. 
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Litoměřice - Horní 

nádraží (realizace 

2015 – 2018): 

V rámci prostoru 

vlakového nádraží 

došlo k redukci 

počtu kolejí, a sice 

z původních 

7 kolejí na koleje 3, 

u kterých vznikla 

zcela nová 

bezbariérová 

nástupiště. 

Součástí úprav 

prostoru nádraží 

bylo i vybudování 

bezbariérového 

přechodu přes 

kolejiště se zabezpečovacím zařízením. Došlo též k celkové rekonstrukci výpravní budovy z roku 1898, 

která zahrnovala obnovu historické fasády, výměnu výplní otvorů a opravu nástupištního přístřešku a 

monumentálního vstupního schodiště. Nově je celé nádraží bezbariérové. 

 

 

7.2 Veřejná prostranství – plánované akce: 

Tyršovo náměstí - celková rekonstrukce (připravená rekonstrukce) 

Dojde k vyrovnání úrovní mezi vozovku a chodníkem, změně povrchu komunikací, úpravě parkovacích 

stání, doplnění mobiliáře (lavičky, stojany pro kola). Podrobnější návrh řešení úprav tohoto prostranství 

přinese výše zmíněná a v současné době pořizovaná Územní studie veřejných prostranství v MPR 

Litoměřice. 

 

Krajská ulice – celková rekonstrukce(připravená rekonstrukce) 

V roce 2013 byly vybudovány chodníky, další etapa proběhne v návaznosti na rekonstrukci Tyršova 

náměstí (viz předchozí bod). 

 

Ulice Na valech – rekonstrukce zeleně (připravená rekonstrukce) 

Bude rekonstruován povrch, napojení na okolní komunikace, úprava parkovacích stání, chodníků, 

vybudováno odvodnění, doplněna rabátka pro stromy a dopravní značení. 

 

Ulice Mezibraní – rekonstrukce prostranství u hradeb (plánovaná rekonstrukce) 

Plánovaná úprava veřejného prostranství u městských hradeb bude vycházet z podrobnějšího návrhu 

řešení podle v současné době pořizované Územní studie veřejných prostranství v MPR Litoměřice. 
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Dómské náměstí – obnova plochy (připravená rekonstrukce) 

Cílem rehabilitace veřejného prostoru Dómského pahorku bude zachování jeho dosavadní funkce 

jako odpočinkového prostoru určeného především pro pěší. Budou provedeny úpravy komunikací a 

na ně navazujících ozeleněných ploch, rozšíření zádlažby, doplnění vodního prvku. 

 

 

8. Obnova významných objektů a jejich souborů v MPR Litoměřice 

 

8.1 Objekty – realizované akce: 

 

Hrad 

Rekonstrukcí objektu gotického hradu vzniklo v historickém centru Litoměřic multifunkční centrum 

nabízející široké spektrum služeb na poli cestovního ruchu se vztahem k vinařské tradici litoměřického 

regionu. Hrad a navazující dům č. p. 68 slouží jako kancelářské, výstavní a konferenční prostory, a je 

sídlem Centra cestovního ruchu, p. o. a Destinační agentury České středohoří. Projekt „Svatostánek 

českého vinařství“ byl financován z ROP Severozápad. 

 

Domov důchodců  

V rámci projektu „Domov důchodců v areálu seniorů Litoměřice“ bylo vybudováno zařízení s ubytovací 

kapacitou 108 seniorů, zázemím pro lékařské, ošetřovatelské a rehabilitační služby, knihovnou, 

kulturními a společenskými prostory. Na stavební akci byla poskytnuta dotace ze státního 

rozpočtu,z programu č. 213310 - Program a obnova materiálně technické základny sociální péče a 

služeb.  

 

Dvorní trakt domu č. p. 4, „gotické dvojče“: 

Objekt je užíván jako soukromá galerie, kde v rámci výstavních prostor je veřejnosti přístupná unikátní 

vnitřní roubená konstrukce. V roce 2016 byla dokončena celková oprava domu, oprava střechy a fasády 

včetně opravy vstupního schodiště a nátěru oken.  

 

Dům „Pod kalichem“ č. p. 15, Mírové náměstí 

Objekt je využíván Městským úřadem Litoměřice, kde je umístěna i obřadní síň. V roce 2017 byla 

provedena obnova, restaurování dvorní fasády – výmalby a kamenných prvků. Malovaná dvorní fasáda 

domu č. p. 15/7 s kamennými ostěními jednotlivých oken patří i přes torzální stav dochovaní 

originálních vrstev k nejhodnotnějším fasádám měšťanských domů v Litoměřicích. Z období renesance 

se jedná dokonce o nejrozsáhlejší autenticky dochovanou malovanou fasádu v Litoměřicích vůbec. 

 

Kapitulní domy, Dómské náměstí 

Postupně dochází k obnově kapitulních domů při jižní hranici Dómského náměstí. Byla provedena 

obnova krovu a střechy, včetně obnovy půlkruhových vikýřů. Lepenková střešní krytina byla nahrazena 

plechovou střešní krytinou, kterou střecha byla původně opatřena v době přestavby tvaru střech 

kapitulních domů. Dochází postupně k obnově fasád, dokončena uliční fasáda na kapitulních domech 

č. p. 3, 4, 5 a 6. V rámci obnovy fasády byla obnovena štuková výzdoby a barevnost fasády vápenným 

nátěrem. Byla provedena obnova oken a dveří včetně nátěru. V roce 2018 byla dokončena celková 

obnova kapitulních domů čp. 3, 4 a 5.  

 



31 
 

8.2 Objekty – plánované akce: 

 

Pivovar (připravená akce) 

Předmětem projektu „Revitalizace městského pivovaru v Litoměřicích“ je rekonstrukce areálu 

bývalého pivovaru, který se nachází v samém centru Litoměřic (v těsné blízkosti hradu a Mírového 

náměstí). Základní koncept počítá s rekonstrukcí hlavních budov, částečně s rekonstrukcí rozsáhlého 

podzemí a kultivací pivovarského dvora. Cílem je vdechnout areálu nový život. Počítá se hlavně 

s obnovou vaření piva a doplněním o další nezbytné funkce zvyšující atraktivitu místa a funkční 

návaznost na areál hradu (např. minipivovar, banka vín, ubytovací kapacity, expozici a společenské 

prostory – centrum pro děti, mládež a seniory).  

 

Katedrála Sv. Štěpána (připravená akce) 

Projekt „Katedrála sv. Štěpána Litoměřice – revitalizace a obnova“ obsahuje obnovu interiéru: stavební 

úpravy presbytáře, rehabilitace hlavní menzy s antipendiem, realizaci muzejní expozice a celoskleněné 

stěny při vstupu do katedrály. Na projekt je podána žádost o financování z Norských fondů s 

partnerstvím Města Litoměřice. 

 

Objekt č.p. 76/11 ul. 5.května 

Budova bývalého vojenského velitelství z doby výstavby počátkem 20. století.  V roce 2014 předáno 

Ministerstvem obrany do majetku Města Litoměřice. Záměrem vlastníka objektu je jeho rekonstrukce 

k využití pro účely Základní umělecké školy a dalších prostorů pro volnoaktivity dětí a mládeže. 

 

  

9. Hlavní cíle Programu regenerace MPR Litoměřice 

 

Při vědomí nezbytnosti regenerace městské památkové rezervace s přihlédnutím k hodnotám 

nacházejícím se v jejím ochranném pásmu, byla zpracována územní plánovací dokumentace jako 

základ, z které se odvíjí níže uvedené cíle programu regenerace, bez nároku na stanovení jejich priorit 

s tím, že tyto cíle by neměly být proměnlivé v čase a neměly by být závislé ani na aktuální politické 

situaci, tím méně ve vztahu k případným změnám na městském úřadu. 

 

- Zachování urbanisticko-architektonických hodnot, obnova uličních prostor. 

- Udržování a rekonstrukce stávajícího domovního fondu a jeho adekvátní využití. 

- Regenerace sociodemografického potenciálu území. 

- Udržování struktury MPR s podnikatelskými aktivitami v oblasti služeb, cestovního ruchu 

a distribuce. 

- Regulace dopravy v MPR, stanovení režimu obsluhy území, včetně parkování, odstavování vozidel, 

případně úplných výluk dopravy. 

- Udržování infrastruktury s ohledem na rozvojové potřeby města v souvislosti s požadavky na 

životní prostředí při zajištění udržitelného rozvoje. 

- Při posuzování výše uvedených témat je základem respektování přijatých regulativů. 

 

Nezbytným předpokladem pro úspěšný průběh regenerace je určení majetkoprávních vztahů a 

především důsledné uplatňování již platných předpisů s důraznými sankcemi za jejich porušování. 
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9.1 Přehled akcí programu neodkladné záchrany ohrožených objektů 

 

V průběhu trvání programu regenerace se již podařilo zabezpečit ohrožené objekty v rezervaci. 

V současné době na území MPR nejsou objekty ve stavu, který by ohrožoval jejich existenci. Jednotlivě 

se vyskytují objekty bez využití, ale jsou stavebně technicky zabezpečeny (hlavně zajištěny střechy). 

 

 

9.2 Přehled akcí oprav jednotlivých objektů a jejich souborů realizovaných z Programu regenerace 

MPR v období 2015-2018 

 

Dům č. p. 4/12, ulice Jezuitská (realizováno 2015) 

Celková obnova venkovního přístupového schodiště, včetně izolace vůči obvodovému zdivu gotického 

dvojčete. 

 

Dům č. p. 132/4, ulice Velká Dominikánská (realizováno 2015) 

Obnova uliční, dvorní a západní fasády včetně obnovy architektonických prvků, oprava omítek, fasádní 

nátěr, klempířské konstrukce. 

 

Dům č. p. 1/1, ulice Jarošova (realizováno 2015) 

Obnova celé fasády domu uliční i dvorní, oprava omítek, fasádní nátěr, klempířské konstrukce. 

 

Městské opevnění, bašta č. p. 59 (realizováno 2015) 

Obnova šindelové střechy, obnova krovu – tesařské konstrukce a jejich chemické ošetření, pokrývačské 

práce, nátěr střešní krytiny, dále výměna oken a vstupních dveří. 

 

Kapucínský klášter č. p. 206  (realizováno 2015) 

Obnova střechy a krovu jižního křídla budovy a ambitu – výměna střešní krytiny, tesařské konstrukce a 

jejich chemické ošetření, klempířské konstrukce, pokrývačské práce, oprava komínů. 

 

Kapitulní dům č. p. 8, Dómské náměstí  (realizování 2015) 

Obnova krovu a střechy, včetně obnovy půlkruhových vikýřů, tesařské práce, oprava komínů, atiky. 

Lepenková střešní krytina byla nahrazena plechovou střešní krytinou, kterou střecha byla původně 

opatřena v době přestavby tvaru střech kapitulních domů. 

 

Dům č. p. 232/4, ulice Mostecká (realizováno 2015) 

Repase historických oken za repliky oken podle dochovaných původních, repase výkladců, dveří, včetně 

nátěrů, repase a nátěr vrat. 

 

Dům „U zlaté hvězdy“ č. p. 9, Mírové náměstí (realizováno 2016) 

Obnova uliční fasády, oprava omítek, fasádního nátěru, oprava soklu, nátěr oken. 
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Kapitulní dům č. p. 3, 

Dómské náměstí (realizace 

2016, 2018) 

Obnova uliční, štítové fasády 

a dvorní, oprava omítek, 

fasádní nátěr, oprava oken a 

dveří včetně nátěru, 

klempířské konstrukce. 

V rámci obnovy fasády vyla 

obnovena štuková výzdoby a 

barevnost fasády vápenným 

nátěrem.   

 

 

Kapitulní dům č. p. 4, Dómské náměstí (realizace 2017, 2018)  

Obnova uliční a dvorní fasády, oprava omítek, oprava architektonických prvků, fasádní nátěr, 

klempířské konstrukce, oprava oken a dveří včetně nátěru. V rámci obnovy fasády vyla obnovena 

štuková výzdoby a barevnost fasády vápenným nátěrem. 

 

Kapitulní dům č. p.5, Dómské náměstí (realizace 2016, 2017, 2018) 

Obnova krovu a střechy, včetně obnovy půlkruhových vikýřů, tesařské práce, oprava komínů, atiky. 

Lepenková střešní krytina byla nahrazena plechovou střešní krytinou, kterou střecha byla původně 

opatřena v době přestavby tvaru střech kapitulních domů. Obnova uliční a dvorní fasády, oprava 

omítek, oprava architektonických prvků, fasádní nátěr, klempířské konstrukce, oprava oken a dveří 

včetně nátěru. V rámci obnovy fasády vyla obnovena štuková výzdoby a barevnost fasády vápenným 

nátěrem. 

 

Kapitulní dům č. p. 6, Dómské náměstí (realizace 2016) 

Obnova krovu a střechy, včetně obnovy půlkruhových vikýřů, tesařské práce, oprava komínů, atiky. 

Lepenková střešní krytina byla nahrazena plechovou střešní krytinou, kterou střecha byla původně 

opatřena v době přestavby tvaru střech kapitulních domů. 

 

Kapitulní dům č. p. 7, Dómské náměstí (realizace 2016) 

Obnova krovu a střechy, včetně obnovy půlkruhových vikýřů, tesařské práce, oprava komínů, atiky. 

Lepenková střešní krytina byla nahrazena plechovou střešní krytinou, kterou střecha byla původně 

opatřena v době přestavby tvaru střech kapitulních domů. 

 

Dům č. p. 232, ulice Mostecká (realizováno 2016) 

Obnova uliční a dvorní fasády, oprava omítek, fasádní nátěr, oprava pavlače. V rámci obnovy fasády 

obnovena štuková výzdoba a barevnost fasády na základě odborného průzkumu nátěrových vrstev. 

Použit byl vápenný nátěr. Obnovou fasády byla dokončena celková obnova domu č. p. 232 (střecha, 

okna, vrata), která významně přispěla k celkové rehabilitaci daného místa tzn. Mostecké ulice a tím i 

části městské památkové rezervace. 
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Dům „Pod kalichem“ č. p. 15, Mírové náměstí (realizováno 2016, 2017) 

Obnova uliční fasády, oprava omítek, fasádní nátěr, oprava oken, restaurování kamenných prvků 

fasády, klempířské konstrukce. Na základě restaurátorského průzkumu byl obnoven nátěr kamenných 

prvků vápennou barvou a průzkumu nátěrových vrstev barevnost fasády. Repase oken, vchodových 

vrat do ulice a do dvora. Obnova, restaurování dvorní fasády – výmalby a kamenných prvků. Malovaná 

dvorní fasáda domu č. p. 15/7 s kamennými ostěními jednotlivých oken patří i přes torzální stav 

dochovaní originálních vrstev k nejhodnotnějším fasádám měšťanských domů v Litoměřicích. Z období 

renesance se jedná dokonce o nejrozsáhlejší autenticky dochovanou malovanou fasádu v Litoměřicích 

vůbec. 

 

Areál domu„U modrého hroznu“ č. p. 4, gotické dvojče č. p. 241,ulice Jezuitská (realizováno 2016) 

Obnova krovu a střechy, tesařské konstrukce a jejich chemické ošetření, pokrývačské práce, klempířské 

konstrukce a oprava komínů. Obnova fasády, oprava omítek, fasádní nátěr, nátěr truhlářských 

konstrukcí. Touto etapou byla dokončena celková obnova (střecha, venkovní schodiště, fasáda) 

uvedené kulturní památky. 

 

Dům č. p. 180/19, Dlouhá ulice (realizováno 2017) 

Obnova krovu, stropu a střechy – tesařské konstrukce a jejich chemické ošetření, klempířské 

konstrukce, pokrývačské práce, oprava korunní římsy a komínů. Během oprav krovu a pavlače bylo 

nalezeno několik malovaných záklopových prken s rostlinnými, dále byly nalezeny při severní štítové 

stěně tři malované trámy zdobené rovněž rostlinnými motivy. Trámy byly ponechány na místě bez 

konzervačních a restaurátorských zásahů a spolu s novými prvky krovu byly opět zaklopeny podlahou. 

Malovaná prkna ze záklopového stropu byla také ponechána na místě, prkna byla uložena na hambalky 

krovu. Dále byly nalezeny tři výdusky balustrády, které vyly také ponechány v objektu. Jednotlivé části 

balustrády byly vloženy mezi trámy podlahy a překryty pochozí vrstvou podlahy. V rámci oprav bylo 

provedeno protézování korunní římsy pavlače. Doplněný profil je stejného materiálu, tvaru i profilace 

jako originál.  

 

Areál domu „U modrého hroznu“ č. p. 4, ulice Jezuitská (realizováno 2017) 

Obnova restaurování vstupních vrat. 

 

Domov mládeže č. p. 222/4, ulice Dlouhá (realizováno 2017) 

Obnova uliční fasády směrem do Dlouhé ulice, oprava omítek, nátěr fasády. 

 

Dům č. p. 157/10, Mírové náměstí (realizováno 2017) 

Výměna 14 ks oken. Novodobá zdvojená okna byla vyměněna za okna špaletová zasklená jednoduchým 

čirým sklem. Výměna oken přispěla k obnově autenticity této kulturní památky. Obnova uliční fasády, 

oprava omítek, fasádní nátěr, klempířské konstrukce, restaurování medailonu. Na základě 

restaurátorského průzkumu byl obnovena barevnost medailonu i fasády domu. 

 

Dům č. p. 38, Michalská ulice (realizováno 2017) 

Obnova střechy dvorní části – tesařské konstrukce, klempířské konstrukce, pokrývačské práce. 
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Dům č. p. 258/10, ulice Lidická (realizace 2017) 

Obnova fasády, oprava omítek, fasádní nátěr, oprava římsy, nátěr oken, oprava pavlače. 

 

Dům č. p. 172, Dlouhá ulice (realizováno 2018) 

Obnova fasády, oprava omítek, fasádní nátěr. 

 

Dům č. p. 179, Dlouhá ulice (realizace 2018) 

Obnova střechy, výměna střešní krytiny, oprava komínů a klempířských prvků. 

 

Dům č. p. 240/12b, Jezuitská 

ulice (realizováno 2018)  

Obnova střechy – tesařské 

konstrukce, klempířských prvků, 

střešní krytiny a oprava komínů. 

Obnova fasády – oprava omítek, 

fasádní nátěr a další související 

práce. 

 

 

 

 

 

 

 

Dům č. p. 6/8, Jezuitská ulice (realizováno 2018) 

Oprava klenby v domě a související práce. 

 

Dům č. p. 275/12, Jarošova ulice (realizováno 2018) 

Obnova šindelové střechy, oprava laťování, výměna střešní krytiny a oprava komínů. 

 

 

9.3 Přehled možných akcí oprav jednotlivých objektů a jejich souborů v letech 2019-2023 a výhled 

 

Dům č. p. 221/6, ulice Dlouhá: 

Obnova fasády včetně architektonických prvků, nátěr fasády. 

 

Kostel Všech Svatých - Městská věž č. p. 196, ulice Dlouhá:  

Obnova fasády včetně architektonických prvků, nátěr fasády, oprava podlahy ochozu, oprava okenic 

zvonice, oprava klempířských prvků, restaurování pískovcových prvků. 
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Dům č. p.15/7, "Pod Kalichem", 

Mírové náměstí: 

Obnova měděného střešního pláště 

domu a měděného opláštění věže 

"Kalich". Obnova dožilých částí krovu 

včetně statického zajištění.  

 

Dům č. p. 16/8, „U Severní hvězdy“, 

Mírové náměstí:  

Obnova střechy (oprava krovu, 

výměna střešní krytiny, oprava 

komínů, výměna klempířských 

prvků). 

Obnova dvorní fasády včetně 

architektonických prvků, nátěr 

fasády. 

 

Dům č. p. 18/10, Mírové náměstí:  

Obnova fasády včetně 

architektonických prvků, nátěr 

fasády. 

 

Dům č. p. 22/14, Mírové náměstí: 

Obnova fasády včetně 

architektonických prvků, nátěr fasády. 

 

Dům č. p. 158/31, Mírové náměstí: 

Obnova fasády včetně architektonických prvků, nátěr fasády. 

 

Dům č. p. 171/40, „tzv. Stará radnice“, Mírové náměstí:  

Obnova střechy (oprava krovu, výměna střešní krytiny, oprava komínů, výměna klempířských prvků). 

Obnova fasády včetně architektonických prvků a restaurování kamenných prvků, nátěr fasády. 

 

Dům č. p. 250/2, ulice Mostecká:  

Obnova fasády včetně architektonických prvků, nátěr fasády. 

 

Dům č. p. 275/12, ulice Jarošova:  

Obnova pavlače, obnova fasády včetně repase oken a dveří, nátěr fasády. 

 

Kapitulní domy, Dómské náměstí: 

Obnova fasády včetně architektonických prvků, atik a štítů, oplechování, repase oken a vstupních 

dveří. 
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Zahradní domy, altány, hospodářská stavení, Dómské náměstí: 

Obnova střechy (oprava krovu, obnova střešní krytiny, oprava komínů, výměna klempířských prvků), 

obnova fasády, nátěr fasády. 

 

Městské opevnění Dómského pahorku: 

Statické zajištění zdí, oprava zdí, obnova fasády, nátěr fasády, obnova bran. 

 

Dům č. p. 130/8, ulice Velká Dominikánská: 

Obnova fasády včetně architektonických prvků, nátěr fasády, repase oken a vstupních dveří. 

 

Dům č. p. 125/6, ulice Dominikánská: 

Obnova fasády včetně architektonických prvků, nátěr fasády, repase oken, obnova střechy (oprava 

krovu, výměna střešní krytiny, oprava komínů, výměna klempířských prvků). 

 

Dům č. p. 149/2, ulice Lidická: 

Obnova střechy (oprava krovu, obnova střešní krytiny, oprava komínů, výměna klempířských prvků), 

obnova renesančního štítu ve dvoře. 

 

Kostel sv. Vojtěcha, zvonice, ulice Křížová: 

Obnova fasády, nátěr fasády, nátěr dřevěných výplní. 

 

Kostel Jezuitský Zvěstování P. Marie, ulice Jezuitská: 

Obnova interiéru včetně restaurátorských prací. 

 

Kostel sv. Václava, Václavské náměstí: 

Obnova střechy (oprava krovu, obnova střešní krytiny, obnova klempířských prvků). 

Obnova fasády včetně architektonických prvků, nátěr fasády. 

 

Do Programu regenerace MPR rovněž spadají záchranné a restaurátorské práce na nově objevených 

uměleckých či uměleckořemeslných dílech v kulturních památkách - freskách, kazetových 

renesančních stropech apod. 

 

 

10. Závěr 
 

Od roku 1993, kdy se město Litoměřice přihlásilo do Programu regenerace MPR a MPZ, čerpali vlastníci 

nemovitých kulturních památek do roku 2018 finanční příspěvky z tohoto programu ve výši 41 576 tis. 

Kč na celkem 111 akcí obnovy.  

Vlastní realizace vyžadovala aktivní spolupráci mezi vlastníky nemovitostí a pracovníky státní 

památkové péče tak, aby při vlastních obnovovacích pracích nedošlo k nevratnému poškození 

stavebních a interiérových prvků jednotlivých historických objektů.  

Velkou roli v pozitivním dopadu obnov na charakter městské památkové rezervace Litoměřice za 

posledních deset let mají opravy fasád vápennými technologiemi - vápenné omítky a nátěry. Přičemž 

barevnosti fasád nejsou smyšlené (v 80. letech minulého století byla SURPMO vytvořena jakási 

„omalovánka“ - zakreslena byla jednotlivá průčelí domů s návrhem různých barevností, které 
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neodrážely skutečný stav ani nevycházely z restaurátorských nebo jiných průzkumů barevnosti), ale 

v současnosti se při jejich stanovení vychází z restaurátorských průzkumů a průzkumů nátěrových 

vrstev. Fasádám je tak navrácena jejich autenticita (historická věrohodnost). S tím souvisí i náprava 

v případě provedených architektonických, kamenných prvků fasád a provedení oken. V případě 

střešních krytin dochází k postupnému nahrazování typově nevhodných střešních krytin (především 

betonových) za tradiční krytiny pálené. 

Důležitou roli hraje i publicita tohoto podpůrného zdroje financování obnovy nemovitých kulturních 

památek na území městské památkové rezervace, aby vlastníci věděli o možnosti využití státní a 

samosprávní podpory při opravách vlastního majetku. Pracovníci státní památkové péče budou i 

nadále zajišťovat administrování tohoto Programu a snažit se o maximální podporu, aby 

administrativní zátěž pro vlastníky byla co nejmenší a získání dotace z Programu regenerace, jako 

nejdůležitějšího zdroje pro financování obnovy kulturních památek, se stala motivací pro realizaci 

plánovaných oprav a obnov nemovitých kulturních památek na území městské památkové rezervace 

Litoměřice. 

Kladně lze hodnotit nejen péči o samotné kulturní památky, ale i celkového prostředí městské 

památkové rezervace Litoměřice z hlediska provedených a připravovaných prací na kultivaci ucelených 

místních částí, které jsou zřejmé z přiložených přehledů v tabulkách a zákresech v plánových přílohách. 

Prostředí MPR Litoměřice je v současné době z pohledu obyvatel a především návštěvníků města 

hodnoceno velmi kladně.  



M ě s t o   L i t o m ě ř i c e 
 

N Á V R H   D O   ZM 
 
 
 
pro jednání ZM, dne: 6. 12. 2018 
předkládá:  Mgr. Karel Krejza, místostarosta 
zpracovala:  Ing. Andrea Křížová, vedoucí odboru ŠKSaPP 
 
 
Návrh:  
 
Poskytnutí dotace na celoroční činnost na rok 2019 pro HC Stadion Litoměřice, z. s. 
 
 
Odůvodnění: 
 
HC Stadion Litoměřice, z. s., IČO: 467 69 129, Zahradnická 215/28, 412 01 Litoměřice žádá o 
poskytnutí dotace ve výši 6.200.000 Kč na svou činnost pro rok 2019 (žádost viz příloha orig. zápisu).  
 
Požadovaná výše dotace je v souladu s Koncepcí rozvoje sportu v Litoměřicích pro období  
2018-2023, která byla schválena ZM dne 21. 6. 2018 pod usnesením č. 100/4/2018. 
 
 
Dopad do rozpočtu města 
 
Rozpočet pro rok 2019: 
03241/3200 přímá dotace – lední hokej  6.200 tis. 
 
 
Návrh na usnesení:  
 
ZM schvaluje  
 
a) poskytnutí účelové dotace ve výši 6.200.000 Kč pro HC Stadion Litoměřice, z. s., IČO: 467 69 129, 
Zahradnická 215/28, 412 01 Litoměřice na podporu celoroční činnosti spolku pro rok 2019 
 
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        





 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  
č. ŠKAS/227/2018 

uzavřená podle § 10a odst. 3 a 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů a podle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, 

ve znění pozdějších předpisů 
 
Město Litoměřice 
se sídlem Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 
IČO: 002 63 958 
zastoupené místostarostou Mgr. Karlem Krejzou 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: XXXXX 
(dále jen poskytovatel) 
 
a 
 
HC Stadion Litoměřice, z. s.  
se sídlem Zahradnická 215/28, 412 01 Litoměřice 
IČO: 467 69 129 
zastoupený předsedou Danielem Sadilem a místopředsedou Jaromírem Tvrzníkem 
bankovní spojení: Moneta Money Bank 
číslo účtu: XXXXX 
(dále jen příjemce) 
 

uzavírají tuto smlouvu: 
 

 Čl. 1 
Předmět a účel smlouvy 

 
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace ze strany poskytovatele  
na částečnou úhradu zabezpečení činnosti mládeže příjemce pro rok 2019 (platby 
pronájmů, energie, nákup materiálů, sportovního náčiní, výbavy (vyjma dlouhodobého 
hmotného/nehmotného investičního majetku), pořádání turnajů, soutěží vč. nákupu 
věcných odměn a cen pro účastníky, účast na výcvikových táborech, tréninkových 
srazech, soutěžích vč. souvisejících personálních nákladů a ubytování, stravování, 
startovného, dopravného, cestovného a náklady na pohonné hmoty do vozidel, která jsou 
ve vlastnictví spolku, přepravujících osoby na sportovní akce, platby rozhodčím, soutěžně 
technické záležitosti (hostování a přestup hráčů), neinvestiční opravy (havárie), údržba 
vlastních sportovišť). 

Čl. 2 
Výše a způsob poskytnutí dotace 

 
1. Poskytovatel na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a ve 
smyslu usnesení Zastupitelstva města Litoměřice č. ………… ze dne 6. 12. 2018, 
poskytuje příjemci ze svého rozpočtu na rok 2019 jednorázovou účelovou dotaci na výdaje 
uvedené v Čl. 1 této smlouvy ve výši 6.200.000 Kč (slovy: šest milionů dvě stě tisíc korun 
českých).  
 
2. Dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodem z účtu poskytovatele  
č. XXXXX na účet příjemce č. XXXXX vedeného u Monety Money Bank, nejpozději do 14 



dnů od účinnosti a platnosti této smlouvy, která bude splněna zveřejněním v ISRS podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).   
 
3. Příjemce se zavazuje předložit poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté dotace 
nejpozději do 31. 1. 2020. 
 

Čl. 3 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
Příjemce dotace prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje: 
 
1. Příjemce se zavazuje použít dotaci výhradně k úhradě výdajů specifikovaných v  
Čl. 1 této Smlouvy. 
 
2. Příjemce dotace je povinen použít dotaci pouze v souladu s touto Smlouvou a právními 
předpisy, zejména se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/19991Sb., o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 
3. Příjemce nesmí převést dotaci na jinou právnickou osobu či fyzickou osobu. 
 
4. Vést řádně a odděleně v účetní evidenci čerpání prostředků od poskytovatele dotace.  
 
5. Příjemce prohlašuje, že nemá žádné pohledávky po lhůtě splatnosti ve vztahu 
k poskytovateli a není v insolvenčním řízení. Pokud tato skutečnost nastane v budoucnu, 
je příjemce dotace povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit poskytovateli dotace. 
Zahájení insolvenčního řízení je důvodem k odstoupení od smlouvy ze strany 
poskytovatele dotace. 
 
6. Příjemce prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy je účtem příjemce 
dotace. 
 
7. Informovat poskytovatele dotace o zásadních změnách příjemce dotace jako jsou 
vlastnická práva, vstup do likvidace, přeměna právnické osoby, změna statutárního 
zástupce, změna názvu, bankovního spojení, sídla či doručovací adresy apod., a to do 14 
dnů ode dne, kdy tato skutečnost (změna) nastala. 
 
8. Uvádět po celou dobu čerpání dotace na všech tiskovinách, elektronických nebo jiných 
médiích (CD, DVD, na internetu apod.) vyhotovených v rámci činnosti příjemce dotace a 
na viditelných místech při všech akcích souvisejících s činností, že jsou realizovány za 
finanční spoluúčasti Města Litoměřice.  
 
9. Příjemce dotace se zavazuje na originálech dokladů proplácených z dotace Města 
Litoměřice uvádět: „Tento náklad je hrazen z dotace Města Litoměřice“. 
 
10. Příjemce dotace bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a 
dalších údajů uvedených v této Smlouvě, včetně výše a podmínek poskytnutí dotace. 
 
11 Smluvní strany současně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, 
není označován za obchodní tajemství. Město Litoměřice je oprávněno, pokud postupuje 
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 



předpisů, poskytovat veškeré informace o této Smlouvě a o jiných údajích tohoto 
závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových 
podkladech, předávacích protokolech či jiných písemnostech). Vzhledem  
k veřejnoprávnímu charakteru Města Litoměřice souhlasí příjemce dotace se zveřejněním 
veškerých údajů týkajících se či souvisejících s plněním dle této Smlouvy podle zákona  
č. 106/1999 Sb., a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
 
12. Příjemce je povinen zajistit obecné povinnosti při nakládání s odpady vč. třídění 
jednotlivých složek odpadu minimálně v rozsahu papír – plast – sklo (a dalších složek 
např. kovů dle konkrétních podmínek činnosti). 
 

Čl. 4 
Finanční vypořádání dotace 

 
1. V případě, že příjemce nedoloží náklady ve výši přiznané dotace, je příjemce povinen 
nevyužitou dotaci vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to 
nejpozději do 15. 2. 2020.  
 
2. Dotace nebude vyplacena, pokud poskytovatel po uzavření smlouvy zjistí, že příjemce 
dotace má vůči poskytovateli nesplněné finanční závazky po datu splatnosti nebo bylo 
zahájeno insolvenční řízení s osobou příjemce dotace nebo vstup do likvidace. 
 

Čl. 5 
Kontrola čerpání dotace 

 
1. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo provést kontrolu čerpání dotace a v této 
souvislosti nahlížet do účetnictví příjemce. Příjemce dotace se tímto zavazuje vytvořit 
podmínky k provedení kontroly a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným 
k provádění kontroly a přijaté závěry kontroly respektovat. 
 
2. Příjemce dotace je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),  
ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Příjemce dotace 
je tak povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zejména zaměstnancům 
nebo zmocněncům poskytovatele, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných 
orgánů veřejné správy a vytvořit uvedeným osobám a orgánům podmínky k provedení 
kontroly předmětu plnění této smlouvy a poskytnout jim součinnost.   

 
Čl. 6 

                                                  Doba trvání smlouvy 
 
1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do úplného vypořádání všech peněžitých 
nároků z této Smlouvy plynoucích. 
 
2. Smlouvu lze ukončit na základě:  

• písemné Dohody obou smluvních stran.  
Při ukončení Smlouvy Dohodou je příjemce dotace povinen vrátit bezhotovostním 
převodem na účet poskytovatele dotace poskytnutou část dotace, která mu již byla 
vyplacena, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení Dohody 
podepsané oběma smluvními stranami, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 



• písemnou výpovědí Smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.  
 
Poskytovatel dotace může smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení 
dotace. Výpověď Smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody 
jejího udělení.  
 
Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po 
měsíci, v němž byla výpověď doručena příjemci dotace. Účinky doručení pro účely této 
smlouvy však nastávají i tehdy, pokud příjemce svým jednáním nebo opomenutím 
doručení zmařil.  
 
3. Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemce dotace stanovených touto 
Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustí 
zejména pokud:  
 
a) příjemce dotace použije dotaci k jinému účelu než uvedenému v této Smlouvě,   
b) příjemce dotace uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže 
uzavření této Smlouvy, 
c) příjemce dotace je v likvidaci, nebo s ním bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona  
č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů,   
d) příjemce dotace změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace pro 
danou oblast podpory, ztratí způsobilost k činnosti, na níž byla dotace poskytnuta,  
e) pokud příjemce dotace neumožní poskytovateli, resp. jím pověřenému pracovníkovi, 
provedení kontroly čerpání peněžních prostředků z dotace, tedy nepředložení příslušných 
účetních knih, příjmových a výdajových dokladů, jakož i další neposkytnutí potřebné 
součinnosti k provedení kontroly, 
f) příjemce dotace neprovede finanční vypořádání dotace v termínu stanoveném touto 
Smlouvou, 
g) příjemce dotace neinformuje veřejnost o tom, že aktivity v rámci své činnosti realizuje 
za finanční spoluúčasti Města Litoměřice,  
h) z důvodu zániku příjemce dotace (právnímu nástupci). 
 
4. V případě výpovědi této Smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace 
nevzniká a nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi Smlouvy po proplacení 
dotace, se příjemce dotace zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit bezhotovostním 
převodem na účet poskytovatele dotace uvedený v záhlaví této Smlouvy bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručení výpovědi. 
 
5. Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že příjemce 
dotace vrátí poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení 
Smlouvy dojde až vypořádáním všech práv a povinností smluvních stran.  

 
6. Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona  
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení Smlouvy 
musí být učiněn písemně a musí v něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku 
Smlouvy. 
 
7. Příjemce dotace je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související 
s poskytnutou dotací po dobu 10 let od ukončení čerpání dotace způsobem, který je 
v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Lhůta začíná běžet od 1. 1. roku 
následujícího po roce, na který byla dotace poskytnuta.  
 



Čl. 7 
Sankce za porušení podmínek poskytnutí dotace 

 
1. Porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je každé neoprávněné 
použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých jako dotace. 
 
2. Neoprávněným použitím dotace je její použití, kterým byla porušena povinnost 
stanovená právními předpisy ČR, přímo použitelnými předpisy Evropské unie a touto 
Smlouvou. Za neoprávněné použití dotace se považuje porušení povinnosti příjemce 
dotace, ke kterému došlo před i po připsání peněžních prostředků na účet příjemce dotace 
a neprokáže-li příjemce dotace, jak byly tyto prostředky použity. 
 
3. Zadržením peněžních prostředků je porušení povinnosti vrácení poskytnutých 
prostředků ve stanoveném termínu.  
 
4. Příjemce dotace, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení 
rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele dotace.  
 
5. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k vrácení dotace nebo její části ve 
lhůtě 1 měsíce, zjistí-li na základě kontroly, že příjemce dotace porušil povinnost 
stanovenou právním předpisem, která souvisí s účelem, na který byla dotace poskytnuta, 
nedodržel účel dotace nebo podmínky této Smlouvy, za kterých byla dotace poskytnuta, u 
nichž nelze vyzvat k provedení opatření k nápravě. V rozsahu, v jakém příjemce dotace 
vrátil dotaci nebo její část, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.  
 
6. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k provedení opatření k nápravě v 
jím stanovené lhůtě, domnívá-li se na základě kontrolního zjištění, že příjemce dotace 
porušil méně závažnou podmínku této Smlouvy, u níž poskytovatel dotace stanovil, že její 
nesplnění bude postiženo nižším odvodem, než kolik činí celková částka dotace a jejíž 
povaha umožňuje nápravu v náhradní lhůtě. V rozsahu, v jakém příjemce dotace provedl 
opatření k nápravě, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.  
 
7. Podle této Smlouvy se porušením méně závažné povinnosti rozumí porušení povinnosti 
stanovené v Čl. 3 odst. 7. této Smlouvy. Za porušení těchto povinností se stanoví odvod 
ve výši 1.000 Kč. Při porušení několika méně závažných povinností se odvody za porušení 
rozpočtové kázně sčítají.  
 
8. Stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně, stanovení penále za prodlení 
s odvodem a prominutí odvodu nebo penále a související záležitosti se řídí ust. § 22 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
9. Porušení podmínek poskytnutí dotace bude zohledněno v případě další žádosti 
příjemce dotace o finanční podporu (dotaci) ze strany poskytovatele dotace pro další 
období. 
 

Čl. 8 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 



předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými předpisy.  
 
2. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží 
poskytovatel dotace a příjemce dotace. 
 
3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této Smlouvy, a že je projevem jejich 
pravé a svobodné vůle, a že nebyla ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek. 
 
4. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky za souhlasu obou smluvních 
stran, platnost těchto dodatků je podmíněna souhlasem Zastupitelstva města Litoměřice. 
 
5. Rada města Litoměřice schválila usnesením č. 719/23/2016 ze dne 15. 12. 2016 
v souladu s vyhláškou č. 1/2002, o znaku a praporu města Litoměřic užívání znaku Města 
Litoměřice při všech formách propagace akcí a celoročních činností subjektů, 
podpořených finančními prostředky z rozpočtu města Litoměřice.  
 
6. Město Litoměřice osvědčuje touto doložkou ve smyslu § 41 zákona č.128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž 
uvedený zákon podmiňuje platnost tohoto právního jednání.  
 
7. Město Litoměřice, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto 
právního jednání splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto smlouvu 
zveřejní v ISRS. 
 
8. Smluvní strany jsou si vědomy, že Město Litoměřice je povinným subjektem podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a tímto vyslovují svůj souhlas se 
zveřejněním této smlouvy v ISRS na dobu neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje, 
které se neuveřejňují.  
 
9. Smluvní strany podpisem této smlouvy potvrzují, že ve smyslu § 1770 občanského 
zákoníku mezi sebou před uzavřením této smlouvy ujednaly dohodu, podle které je tato 
smlouva platně uzavřena dnem podpisu poslední ze smluvních stran. 
 
10.  Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (ISRS). 
 
 
V Litoměřicích dne ……………    V Litoměřicích dne ……………………  
 
 
 
 
 
 
………………………………       ……………………………     ……………………………… 
Město Litoměřice                       HC Stadion Litoměřice, z. s.    HC Stadion Litoměřice, z. s.  
zastoupené místostarostou       zastoupený předsedou      zastoupený místopředsedou 
Mgr. Karlem Krejzou            Danielem Sadilem                   Jaromírem Tvrzníkem 



M ě s t o   L i t o m ě ř i c e 
 

N Á V R H   D O   ZM 
 
 
 
pro jednání ZM, dne: 6. 12. 2018 
předkládá:  Mgr. Karel Krejza, místostarosta 
zpracovala:  Ing. Andrea Křížová, vedoucí odboru ŠKSaPP 
 
 
Návrh:  
 
Poskytnutí dotace na celoroční činnost na rok 2019 pro FK Litoměřicko, z.s. 
 
 
Odůvodnění: 
 
FK Litoměřicko, z.s., IČO: 467 71 361, U Stadionu 1980/2, 412 01 Litoměřice žádá o poskytnutí 
dotace ve výši 2.600.000 Kč na svou činnost pro rok 2019 (žádost viz příloha orig. zápisu).  
 
Požadovaná výše dotace je v souladu s Koncepcí rozvoje sportu v Litoměřicích pro období  
2018-2023, která byla schválena ZM dne 21. 6. 2018 pod usnesením č. 100/4/2018. 
 
 
Dopad do rozpočtu města 
 
Rozpočet pro rok 2019: 
03241/3200 přímá dotace – fotbal 2.600 tis. 
 
 
Návrh na usnesení:  
 
ZM schvaluje  
 
a) poskytnutí účelové dotace ve výši 2.600.000 Kč pro FK Litoměřicko, z.s., IČO: 467 71 361, 
U Stadionu 1980/2, 412 01 Litoměřice na podporu celoroční činnosti spolku pro rok 2019 
 
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        







 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  
č. ŠKAS/226/2018 

uzavřená podle § 10a odst. 3 a 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů a podle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, 

ve znění pozdějších předpisů 
 
Město Litoměřice 
se sídlem Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 
IČO: 002 63 958 
zastoupené místostarostou Mgr. Karlem Krejzou 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: XXXXX 
(dále jen poskytovatel) 
 
a 
 
FK Litoměřicko, z.s. 
se sídlem U Stadionu 1980/2, 412 01 Litoměřice 
IČO: 467 71 361 
zastoupený předsedou Radkem Baniou 
bankovní spojení: ČSOB 
číslo účtu: XXXXX 
(dále jen příjemce) 
 

uzavírají tuto smlouvu: 
 

 Čl. 1 
Předmět a účel smlouvy 

 
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace ze strany poskytovatele  
na částečnou úhradu zabezpečení činnosti mládeže příjemce pro rok 2019 (platby 
pronájmů, energie, nákup materiálů, sportovního náčiní, výbavy (vyjma dlouhodobého 
hmotného/nehmotného investičního majetku), pořádání turnajů, soutěží vč. nákupu 
věcných odměn a cen pro účastníky, účast na výcvikových táborech, tréninkových 
srazech, soutěžích vč. souvisejících personálních nákladů a ubytování, stravování, 
startovného, dopravného, cestovného a náklady na pohonné hmoty do vozidel, která jsou 
ve vlastnictví spolku, přepravujících osoby na sportovní akce, platby rozhodčím, soutěžně 
technické záležitosti (hostování a přestup hráčů), neinvestiční opravy (havárie), údržba 
vlastních sportovišť). 
 

Čl. 2 
Výše a způsob poskytnutí dotace 

 
1. Poskytovatel na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a ve 
smyslu usnesení Zastupitelstva města Litoměřice č. ……….. ze dne 6. 12. 2018, poskytuje 
příjemci ze svého rozpočtu na rok 2019 jednorázovou účelovou dotaci na výdaje uvedené 
v Čl. 1 této smlouvy ve výši 2.600.000 Kč (slovy: dva miliony šest set tisíc korun českých).  
 
2. Dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodem z účtu poskytovatele  
č. XXXXX na účet příjemce č. XXXXX vedeného u ČSOB, nejpozději do 14 dnů od 



účinnosti a platnosti této smlouvy, která bude splněna zveřejněním v ISRS podle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).   
 
3. Příjemce se zavazuje předložit poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté dotace 
nejpozději do 31. 1. 2020. 
 

Čl. 3 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
Příjemce dotace prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje: 
 
1. Příjemce se zavazuje použít dotaci výhradně k úhradě výdajů specifikovaných v  
Čl. 1 této Smlouvy. 
 
2. Příjemce dotace je povinen použít dotaci pouze v souladu s touto Smlouvou a právními 
předpisy, zejména se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/19991Sb., o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 
3. Příjemce nesmí převést dotaci na jinou právnickou osobu či fyzickou osobu. 
 
4. Vést řádně a odděleně v účetní evidenci čerpání prostředků od poskytovatele dotace.  
 
5. Příjemce prohlašuje, že nemá žádné pohledávky po lhůtě splatnosti ve vztahu 
k poskytovateli a není v insolvenčním řízení. Pokud tato skutečnost nastane v budoucnu, 
je příjemce dotace povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit poskytovateli dotace. 
Zahájení insolvenčního řízení je důvodem k odstoupení od smlouvy ze strany 
poskytovatele dotace. 
 
6. Příjemce prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy je účtem příjemce 
dotace. 
 
7. Informovat poskytovatele dotace o zásadních změnách příjemce dotace jako jsou 
vlastnická práva, vstup do likvidace, přeměna právnické osoby, změna statutárního 
zástupce, změna názvu, bankovního spojení, sídla či doručovací adresy apod., a to do 14 
dnů ode dne, kdy tato skutečnost (změna) nastala. 
 
8. Uvádět po celou dobu čerpání dotace na všech tiskovinách, elektronických nebo jiných 
médiích (CD, DVD, na internetu apod.) vyhotovených v rámci činnosti příjemce dotace a 
na viditelných místech při všech akcích souvisejících s činností, že jsou realizovány za 
finanční spoluúčasti Města Litoměřice.  
 
9. Příjemce dotace se zavazuje na originálech dokladů proplácených z dotace Města 
Litoměřice uvádět: „Tento náklad je hrazen z dotace Města Litoměřice“. 
 
10. Příjemce dotace bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a 
dalších údajů uvedených v této Smlouvě, včetně výše a podmínek poskytnutí dotace. 
 
11 Smluvní strany současně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, 
není označován za obchodní tajemství. Město Litoměřice je oprávněno, pokud postupuje 
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 



předpisů, poskytovat veškeré informace o této Smlouvě a o jiných údajích tohoto 
závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových 
podkladech, předávacích protokolech či jiných písemnostech). Vzhledem  
k veřejnoprávnímu charakteru Města Litoměřice souhlasí příjemce dotace se zveřejněním 
veškerých údajů týkajících se či souvisejících s plněním dle této Smlouvy podle zákona  
č. 106/1999 Sb., a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
 
12. Příjemce je povinen zajistit obecné povinnosti při nakládání s odpady vč. třídění 
jednotlivých složek odpadu minimálně v rozsahu papír – plast – sklo (a dalších složek 
např. kovů dle konkrétních podmínek činnosti). 
 

Čl. 4 
Finanční vypořádání dotace 

 
1. V případě, že příjemce nedoloží náklady ve výši přiznané dotace, je příjemce povinen 
nevyužitou dotaci vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to 
nejpozději do 15. 2. 2020.  
 
2. Dotace nebude vyplacena, pokud poskytovatel po uzavření smlouvy zjistí, že příjemce 
dotace má vůči poskytovateli nesplněné finanční závazky po datu splatnosti nebo bylo 
zahájeno insolvenční řízení s osobou příjemce dotace nebo vstup do likvidace. 
 

Čl. 5 
Kontrola čerpání dotace 

 
1. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo provést kontrolu čerpání dotace a v této 
souvislosti nahlížet do účetnictví příjemce. Příjemce dotace se tímto zavazuje vytvořit 
podmínky k provedení kontroly a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným 
k provádění kontroly a přijaté závěry kontroly respektovat. 
 
2. Příjemce dotace je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),  
ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Příjemce dotace 
je tak povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zejména zaměstnancům 
nebo zmocněncům poskytovatele, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných 
orgánů veřejné správy a vytvořit uvedeným osobám a orgánům podmínky k provedení 
kontroly předmětu plnění této smlouvy a poskytnout jim součinnost.   

 
Čl. 6 

                                                  Doba trvání smlouvy 
 
1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do úplného vypořádání všech peněžitých 
nároků z této Smlouvy plynoucích. 
 
2. Smlouvu lze ukončit na základě:  

• písemné Dohody obou smluvních stran.  
Při ukončení Smlouvy Dohodou je příjemce dotace povinen vrátit bezhotovostním 
převodem na účet poskytovatele dotace poskytnutou část dotace, která mu již byla 
vyplacena, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení Dohody 
podepsané oběma smluvními stranami, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 



• písemnou výpovědí Smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.  
 
Poskytovatel dotace může smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení 
dotace. Výpověď Smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody 
jejího udělení.  
 
Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po 
měsíci, v němž byla výpověď doručena příjemci dotace. Účinky doručení pro účely této 
smlouvy však nastávají i tehdy, pokud příjemce svým jednáním nebo opomenutím 
doručení zmařil.  
 
3. Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemce dotace stanovených touto 
Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustí 
zejména pokud:  
 
a) příjemce dotace použije dotaci k jinému účelu než uvedenému v této Smlouvě,   
b) příjemce dotace uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže 
uzavření této Smlouvy, 
c) příjemce dotace je v likvidaci, nebo s ním bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona  
č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů,   
d) příjemce dotace změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace pro 
danou oblast podpory, ztratí způsobilost k činnosti, na níž byla dotace poskytnuta,  
e) pokud příjemce dotace neumožní poskytovateli, resp. jím pověřenému pracovníkovi, 
provedení kontroly čerpání peněžních prostředků z dotace, tedy nepředložení příslušných 
účetních knih, příjmových a výdajových dokladů, jakož i další neposkytnutí potřebné 
součinnosti k provedení kontroly, 
f) příjemce dotace neprovede finanční vypořádání dotace v termínu stanoveném touto 
Smlouvou, 
g) příjemce dotace neinformuje veřejnost o tom, že aktivity v rámci své činnosti realizuje 
za finanční spoluúčasti Města Litoměřice,  
h) z důvodu zániku příjemce dotace (právnímu nástupci). 
 
4. V případě výpovědi této Smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace 
nevzniká a nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi Smlouvy po proplacení 
dotace, se příjemce dotace zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit bezhotovostním 
převodem na účet poskytovatele dotace uvedený v záhlaví této Smlouvy bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručení výpovědi. 
 
5. Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že příjemce 
dotace vrátí poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení 
Smlouvy dojde až vypořádáním všech práv a povinností smluvních stran.  

 
6. Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona  
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení Smlouvy 
musí být učiněn písemně a musí v něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku 
Smlouvy. 
 
7. Příjemce dotace je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související 
s poskytnutou dotací po dobu 10 let od ukončení čerpání dotace způsobem, který je 
v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Lhůta začíná běžet od 1. 1. roku 
následujícího po roce, na který byla dotace poskytnuta.  
 



Čl. 7 
Sankce za porušení podmínek poskytnutí dotace 

 
1. Porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je každé neoprávněné 
použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých jako dotace. 
 
2. Neoprávněným použitím dotace je její použití, kterým byla porušena povinnost 
stanovená právními předpisy ČR, přímo použitelnými předpisy Evropské unie a touto 
Smlouvou. Za neoprávněné použití dotace se považuje porušení povinnosti příjemce 
dotace, ke kterému došlo před i po připsání peněžních prostředků na účet příjemce dotace 
a neprokáže-li příjemce dotace, jak byly tyto prostředky použity. 
 
3. Zadržením peněžních prostředků je porušení povinnosti vrácení poskytnutých 
prostředků ve stanoveném termínu.  
 
4. Příjemce dotace, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení 
rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele dotace.  
 
5. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k vrácení dotace nebo její části ve 
lhůtě 1 měsíce, zjistí-li na základě kontroly, že příjemce dotace porušil povinnost 
stanovenou právním předpisem, která souvisí s účelem, na který byla dotace poskytnuta, 
nedodržel účel dotace nebo podmínky této Smlouvy, za kterých byla dotace poskytnuta, u 
nichž nelze vyzvat k provedení opatření k nápravě. V rozsahu, v jakém příjemce dotace 
vrátil dotaci nebo její část, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.  
 
6. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k provedení opatření k nápravě v 
jím stanovené lhůtě, domnívá-li se na základě kontrolního zjištění, že příjemce dotace 
porušil méně závažnou podmínku této Smlouvy, u níž poskytovatel dotace stanovil, že její 
nesplnění bude postiženo nižším odvodem, než kolik činí celková částka dotace a jejíž 
povaha umožňuje nápravu v náhradní lhůtě. V rozsahu, v jakém příjemce dotace provedl 
opatření k nápravě, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.  
 
7. Podle této Smlouvy se porušením méně závažné povinnosti rozumí porušení povinnosti 
stanovené v Čl. 3 odst. 7. této Smlouvy. Za porušení těchto povinností se stanoví odvod 
ve výši 1.000 Kč. Při porušení několika méně závažných povinností se odvody za porušení 
rozpočtové kázně sčítají.  
 
8. Stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně, stanovení penále za prodlení 
s odvodem a prominutí odvodu nebo penále a související záležitosti se řídí ust. § 22 
zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
9. Porušení podmínek poskytnutí dotace bude zohledněno v případě další žádosti 
příjemce dotace o finanční podporu (dotaci) ze strany poskytovatele dotace pro další 
období. 
 

Čl. 8 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 



předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými předpisy.  
 
2. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží 
poskytovatel dotace a příjemce dotace. 
 
3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této Smlouvy, a že je projevem jejich 
pravé a svobodné vůle, a že nebyla ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek. 
 
4. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky za souhlasu obou smluvních 
stran, platnost těchto dodatků je podmíněna souhlasem Zastupitelstva města Litoměřice. 
 
5. Rada města Litoměřice schválila usnesením č. 719/23/2016 ze dne 15. 12. 2016 
v souladu s vyhláškou č. 1/2002, o znaku a praporu města Litoměřic užívání znaku Města 
Litoměřice při všech formách propagace akcí a celoročních činností subjektů, 
podpořených finančními prostředky z rozpočtu města Litoměřice.  
 
6. Město Litoměřice osvědčuje touto doložkou ve smyslu § 41 zákona č.128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž 
uvedený zákon podmiňuje platnost tohoto právního jednání.  
 
7. Město Litoměřice, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto 
právního jednání splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto smlouvu 
zveřejní v ISRS. 
 
8. Smluvní strany jsou si vědomy, že Město Litoměřice je povinným subjektem podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a tímto vyslovují svůj souhlas se 
zveřejněním této smlouvy v ISRS na dobu neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje, 
které se neuveřejňují.  
 
9. Smluvní strany podpisem této smlouvy potvrzují, že ve smyslu § 1770 občanského 
zákoníku mezi sebou před uzavřením této smlouvy ujednaly dohodu, podle které je tato 
smlouva platně uzavřena dnem podpisu poslední ze smluvních stran. 
 
10.  Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (ISRS). 
 
 
V Litoměřicích dne …………….    V Litoměřicích dne ……………………  
 
 
 
 
 
 
…………………………………..      ………………………………………….. 
Město Litoměřice     FK Litoměřicko, z.s. 
zastoupené místostarostou   zastoupený předsedou 

Mgr. Karlem Krejzou    Radkem Baniou                                     



M ě s t o   L i t o m ě ř i c e 
 

N Á V R H   D O   ZM 
 
 
 
pro jednání ZM, dne: 6. 12. 2018 
předkládá:  Mgr. Karel Krejza, místostarosta 
zpracovala:  Ing. Andrea Křížová, vedoucí odboru ŠKSaPP 
 
 
Návrh:  
 
Poskytnutí dotace na celoroční činnost na rok 2019 pro Slavoj Basketbalový klub Litoměřice, z.s. 
 
 
Odůvodnění: 
 
Slavoj Basketbalový klub Litoměřice, z.s., IČO: 270 09 441, Vrchlického 270/5, 412 01 Litoměřice 
žádá o poskytnutí dotace ve výši 2.200.000 Kč na svou činnost pro rok 2019 (žádost viz příloha orig. 
zápisu).  
 
Požadovaná výše dotace je v souladu s Koncepcí rozvoje sportu v Litoměřicích pro období  
2018-2023, která byla schválena ZM dne 21. 6. 2018 pod usnesením č. 100/4/2018. 
 
 
Dopad do rozpočtu města 
 
Rozpočet pro rok 2019: 
03241/3200 přímá dotace – basketbal 3.100 tis. 
 
 
Návrh na usnesení:  
 
ZM schvaluje  
 
a) poskytnutí účelové dotace ve výši 2.200.000 Kč pro Slavoj Basketbalový klub Litoměřice, z.s., 
IČO: 270 09 441, Vrchlického 270/5, 412 01 Litoměřice na podporu celoroční činnosti spolku pro rok 
2019 
 
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        





 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  
č. ŠKAS/228/2018 

uzavřená podle § 10a odst. 3 a 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů a podle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, 

ve znění pozdějších předpisů 
 
Město Litoměřice 
se sídlem Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 
IČO: 002 63 958 
zastoupené místostarostou Mgr. Karlem Krejzou 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: XXXXX 
(dále jen poskytovatel) 
 
a 
 
Slavoj Basketbalový klub Litoměřice, z.s. 
se sídlem Vrchlického 270/5, 412 01 Litoměřice 
IČO: 270 09 441 
zastoupený předsedou Ing. Josefem Mayerem 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: XXXXX 
(dále jen příjemce) 
 

uzavírají tuto smlouvu: 
 

 Čl. 1 
Předmět a účel smlouvy 

 
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace ze strany poskytovatele  
na částečnou úhradu zabezpečení činnosti mládeže příjemce pro rok 2019 (platby 
pronájmů, energie, nákup materiálů, sportovního náčiní, výbavy (vyjma dlouhodobého 
hmotného/nehmotného investičního majetku), pořádání turnajů, soutěží vč. nákupu 
věcných odměn a cen pro účastníky, účast na výcvikových táborech, tréninkových 
srazech, soutěžích vč. souvisejících personálních nákladů a ubytování, stravování, 
startovného, dopravného, cestovného a náklady na pohonné hmoty do vozidel, která jsou 
ve vlastnictví spolku, přepravujících osoby na sportovní akce, platby rozhodčím, soutěžně 
technické záležitosti (hostování a přestup hráčů), neinvestiční opravy (havárie), údržba 
vlastních sportovišť). 

Čl. 2 
Výše a způsob poskytnutí dotace 

 
1. Poskytovatel na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a ve 
smyslu usnesení Zastupitelstva města Litoměřice č. ………… ze dne 6. 12. 2018, 
poskytuje příjemci ze svého rozpočtu na rok 2018 jednorázovou účelovou dotaci na výdaje 
uvedené v Čl. 1 této smlouvy ve výši 2.200.000 Kč (slovy: dva miliony dvě stě tisíc korun 
českých).  
 
2. Dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodem z účtu poskytovatele  
č. XXXXX na účet příjemce č. XXXXX vedeného u Komerční banky, a. s., nejpozději do 14 



dnů od účinnosti a platnosti této smlouvy, která bude splněna zveřejněním v ISRS podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).   
 
3. Příjemce se zavazuje předložit poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté dotace 
nejpozději do 31. 1. 2020. 
 

Čl. 3 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
Příjemce dotace prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje: 
 
1. Příjemce se zavazuje použít dotaci výhradně k úhradě výdajů specifikovaných v  
Čl. 1 této Smlouvy. 
 
2. Příjemce dotace je povinen použít dotaci pouze v souladu s touto Smlouvou a právními 
předpisy, zejména se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/19991Sb., o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 
3. Příjemce nesmí převést dotaci na jinou právnickou osobu či fyzickou osobu. 
 
4. Vést řádně a odděleně v účetní evidenci čerpání prostředků od poskytovatele dotace.  
 
5. Příjemce prohlašuje, že nemá žádné pohledávky po lhůtě splatnosti ve vztahu 
k poskytovateli a není v insolvenčním řízení. Pokud tato skutečnost nastane v budoucnu, 
je příjemce dotace povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit poskytovateli dotace. 
Zahájení insolvenčního řízení je důvodem k odstoupení od smlouvy ze strany 
poskytovatele dotace. 
 
6. Příjemce prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy je účtem příjemce 
dotace. 
 
7. Informovat poskytovatele dotace o zásadních změnách příjemce dotace jako jsou 
vlastnická práva, vstup do likvidace, přeměna právnické osoby, změna statutárního 
zástupce, změna názvu, bankovního spojení, sídla či doručovací adresy apod., a to do 14 
dnů ode dne, kdy tato skutečnost (změna) nastala. 
 
8. Uvádět po celou dobu čerpání dotace na všech tiskovinách, elektronických nebo jiných 
médiích (CD, DVD, na internetu apod.) vyhotovených v rámci činnosti příjemce dotace a 
na viditelných místech při všech akcích souvisejících s činností, že jsou realizovány za 
finanční spoluúčasti Města Litoměřice.  
 
9. Příjemce dotace se zavazuje na originálech dokladů proplácených z dotace Města 
Litoměřice uvádět: „Tento náklad je hrazen z dotace Města Litoměřice“. 
 
10. Příjemce dotace bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a 
dalších údajů uvedených v této Smlouvě, včetně výše a podmínek poskytnutí dotace. 
 
11 Smluvní strany současně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, 
není označován za obchodní tajemství. Město Litoměřice je oprávněno, pokud postupuje 
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 



předpisů, poskytovat veškeré informace o této Smlouvě a o jiných údajích tohoto 
závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových 
podkladech, předávacích protokolech či jiných písemnostech). Vzhledem  
k veřejnoprávnímu charakteru Města Litoměřice souhlasí příjemce dotace se zveřejněním 
veškerých údajů týkajících se či souvisejících s plněním dle této Smlouvy podle zákona  
č. 106/1999 Sb., a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
 
12. Příjemce je povinen zajistit obecné povinnosti při nakládání s odpady vč. třídění 
jednotlivých složek odpadu minimálně v rozsahu papír – plast – sklo (a dalších složek 
např. kovů dle konkrétních podmínek činnosti). 
 

Čl. 4 
Finanční vypořádání dotace 

 
1. V případě, že příjemce nedoloží náklady ve výši přiznané dotace, je příjemce povinen 
nevyužitou dotaci vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to 
nejpozději do 15. 2. 2020.  
 
2. Dotace nebude vyplacena, pokud poskytovatel po uzavření smlouvy zjistí, že příjemce 
dotace má vůči poskytovateli nesplněné finanční závazky po datu splatnosti nebo bylo 
zahájeno insolvenční řízení s osobou příjemce dotace nebo vstup do likvidace. 
 

Čl. 5 
Kontrola čerpání dotace 

 
1. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo provést kontrolu čerpání dotace a v této 
souvislosti nahlížet do účetnictví příjemce. Příjemce dotace se tímto zavazuje vytvořit 
podmínky k provedení kontroly a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným 
k provádění kontroly a přijaté závěry kontroly respektovat. 
 
2. Příjemce dotace je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),  
ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Příjemce dotace 
je tak povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zejména zaměstnancům 
nebo zmocněncům poskytovatele, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných 
orgánů veřejné správy a vytvořit uvedeným osobám a orgánům podmínky k provedení 
kontroly předmětu plnění této smlouvy a poskytnout jim součinnost.   

 
Čl. 6 

                                                  Doba trvání smlouvy 
 
1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do úplného vypořádání všech peněžitých 
nároků z této Smlouvy plynoucích. 
 
2. Smlouvu lze ukončit na základě:  

• písemné Dohody obou smluvních stran.  
Při ukončení Smlouvy Dohodou je příjemce dotace povinen vrátit bezhotovostním 
převodem na účet poskytovatele dotace poskytnutou část dotace, která mu již byla 
vyplacena, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení Dohody 
podepsané oběma smluvními stranami, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 



• písemnou výpovědí Smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.  
 
Poskytovatel dotace může smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení 
dotace. Výpověď Smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody 
jejího udělení.  
 
Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po 
měsíci, v němž byla výpověď doručena příjemci dotace. Účinky doručení pro účely této 
smlouvy však nastávají i tehdy, pokud příjemce svým jednáním nebo opomenutím 
doručení zmařil.  
 
3. Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemce dotace stanovených touto 
Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustí 
zejména pokud:  
 
a) příjemce dotace použije dotaci k jinému účelu než uvedenému v této Smlouvě,   
b) příjemce dotace uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže 
uzavření této Smlouvy, 
c) příjemce dotace je v likvidaci, nebo s ním bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona  
č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů,   
d) příjemce dotace změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace pro 
danou oblast podpory, ztratí způsobilost k činnosti, na níž byla dotace poskytnuta,  
e) pokud příjemce dotace neumožní poskytovateli, resp. jím pověřenému pracovníkovi, 
provedení kontroly čerpání peněžních prostředků z dotace, tedy nepředložení příslušných 
účetních knih, příjmových a výdajových dokladů, jakož i další neposkytnutí potřebné 
součinnosti k provedení kontroly, 
f) příjemce dotace neprovede finanční vypořádání dotace v termínu stanoveném touto 
Smlouvou, 
g) příjemce dotace neinformuje veřejnost o tom, že aktivity v rámci své činnosti realizuje 
za finanční spoluúčasti Města Litoměřice,  
h) z důvodu zániku příjemce dotace (právnímu nástupci). 
 
4. V případě výpovědi této Smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace 
nevzniká a nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi Smlouvy po proplacení 
dotace, se příjemce dotace zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit bezhotovostním 
převodem na účet poskytovatele dotace uvedený v záhlaví této Smlouvy bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručení výpovědi. 
 
5. Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že příjemce 
dotace vrátí poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení 
Smlouvy dojde až vypořádáním všech práv a povinností smluvních stran.  

 
6. Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona  
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení Smlouvy 
musí být učiněn písemně a musí v něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku 
Smlouvy. 
 
7. Příjemce dotace je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související 
s poskytnutou dotací po dobu 10 let od ukončení čerpání dotace způsobem, který je 
v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Lhůta začíná běžet od 1. 1. roku 
následujícího po roce, na který byla dotace poskytnuta.  

Čl. 7 



Sankce za porušení podmínek poskytnutí dotace 
 
1. Porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je každé neoprávněné 
použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých jako dotace. 
 
2. Neoprávněným použitím dotace je její použití, kterým byla porušena povinnost 
stanovená právními předpisy ČR, přímo použitelnými předpisy Evropské unie a touto 
Smlouvou. Za neoprávněné použití dotace se považuje porušení povinnosti příjemce 
dotace, ke kterému došlo před i po připsání peněžních prostředků na účet příjemce dotace 
a neprokáže-li příjemce dotace, jak byly tyto prostředky použity. 
 
3. Zadržením peněžních prostředků je porušení povinnosti vrácení poskytnutých 
prostředků ve stanoveném termínu.  
 
4. Příjemce dotace, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení 
rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele dotace.  
 
5. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k vrácení dotace nebo její části ve 
lhůtě 1 měsíce, zjistí-li na základě kontroly, že příjemce dotace porušil povinnost 
stanovenou právním předpisem, která souvisí s účelem, na který byla dotace poskytnuta, 
nedodržel účel dotace nebo podmínky této Smlouvy, za kterých byla dotace poskytnuta, u 
nichž nelze vyzvat k provedení opatření k nápravě. V rozsahu, v jakém příjemce dotace 
vrátil dotaci nebo její část, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.  
 
6. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k provedení opatření k nápravě v 
jím stanovené lhůtě, domnívá-li se na základě kontrolního zjištění, že příjemce dotace 
porušil méně závažnou podmínku této Smlouvy, u níž poskytovatel dotace stanovil, že její 
nesplnění bude postiženo nižším odvodem, než kolik činí celková částka dotace a jejíž 
povaha umožňuje nápravu v náhradní lhůtě. V rozsahu, v jakém příjemce dotace provedl 
opatření k nápravě, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.  
 
7. Podle této Smlouvy se porušením méně závažné povinnosti rozumí porušení povinnosti 
stanovené v Čl. 3 odst. 7. této Smlouvy. Za porušení těchto povinností se stanoví odvod 
ve výši 1.000 Kč. Při porušení několika méně závažných povinností se odvody za porušení 
rozpočtové kázně sčítají.  
 
8. Stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně, stanovení penále za prodlení 
s odvodem a prominutí odvodu nebo penále a související záležitosti se řídí ust. § 22 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
9. Porušení podmínek poskytnutí dotace bude zohledněno v případě další žádosti 
příjemce dotace o finanční podporu (dotaci) ze strany poskytovatele dotace pro další 
období. 
 

Čl. 8 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 



pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými předpisy.  
 
2. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží 
poskytovatel dotace a příjemce dotace. 
 
3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této Smlouvy, a že je projevem jejich 
pravé a svobodné vůle, a že nebyla ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek. 
 
4. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky za souhlasu obou smluvních 
stran, platnost těchto dodatků je podmíněna souhlasem Zastupitelstva města Litoměřice. 
 
5. Rada města Litoměřice schválila usnesením č. 719/23/2016 ze dne 15. 12. 2016 
v souladu s vyhláškou č. 1/2002, o znaku a praporu města Litoměřic užívání znaku Města 
Litoměřice při všech formách propagace akcí a celoročních činností subjektů, 
podpořených finančními prostředky z rozpočtu města Litoměřice.  
 
6. Město Litoměřice osvědčuje touto doložkou ve smyslu § 41 zákona č.128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž 
uvedený zákon podmiňuje platnost tohoto právního jednání.  
 
7. Město Litoměřice, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto 
právního jednání splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto smlouvu 
zveřejní v ISRS. 
 
8. Smluvní strany jsou si vědomy, že Město Litoměřice je povinným subjektem podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a tímto vyslovují svůj souhlas se 
zveřejněním této smlouvy v ISRS na dobu neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje, 
které se neuveřejňují.  
 
9. Smluvní strany podpisem této smlouvy potvrzují, že ve smyslu § 1770 občanského 
zákoníku mezi sebou před uzavřením této smlouvy ujednaly dohodu, podle které je tato 
smlouva platně uzavřena dnem podpisu poslední ze smluvních stran. 
 
10.  Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (ISRS). 
 
 
V Litoměřicích dne ……………    V Litoměřicích dne ……………………  
 
 
 
 
 
 
……………………………………             …………………………………………. 
Město Litoměřice                                             Slavoj Basketbalový klub Litoměřice, z.s.            
zastoupené místostarostou                           zastoupený předsedou   
Mgr. Karlem Krejzou                                 Ing. Josefem Mayerem 



M ě s t o   L i t o m ě ř i c e 
 

N Á V R H   D O   ZM 
 
 
 
pro jednání ZM, dne: 6. 12. 2018 
předkládá:  Mgr. Karel Krejza, místostarosta 
zpracovala:  Ing. Andrea Křížová, vedoucí odboru ŠKSaPP 
 
 
Návrh:  
 
Poskytnutí dotace na celoroční činnost na rok 2019 pro TJ Slovan Litoměřice z.s. 
 
 
Odůvodnění: 
 
TJ Slovan Litoměřice z.s., IČO: 467 68 955, Na Vinici 1017/6, 412 01 Litoměřice žádá o poskytnutí 
dotace ve výši 1.550.000 Kč na svou činnost pro rok 2019 (žádost viz příloha orig. zápisu).  
 
Dle Koncepce rozvoje sportu v Litoměřicích pro období 2018-2023, která byla schválena ZM dne  
21. 6. 2018 pod usnesením č. 100/4/2018 je pro uvedený spolek garantována minimální finanční 
podpora ve výši 900.000 Kč. S touto výší dotace je počítáno v návrhu rozpočtu pro rok 2019. 
V případě nutné potřeby vyšší dotace musí TJ Slovan Litoměřice z.s. požádat o individuální 
mimořádnou dotaci v průběhu roku 2019. 
 
 
Dopad do rozpočtu města 
 
Rozpočet pro rok 2019: 
03241/3200 přímá dotace – basketbal 3.100 tis. 
 
 
Návrh na usnesení:  
 
ZM schvaluje  
 
a) poskytnutí účelové dotace ve výši 900.000 Kč pro TJ Slovan Litoměřice z.s., IČO: 467 68 955, 
Na Vinici 1017/6, 412 01 Litoměřice na podporu celoroční činnosti spolku pro rok 2019 
 
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        







 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  
č. ŠKAS/229/2018 

uzavřená podle § 10a odst. 3 a 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů a podle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, 

ve znění pozdějších předpisů 
 
Město Litoměřice 
se sídlem Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 
IČO: 002 63 958 
zastoupené místostarostou Mgr. Karlem Krejzou 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: XXXXX 
(dále jen poskytovatel) 
 
a 
 
TJ Slovan Litoměřice z.s. 
se sídlem Na Vinici 1017/6, 412 01 Litoměřice 
IČO: 467 68 955 
zastoupený předsedou Mgr. Davidem Matuškou 
bankovní spojení: ČSOB 
číslo účtu: XXXXX   
(dále jen příjemce) 
 
 

uzavírají tuto smlouvu: 
 

 Čl. 1 
Předmět a účel smlouvy 

 
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace ze strany poskytovatele  
na částečnou úhradu zabezpečení činnosti mládeže příjemce pro rok 2019 (platby 
pronájmů, energie, nákup materiálů, sportovního náčiní, výbavy (vyjma dlouhodobého 
hmotného/nehmotného investičního majetku), pořádání turnajů, soutěží vč. nákupu 
věcných odměn a cen pro účastníky, účast na výcvikových táborech, tréninkových 
srazech, soutěžích vč. souvisejících personálních nákladů a ubytování, stravování, 
startovného, dopravného, cestovného a náklady na pohonné hmoty do vozidel, která jsou 
ve vlastnictví spolku, přepravujících osoby na sportovní akce, platby rozhodčím, soutěžně 
technické záležitosti (hostování a přestup hráčů), neinvestiční opravy (havárie), údržba 
vlastních sportovišť). 

Čl. 2 
Výše a způsob poskytnutí dotace 

 
1. Poskytovatel na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a ve 
smyslu usnesení Zastupitelstva města Litoměřice č. ………… ze dne 6. 12. 2018, 
poskytuje příjemci ze svého rozpočtu na rok 2019 jednorázovou účelovou dotaci na výdaje 
uvedené v Čl. 1 této smlouvy ve výši 900.000 Kč (slovy: devět set tisíc korun českých).  
 
2. Dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodem z účtu poskytovatele  
č. XXXXX na účet příjemce č. XXXXX vedeného u ČSOB, nejpozději do 14 dnů od 



účinnosti a platnosti této smlouvy, která bude splněna zveřejněním v ISRS podle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).   
 
3. Příjemce se zavazuje předložit poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté dotace 
nejpozději do 31. 1. 2020. 
 

Čl. 3 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
Příjemce dotace prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje: 
 
1. Příjemce se zavazuje použít dotaci výhradně k úhradě výdajů specifikovaných v  
Čl. 1 této Smlouvy. 
 
2. Příjemce dotace je povinen použít dotaci pouze v souladu s touto Smlouvou a právními 
předpisy, zejména se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/19991Sb., o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 
3. Příjemce nesmí převést dotaci na jinou právnickou osobu či fyzickou osobu. 
 
4. Vést řádně a odděleně v účetní evidenci čerpání prostředků od poskytovatele dotace.  
 
5. Příjemce prohlašuje, že nemá žádné pohledávky po lhůtě splatnosti ve vztahu 
k poskytovateli a není v insolvenčním řízení. Pokud tato skutečnost nastane v budoucnu, 
je příjemce dotace povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit poskytovateli dotace. 
Zahájení insolvenčního řízení je důvodem k odstoupení od smlouvy ze strany 
poskytovatele dotace. 
 
6. Příjemce prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy je účtem příjemce 
dotace. 
 
7. Informovat poskytovatele dotace o zásadních změnách příjemce dotace jako jsou 
vlastnická práva, vstup do likvidace, přeměna právnické osoby, změna statutárního 
zástupce, změna názvu, bankovního spojení, sídla či doručovací adresy apod., a to do 14 
dnů ode dne, kdy tato skutečnost (změna) nastala. 
 
8. Uvádět po celou dobu čerpání dotace na všech tiskovinách, elektronických nebo jiných 
médiích (CD, DVD, na internetu apod.) vyhotovených v rámci činnosti příjemce dotace a 
na viditelných místech při všech akcích souvisejících s činností, že jsou realizovány za 
finanční spoluúčasti Města Litoměřice.  
 
9. Příjemce dotace se zavazuje na originálech dokladů proplácených z dotace Města 
Litoměřice uvádět: „Tento náklad je hrazen z dotace Města Litoměřice“. 
 
10. Příjemce dotace bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a 
dalších údajů uvedených v této Smlouvě, včetně výše a podmínek poskytnutí dotace. 
 
11 Smluvní strany současně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, 
není označován za obchodní tajemství. Město Litoměřice je oprávněno, pokud postupuje 
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 



předpisů, poskytovat veškeré informace o této Smlouvě a o jiných údajích tohoto 
závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových 
podkladech, předávacích protokolech či jiných písemnostech). Vzhledem  
k veřejnoprávnímu charakteru Města Litoměřice souhlasí příjemce dotace se zveřejněním 
veškerých údajů týkajících se či souvisejících s plněním dle této Smlouvy podle zákona  
č. 106/1999 Sb., a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
 
12. Příjemce je povinen zajistit obecné povinnosti při nakládání s odpady vč. třídění 
jednotlivých složek odpadu minimálně v rozsahu papír – plast – sklo (a dalších složek 
např. kovů dle konkrétních podmínek činnosti). 
 

Čl. 4 
Finanční vypořádání dotace 

 
1. V případě, že příjemce nedoloží náklady ve výši přiznané dotace, je příjemce povinen 
nevyužitou dotaci vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to 
nejpozději do 15. 2. 2020.  
 
2. Dotace nebude vyplacena, pokud poskytovatel po uzavření smlouvy zjistí, že příjemce 
dotace má vůči poskytovateli nesplněné finanční závazky po datu splatnosti nebo bylo 
zahájeno insolvenční řízení s osobou příjemce dotace nebo vstup do likvidace. 
 

Čl. 5 
Kontrola čerpání dotace 

 
1. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo provést kontrolu čerpání dotace a v této 
souvislosti nahlížet do účetnictví příjemce. Příjemce dotace se tímto zavazuje vytvořit 
podmínky k provedení kontroly a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným 
k provádění kontroly a přijaté závěry kontroly respektovat. 
 
2. Příjemce dotace je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),  
ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Příjemce dotace 
je tak povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zejména zaměstnancům 
nebo zmocněncům poskytovatele, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných 
orgánů veřejné správy a vytvořit uvedeným osobám a orgánům podmínky k provedení 
kontroly předmětu plnění této smlouvy a poskytnout jim součinnost.   

 
Čl. 6 

                                                  Doba trvání smlouvy 
 
1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do úplného vypořádání všech peněžitých 
nároků z této Smlouvy plynoucích. 
 
2. Smlouvu lze ukončit na základě:  

• písemné Dohody obou smluvních stran.  
Při ukončení Smlouvy Dohodou je příjemce dotace povinen vrátit bezhotovostním 
převodem na účet poskytovatele dotace poskytnutou část dotace, která mu již byla 
vyplacena, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení Dohody 
podepsané oběma smluvními stranami, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 



• písemnou výpovědí Smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.  
 
Poskytovatel dotace může smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení 
dotace. Výpověď Smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody 
jejího udělení.  
 
Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po 
měsíci, v němž byla výpověď doručena příjemci dotace. Účinky doručení pro účely této 
smlouvy však nastávají i tehdy, pokud příjemce svým jednáním nebo opomenutím 
doručení zmařil.  
 
3. Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemce dotace stanovených touto 
Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustí 
zejména pokud:  
 
a) příjemce dotace použije dotaci k jinému účelu než uvedenému v této Smlouvě,   
b) příjemce dotace uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže 
uzavření této Smlouvy, 
c) příjemce dotace je v likvidaci, nebo s ním bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona  
č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů,   
d) příjemce dotace změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace pro 
danou oblast podpory, ztratí způsobilost k činnosti, na níž byla dotace poskytnuta,  
e) pokud příjemce dotace neumožní poskytovateli, resp. jím pověřenému pracovníkovi, 
provedení kontroly čerpání peněžních prostředků z dotace, tedy nepředložení příslušných 
účetních knih, příjmových a výdajových dokladů, jakož i další neposkytnutí potřebné 
součinnosti k provedení kontroly, 
f) příjemce dotace neprovede finanční vypořádání dotace v termínu stanoveném touto 
Smlouvou, 
g) příjemce dotace neinformuje veřejnost o tom, že aktivity v rámci své činnosti realizuje 
za finanční spoluúčasti Města Litoměřice,  
h) z důvodu zániku příjemce dotace (právnímu nástupci). 
 
4. V případě výpovědi této Smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace 
nevzniká a nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi Smlouvy po proplacení 
dotace, se příjemce dotace zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit bezhotovostním 
převodem na účet poskytovatele dotace uvedený v záhlaví této Smlouvy bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručení výpovědi. 
 
5. Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že příjemce 
dotace vrátí poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení 
Smlouvy dojde až vypořádáním všech práv a povinností smluvních stran.  

 
6. Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona  
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení Smlouvy 
musí být učiněn písemně a musí v něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku 
Smlouvy. 
 
7. Příjemce dotace je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související 
s poskytnutou dotací po dobu 10 let od ukončení čerpání dotace způsobem, který je 
v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Lhůta začíná běžet od 1. 1. roku 
následujícího po roce, na který byla dotace poskytnuta.  
 



Čl. 7 
Sankce za porušení podmínek poskytnutí dotace 

 
1. Porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je každé neoprávněné 
použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých jako dotace. 
 
2. Neoprávněným použitím dotace je její použití, kterým byla porušena povinnost 
stanovená právními předpisy ČR, přímo použitelnými předpisy Evropské unie a touto 
Smlouvou. Za neoprávněné použití dotace se považuje porušení povinnosti příjemce 
dotace, ke kterému došlo před i po připsání peněžních prostředků na účet příjemce dotace 
a neprokáže-li příjemce dotace, jak byly tyto prostředky použity. 
 
3. Zadržením peněžních prostředků je porušení povinnosti vrácení poskytnutých 
prostředků ve stanoveném termínu.  
 
4. Příjemce dotace, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení 
rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele dotace.  
 
5. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k vrácení dotace nebo její části ve 
lhůtě 1 měsíce, zjistí-li na základě kontroly, že příjemce dotace porušil povinnost 
stanovenou právním předpisem, která souvisí s účelem, na který byla dotace poskytnuta, 
nedodržel účel dotace nebo podmínky této Smlouvy, za kterých byla dotace poskytnuta, u 
nichž nelze vyzvat k provedení opatření k nápravě. V rozsahu, v jakém příjemce dotace 
vrátil dotaci nebo její část, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.  
 
6. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k provedení opatření k nápravě v 
jím stanovené lhůtě, domnívá-li se na základě kontrolního zjištění, že příjemce dotace 
porušil méně závažnou podmínku této Smlouvy, u níž poskytovatel dotace stanovil, že její 
nesplnění bude postiženo nižším odvodem, než kolik činí celková částka dotace a jejíž 
povaha umožňuje nápravu v náhradní lhůtě. V rozsahu, v jakém příjemce dotace provedl 
opatření k nápravě, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.  
 
7. Podle této Smlouvy se porušením méně závažné povinnosti rozumí porušení povinnosti 
stanovené v Čl. 3 odst. 7. této Smlouvy. Za porušení těchto povinností se stanoví odvod 
ve výši 1.000 Kč. Při porušení několika méně závažných povinností se odvody za porušení 
rozpočtové kázně sčítají.  
 
8. Stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně, stanovení penále za prodlení 
s odvodem a prominutí odvodu nebo penále a související záležitosti se řídí ust. § 22 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
9. Porušení podmínek poskytnutí dotace bude zohledněno v případě další žádosti 
příjemce dotace o finanční podporu (dotaci) ze strany poskytovatele dotace pro další 
období. 
 

Čl. 8 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 



předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými předpisy.  
 
2. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží 
poskytovatel dotace a příjemce dotace. 
 
3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této Smlouvy, a že je projevem jejich 
pravé a svobodné vůle, a že nebyla ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek. 
 
4. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky za souhlasu obou smluvních 
stran, platnost těchto dodatků je podmíněna souhlasem Zastupitelstva města Litoměřice. 
 
5. Rada města Litoměřice schválila usnesením č. 719/23/2016 ze dne 15. 12. 2016 
v souladu s vyhláškou č. 1/2002, o znaku a praporu města Litoměřic užívání znaku Města 
Litoměřice při všech formách propagace akcí a celoročních činností subjektů, 
podpořených finančními prostředky z rozpočtu města Litoměřice.  
 
6. Město Litoměřice osvědčuje touto doložkou ve smyslu § 41 zákona č.128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž 
uvedený zákon podmiňuje platnost tohoto právního jednání.  
 
7. Město Litoměřice, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto 
právního jednání splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto smlouvu 
zveřejní v ISRS. 
 
8. Smluvní strany jsou si vědomy, že Město Litoměřice je povinným subjektem podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a tímto vyslovují svůj souhlas se 
zveřejněním této smlouvy v ISRS na dobu neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje, 
které se neuveřejňují.  
 
9. Smluvní strany podpisem této smlouvy potvrzují, že ve smyslu § 1770 občanského 
zákoníku mezi sebou před uzavřením této smlouvy ujednaly dohodu, podle které je tato 
smlouva platně uzavřena dnem podpisu poslední ze smluvních stran. 
 
10.  Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (ISRS). 
 
 
V Litoměřicích dne ……………    V Litoměřicích dne ……………………  
 
 
 
 
 
 
…………………………………..   …………………………………… 
Město Litoměřice                                 TJ Slovan Litoměřice z.s.           
zastoupené místostarostou                             zastoupený předsedou  
Mgr. Karlem Krejzou                                        Mgr. Davidem Matuškou 



M Ě S T O   L I T O M Ě Ř I C E 
 
 

N Á V R H   D O   ZM 
 
pro jednání ZM, dne: 6. 12. 2018 
předkládá:  Mgr. Karel Krejza, místostarosta                 
zpracovala:   Ing. Andrea Křížová, vedoucí odboru ŠKSaPP 
 
 
Návrh:   
 
Prominutí splátky Slavoj Litoměřice, z.s. 
 
 
Odůvodnění: 
 
Sportovní spolek Slavoj Litoměřice, z.s., se sídlem Písečný ostrov 1928/1, 412 01 Litoměřice, 
IČO: 148 66 170, žádá o prominutí splátky ve výši 70.000 Kč za rok 2018 plynoucí z uzavřené 
veřejnoprávní smlouvy č. ŠKAS/122/2017 ze dne 18. 5. 2017 s Městem Litoměřice (žádost viz příloha 
orig. zápisu). 
 
Uvedenému sportovnímu spolku byla v květnu 2017 poskytnuta na pořízení plastového povrchu 
hokejbalového hřiště ve vlastnictví spolku účelová dotace ve výši 350.000 Kč a návratná finanční 
výpomoc ve výši 350.000 Kč.  
 
Nyní sportovní spolek žádá o prominutí splátky z důvodu vyrovnání finanční tísně z loňského roku, kdy 
neobdrželi očekávanou dotaci z MŠMT a z důvodu zvýšení nájemného na plovoucí zařízení od Povodí 
Labe. 
 
 
Návrh na usnesení:    
 
ZM schvaluje 
 
a) prominutí splátky Slavoji Litoměřice, z.s., se sídlem Písečný ostrov 1928/1, 412 01 Litoměřice, 
IČO: 148 66 170, ve výši 70.000 Kč za rok 2018 plynoucí z uzavřené veřejnoprávní smlouvy 
č. ŠKAS/122/2017 ze dne 18. 5. 2017 s Městem Litoměřice  
 
b) uzavření Dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. ŠKAS/122/2017 uzavřené 
dne 18. 5. 2017 mezi Městem Litoměřice a Slavojem Litoměřice, z.s., Písečný ostrov 1928/1, 
412 01 Litoměřice, IČO: 148 66 170 (dodatek viz příloha orig. zápisu). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        
     





 
 DODATEK č. 2  

k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. ŠKAS 122/2017  
uzavřené dne 18. 5. 2017  

 
 
Město Litoměřice 
se sídlem Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 
IČO: 002 63 958 
zastoupené místostarostou Mgr. Karlem Krejzou 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: XXXXX 
(dále jen „poskytovatel“) 
 
a 
 
Slavoj Litoměřice, z.s. 
se sídlem Písečný ostrov 1928/1, 412 01 Litoměřice  
IČO: 148 66 170 
zastoupený předsedou Ing. Josefem Mayerem a výkonným ředitelem Ing. Eduardem Šífem 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: XXXXX 
(dále jen „příjemce“) 
 

výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2  

k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. ŠKAS 122/2017 uzavřené dne 18. 5. 2017 
(dále jen „Smlouva“). 

I. 
 

1. Podle Čl. 3 odstavce 4. shora uvedené Smlouvy se příjemce zavázal vrátit 
poskytovateli návratnou finanční výpomoc ve splátkách. Druhou splátku ve výši 
70.000,- Kč se zavázal uhradit do 31. 12. 2018. 

2. Zastupitelstvo města Litoměřice projednalo a schválilo prominutí druhé splátky 
návratné finanční výpomoci, tedy prominutí částky 70.000,- Kč (slovy: sedmdesát 
tisíc korun českých), a to usnesením č. ……………na svém zasedání dne 6. 12. 2018. 
Zastupitelstvo města Litoměřice zároveň schválilo uzavření tohoto Dodatku č. 2  
ke Smlouvě. 

3. Neuhrazení druhé splátky podle Čl. 3 odst. 4 Smlouvy se tak nepovažuje za porušení 
rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a nejedná se o zadržení peněžních 
prostředků poskytnutých jako návratná finanční výpomoc ve smyslu Čl. 8 odstavce 1 
Smlouvy. 



II. 
 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 

2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 byl sepsán z jejich pravé a svobodné 
vůle, nikoliv v tísni nebo jinak nevýhodných podmínek, přečetly si jej a souhlasí bez 
výhrad s jeho obsahem. Na důkaz připojují své vlastnoruční podpisy.  

3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dne 6. 12. 2018 a účinnosti dnem uveřejnění  
v registru smluv (ISRS).  

 
V Litoměřicích dne 6. 12. 2018 
 
 
 
 
 
 
………………………………               ……………………………………………….       
Město Litoměřice                               Slavoj Litoměřice, z.s.  
zastoupené místostarostou               zastoupený předsedou Ing. Josefem Mayerem  
Mgr. Karlem Krejzou             a výkonným ředitelem Ing. Eduardem Šífem 



 
M   Ě   S   T   O        L   I   T   O   M   Ě   Ř   I   C  E 

 
 

N  Á  V  R  H     D  O     ZM 
 
 
pro jednání RM, dne:  6. 12. 2018 
předkládá: Lukas Wünsch, zastupitel m ěsta a jednatel spole čnosti Zahrada Čech s.r.o. 
zpracoval:   Ing. Andrea K řížová, vedoucí odboru ŠKSaPP   
 
 
Návrh: 
Žádost o finanční příspěvek – vánoční trhy v Litoměřicích – „Hvězdné Vánoce“. 
 
 
 
 
Odůvodn ění: 
Žádost společnosti Zahrada Čech s.r.o. s datem 5.10.2018 týkající se poskytnutí dotace na realizaci projektu 
vánočních trhů v Litoměřicích s názvem „Hvězdné Vánoce“ – podrobný popis akce viz žádost v příloze orig. zápisu. 
 
 
 
 
  
Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje  
 

a) poskytnutí dotace ve výši 150tis.Kč Zahradě Čech s.r.o., se sídlem Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice, 
IČO: 22794701 na uskutečnění projektu vánočních trhů v Litoměřicích s názvem „Hvězdné Vánoce“, v 
termínu od 14. 12. 2018 do 23. 12. 2018 

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu) 
c) rozpočtové opatření (viz příloha orig. zápisu) 

 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:                                                Přijaté usnesení RM č. :                                              
 
 
 
 













 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  
č. ŠKAS /2018 

uzavřená podle § 10a odst. 3 a 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů a podle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, 

ve znění pozdějších předpisů 
 
Město Litom ěřice 
se sídlem Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 
IČO: 002 63 958 
zastoupené: starostou Mgr. Ladislavem Chlupáčem 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: XXXXX 
(dále jen poskytovatel) 
 
a 
 
Zahrada Čech s.r.o. 
se sídlem Na Vinici 948/13, 41201 Litoměřice 
IČO: 22794701 
zastoupená: Lukasem Wünschem 
bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
číslo účtu: XXXXX 
(dále jen příjemce) 

uzavírají tuto smlouvu: 
 

 Čl. 1 
Předmět a účel smlouvy 

 
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí jednorázové účelové dotace ze strany 
poskytovatele na částečnou úhradu výdajů (honoráře, nákup drobného materiálu, nákup 
odměn a cen, pronájmy prostor, pronájmy atrakcí, půjčovné, propagace, grafické práce, 
tisk, zvuk, technika, osa,) spojených s projektem vánočních trhů v Litoměřicích s názvem 
„Hv ězdné Vánoce“ , který se bude konat ve dnech 14. – 23. 12. 2018. 
 

Čl. 2 
Výše a způsob poskytnutí dotace 

 
1. Poskytovatel na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a ve 
smyslu usnesení Zastupitelstva města Litoměřice č. XXX/X/2018 ze dne 6. 12. 2018, 
poskytuje příjemci ze svého rozpočtu na rok 2018 jednorázovou účelovou dotaci na výdaje 
uvedené v Čl. 1 této smlouvy ve výši 150.000 Kč (slovy: jedno sto padesát tisíc korun 
českých).  
 
2. Dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodem z účtu poskytovatele  
č. XXXXX na účet příjemce č. XXXXX vedeného u Komerční banky a.s., nejpozději do 14 
dnů od účinnosti této smlouvy, která bude splněna zveřejněním v ISRS podle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).   
 
 



3. Příjemce se zavazuje předložit poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté dotace 
nejpozději do 31. 1. 2019. 
 
 

Čl. 3 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
Příjemce dotace prohlašuje, že dotaci p řijímá a v této souvislosti se zavazuje: 
 
1. Příjemce se zavazuje použít dotaci výhradně k úhradě výdajů specifikovaných v  
Čl. 1 této Smlouvy. 
 
2. Příjemce dotace je povinen použít dotaci pouze v souladu s touto Smlouvou a právními 
předpisy, zejména se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/19991Sb., o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 
3. Příjemce nesmí převést dotaci na jinou právnickou osobu či fyzickou osobu. 
 
4. Vést řádně a odděleně v účetní evidenci čerpání prostředků od poskytovatele dotace.  
 
5. Příjemce prohlašuje, že nemá žádné pohledávky po lhůtě splatnosti ve vztahu 
k poskytovateli a není v insolvenčním řízení. Pokud tato skutečnost nastane v budoucnu, 
je příjemce dotace povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit poskytovateli dotace. 
Zahájení insolvenčního řízení je důvodem k odstoupení od smlouvy ze strany 
poskytovatele dotace. 
 
6. Příjemce prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy je účtem příjemce 
dotace. 
 
7. Informovat poskytovatele dotace o zásadních změnách příjemce dotace jako jsou 
vlastnická práva, vstup do likvidace, přeměna právnické osoby, změna statutárního 
zástupce, změna názvu, bankovního spojení, sídla či doručovací adresy apod., a to do 14 
dnů ode dne, kdy tato skutečnost (změna) nastala. 
 
8. Uvádět po celou dobu čerpání dotace na všech tiskovinách, elektronických nebo jiných 
médiích (CD, DVD, na internetu apod.) vyhotovených v rámci činnosti příjemce dotace a 
na viditelných místech při všech akcích souvisejících s činností, že jsou realizovány za 
finanční spoluúčasti Města Litoměřice.  
 
9. Příjemce dotace se zavazuje na originálech dokladů proplácených z dotace Města 
Litoměřice uvádět: „Tento náklad je hrazen z dotace Města Litoměřice“. 
 
10. Příjemce dotace bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a 
dalších údajů uvedených v této Smlouvě, včetně výše a podmínek poskytnutí dotace. 
 
11 Smluvní strany současně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, 
není označován za obchodní tajemství. Město Litoměřice je oprávněno, pokud postupuje 
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, poskytovat veškeré informace o této Smlouvě a o jiných údajích tohoto 
závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových 
podkladech, předávacích protokolech či jiných písemnostech). Vzhledem  



k veřejnoprávnímu charakteru Města Litoměřice souhlasí příjemce dotace se zveřejněním 
veškerých údajů týkajících se či souvisejících s plněním dle této Smlouvy podle zákona  
č. 106/1999 Sb., a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
 
12. Příjemce je povinen zajistit obecné povinnosti při nakládání s odpady vč. třídění 
jednotlivých složek odpadu minimálně v rozsahu papír – plast – sklo (a dalších složek 
např. kovů dle konkrétních podmínek činnosti). 
 
 

Čl. 4 
Finanční vypo řádání dotace 

 
1. V případě, že příjemce nedoloží náklady ve výši přiznané dotace, je příjemce povinen 
nevyužitou dotaci vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to 
nejpozději do 15. 2. 2019.  
 
2. Dotace nebude vyplacena, pokud poskytovatel po uzavření smlouvy zjistí, že příjemce 
dotace má vůči poskytovateli nesplněné finanční závazky po datu splatnosti nebo bylo 
zahájeno insolvenční řízení s osobou příjemce dotace nebo vstup do likvidace. 
 
 

Čl. 5 
Kontrola čerpání dotace 

 
1. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo provést kontrolu čerpání dotace a v této 
souvislosti nahlížet do účetnictví příjemce. Příjemce dotace se tímto zavazuje vytvořit 
podmínky k provedení kontroly a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným 
k provádění kontroly a přijaté závěry kontroly respektovat. 
 
2. Příjemce dotace je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),  
ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Příjemce dotace 
je tak povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zejména zaměstnancům 
nebo zmocněncům poskytovatele, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných 
orgánů veřejné správy a vytvořit uvedeným osobám a orgánům podmínky k provedení 
kontroly předmětu plnění této smlouvy a poskytnout jim součinnost.  
  

 
Čl. 6 

                                                  Doba trvání smlouvy 
 
1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do úplného vypořádání všech peněžitých 
nároků z této Smlouvy plynoucích. 
 
2. Smlouvu lze ukončit na základě:  

• písemné Dohody obou smluvních stran.  
Při ukončení Smlouvy Dohodou je příjemce dotace povinen vrátit bezhotovostním 
převodem na účet poskytovatele dotace poskytnutou část dotace, která mu již byla 
vyplacena, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení Dohody 
podepsané oběma smluvními stranami, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 



• písemnou výpovědí Smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.  
 
Poskytovatel dotace může smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení 
dotace. Výpověď Smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody 
jejího udělení.  
 
Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po 
měsíci, v němž byla výpověď doručena příjemci dotace. Účinky doručení pro účely této 
smlouvy však nastávají i tehdy, pokud příjemce svým jednáním nebo opomenutím 
doručení zmařil.  
 
3. Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemce dotace stanovených touto 
Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustí 
zejména pokud:  
 
a) příjemce dotace použije dotaci k jinému účelu než uvedenému v této Smlouvě,   
b) příjemce dotace uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže 
uzavření této Smlouvy, 
c) příjemce dotace je v likvidaci, nebo s ním bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona  
č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů,   
d) příjemce dotace změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace pro 
danou oblast podpory, ztratí způsobilost k činnosti, na níž byla dotace poskytnuta,  
e) pokud příjemce dotace neumožní poskytovateli, resp. jím pověřenému pracovníkovi, 
provedení kontroly čerpání peněžních prostředků z dotace, tedy nepředložení příslušných 
účetních knih, příjmových a výdajových dokladů, jakož i další neposkytnutí potřebné 
součinnosti k provedení kontroly, 
f) příjemce dotace neprovede finanční vypořádání dotace v termínu stanoveném touto 
Smlouvou, 
g) příjemce dotace neinformuje veřejnost o tom, že aktivity v rámci své činnosti realizuje 
za finanční spoluúčasti Města Litoměřice,  
h) z důvodu zániku příjemce dotace (právnímu nástupci). 
 
4. V případě výpovědi této Smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace 
nevzniká a nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi Smlouvy po proplacení 
dotace, se příjemce dotace zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit bezhotovostním 
převodem na účet poskytovatele dotace uvedený v záhlaví této Smlouvy bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručení výpovědi. 
 
5. Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že příjemce 
dotace vrátí poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení 
Smlouvy dojde až vypořádáním všech práv a povinností smluvních stran.  

 
6. Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona  
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení Smlouvy 
musí být učiněn písemně a musí v něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku 
Smlouvy. 
 
7. Příjemce dotace je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související 
s poskytnutou dotací po dobu 10 let od ukončení čerpání dotace způsobem, který je 
v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Lhůta začíná běžet od 1. 1. roku 
následujícího po roce, na který byla dotace poskytnuta.  
 



 
Čl. 7 

Sankce za porušení podmínek poskytnutí dotace 
 
1. Porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je každé neoprávněné 
použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých jako dotace. 
 
2. Neoprávněným použitím dotace je její použití, kterým byla porušena povinnost 
stanovená právními předpisy ČR, přímo použitelnými předpisy Evropské unie a touto 
Smlouvou. Za neoprávněné použití dotace se považuje porušení povinnosti příjemce 
dotace, ke kterému došlo před i po připsání peněžních prostředků na účet příjemce dotace 
a neprokáže-li příjemce dotace, jak byly tyto prostředky použity. 
 
3. Zadržením peněžních prostředků je porušení povinnosti vrácení poskytnutých 
prostředků ve stanoveném termínu.  
 
4. Příjemce dotace, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení 
rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele dotace.  
 
5. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k vrácení dotace nebo její části ve 
lhůtě 1 měsíce, zjistí-li na základě kontroly, že příjemce dotace porušil povinnost 
stanovenou právním předpisem, která souvisí s účelem, na který byla dotace poskytnuta, 
nedodržel účel dotace nebo podmínky této Smlouvy, za kterých byla dotace poskytnuta, u 
nichž nelze vyzvat k provedení opatření k nápravě. V rozsahu, v jakém příjemce dotace 
vrátil dotaci nebo její část, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.  
 
6. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k provedení opatření k nápravě v 
jím stanovené lhůtě, domnívá-li se na základě kontrolního zjištění, že příjemce dotace 
porušil méně závažnou podmínku této Smlouvy, u níž poskytovatel dotace stanovil, že její 
nesplnění bude postiženo nižším odvodem, než kolik činí celková částka dotace a jejíž 
povaha umožňuje nápravu v náhradní lhůtě. V rozsahu, v jakém příjemce dotace provedl 
opatření k nápravě, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.  
 
7. Podle této Smlouvy se porušením méně závažné povinnosti rozumí porušení povinnosti 
stanovené v Čl. 3 odst. 7. této Smlouvy. Za porušení těchto povinností se stanoví odvod 
ve výši 300 Kč. Při porušení několika méně závažných povinností se odvody za porušení 
rozpočtové kázně sčítají.  
 
8. Stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně, stanovení penále za prodlení 
s odvodem a prominutí odvodu nebo penále a související záležitosti se řídí ust. § 22 
zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
9. Porušení podmínek poskytnutí dotace bude zohledněno v případě další žádosti 
příjemce dotace o finanční podporu (dotaci) ze strany poskytovatele dotace pro další 
období. 
 

Čl. 8 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí 



příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými předpisy.  
 
2. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží 
poskytovatel dotace a příjemce dotace. 
 
3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této Smlouvy, a že je projevem jejich 
pravé a svobodné vůle, a že nebyla ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek. 
 
4. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky za souhlasu obou smluvních 
stran, platnost těchto dodatků je podmíněna souhlasem Zastupitelstva města Litoměřice. 
 
5. Rada města Litoměřice schválila usnesením č. 719/23/2016 ze dne 15. 12. 2016 
v souladu s vyhláškou č. 1/2002, o znaku a praporu města Litoměřic užívání znaku Města 
Litoměřice při všech formách propagace akcí a celoročních činností subjektů, 
podpořených finančními prostředky z rozpočtu města Litoměřice.  
 
6. Město Litoměřice osvědčuje touto doložkou ve smyslu § 41 zákona č.128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž 
uvedený zákon podmiňuje platnost tohoto právního jednání.  
 
7. Město Litoměřice, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto 
právního jednání splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto smlouvu 
zveřejní v ISRS. 
 
8. Smluvní strany jsou si vědomy, že Město Litoměřice je povinným subjektem podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a tímto vyslovují svůj souhlas se 
zveřejněním této smlouvy v ISRS na dobu neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje, 
které se neuveřejňují.  
 
9. Smluvní strany podpisem této smlouvy potvrzují, že ve smyslu § 1770 občanského 
zákoníku mezi sebou před uzavřením této smlouvy ujednaly dohodu, podle které je tato 
smlouva platně uzavřena dnem podpisu poslední ze smluvních stran. 
 
10. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (ISRS). 
 
 
 
V Litoměřicích dne  6. 12. 2018      V Litoměřicích dne  
 
 
 
 
…………………………………..   ………………………………………….. 
Město Litoměřice     Zahrada Čech s.r.o. 
zastoupené starostou    zastoupená statutárním zástupcem 
Mgr. Ladislavem Chlupáčem   Lukasem Wünschem 



pro jednání v ZM, dne: 6.12.2018

předkládá odbor: školství, kultury, sportu a PP 

1. Tabulka P ř í j m y 

ÚZ/ORG N á z e v Rozpočet (v tis. Kč)
původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 150

0 150 0

2. Tabulka V ý d a j e

ÚZ/ORG N á z e v Rozpočet (v tis. Kč)
původní změna nový

2 3401/3400 Zahrada Čech  s.r.o. - proj. "Vánoční trhy v Litoměřicích" 0 150 150

 

0 150 150

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:  

2 Žádost společnosti Zahrada Čech s.r.o. týkající se poskytnutí dotace na realizaci projektu vánočních trhů 

v Litoměřicích s názvem „Hvězdné Vánoce“.

1 O fin. prostředky ve výši 150 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

 

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele:                                   

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO ZM

C e l k e m 

C e l k e m 

23.11.2018

Mgr. Karel Krejza

místostarosta

Ing. Andrea Křížová

vedoucí odboru



 
M   Ě   S   T   O        L   I   T   O   M   Ě   Ř   I   C  E 

 
 

N  Á  V  R  H     D  O     Z M 
 
 
pro jednání ZM dne: 6. 12. 2018 

předkládá: místostarosta Lukas Wünsch 

 

Návrh: Poskytnutí individuální dotace na provozní a investiční náklady pro r. 2019 společnosti 

Nemocnice Litoměřice, a.s. 

 

 

Odůvodnění: 

a) Pořízení sanitního vozu  
Nemocnice Litoměřice a.s. požádala o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města 
Litoměřice. Poskytnuté finanční prostředky budou využity na pořízení nového sanitního vozu.  
Přílohou tohoto návrhu je veřejnoprávní smlouva, která byla konzultována s Kanceláří starosty  
a tajemníka. 
Požadované finanční prostředky jsou zahrnuty do rozpočtu města na rok 2019. 

b) Provoz lůžkového zdravotnického zařízení 

Nemocnice Litoměřice a.s. požádala o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města 
Litoměřice. Poskytnuté finanční prostředky budou využity na provoz lůžkového zdravotnického 
zařízení v roce 2019, konkrétně na dorovnání mzdových nákladů nad rámec plateb od zdravotních 
pojišťoven a na pokrytí mzdových nákladů pro herní terapeuty dětského oddělení.  
Přílohou tohoto návrhu je veřejnoprávní smlouva, která byla konzultována s Kanceláří starosty  
a tajemníka. 
 

Dopad do rozpočtu města: 
 
Požadované finanční prostředky jsou zahrnuty do rozpočtu města na rok 2019. 
 

 
 
Návrh na usnesení: 

a) Pořízení sanitního vozu 
ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace Nemocnici Litoměřice a.s., se sídlem Žitenická 2084, 412 
01 Litoměřice, IČO: 06199518, ve výši 1.000.000,- Kč určené na pořízení sanitního vozu. ZM zároveň 
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace (smlouva viz příloha originálu 
zápisu). 

b) Provoz lůžkového zdravotnického zařízení 
ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace Nemocnici Litoměřice a.s., se sídlem Žitenická 2084, 412 
01 Litoměřice, IČO: 06199518, ve výši 16.550.000,- Kč určené na provoz lůžkového zdravotnického 
zařízení. ZM zároveň schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace (smlouva viz 
příloha originálu zápisu). 

 
 

 
 
 
Podpis navrhovatele:                                            Přijaté usnesení ZM č.:                                              
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SMLOUVA č. SOC/000x/2019 O POSKYTNUTÍ INDIVIDUÁLNÍ DOTACE 
Z ROZPOČTU MĚSTA LITOMĚŘICE 

(dále jen „Smlouva“) 
uzavřená podle § 10a odst. 3 a 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů,  
ve znění pozdějších předpisů a podle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, 

ve znění pozdějších předpisů 
Město Litoměřice 
IČO: 00263958 
se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice  
zastoupeno: místostarostou města Lukasem Wünschem 
bankovní spojení: Komerční banka a. s., č. účtu: 19-1524471/0100 
na straně jedné jako poskytovatel dotace nebo Město Litoměřice 

a 

Nemocnice Litoměřice, a.s. 
IČO: 06199518 
se sídlem: Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice 
zastoupena: předsedou představenstva Ing. Radkem Lončákem, MBA  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
č. účtu: 24734471/0100 
ze strany druhé jako příjemce dotace 
 
společně též jako smluvní strany 
 

uzavírají níže uvedeného dne tuto Smlouvu 

 

 

Článek I. 
Výše a způsob poskytnutí individuální dotace 

1. Poskytovatel dotace na základě žádosti příjemce dotace podané podle § 10a odst. 3 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, v souladu s ust. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, a ve smyslu usnesení Zastupitelstva města Litoměřice 
č ……../../2018, ze dne 6. 12. 2018, poskytuje ze svého rozpočtu na rok 2019 
individuální dotaci ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) na 
pořízení sanitního vozu pro Nemocnici Litoměřice a.s. 
 
Dotace bude poskytnuta příjemci bezhotovostně na jeho bankovní účet uvedený 
v záhlaví Smlouvy.   
 

2. V případě, že dotace nebude příjemcem dotace využita v plné výši, je příjemce dotace 
povinen tuto nevyčerpanou část vrátit nejpozději do 15. února následujícího roku na 
účet poskytovatele dotace.  
 

3. V případě, že bude příjemci dotace na základě jeho žádosti vydáno příslušným 
orgánem rozhodnutí o odejmutí oprávnění k poskytování zdravotních služeb  
ve smyslu § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách,  
ve znění pozdějších předpisů, zaniká dnem právní moci tohoto rozhodnutí jeho nárok 
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na vyplácení dotace. V případě přerušení poskytování zdravotních služeb příjemcem 
ve smyslu § 26 téhož zákona, zaniká nárok příjemce na vyplácení dotace dnem 
přerušení uvedeným v oznámení příslušnému orgánu. Měsíční splátka může být 
v těchto případech vyplacena v poměrné výši. 
 

Článek II. 
Účel využití dotace 

1. Předmětem této Smlouvy je stanovení podmínek, za kterých poskytovatel poskytne 
příjemci dotaci na pořízení sanitního vozu pro zdravotnické zařízení „Nemocnice 
Litoměřice a.s.“ 

2. Dotace je poskytnuta účelově pouze na pořízení sanitního vozu pro Nemocnici 
Litoměřice a.s.   

3. O změně účelu využití dotace může poskytovatel rozhodnout po odůvodnění této 
změny příjemcem dotace (uzavření dodatku k této Smlouvě). 

 

 

Článek III. 
Práva a povinnosti smluvních stran a vyúčtování dotace 

Příjemce dotace prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje: 

1. Použít dotaci pouze za účelem uvedeným v Článku II. této Smlouvy, pro který byla 
dotace poskytnuta a to do 31.12.2019. 

2. Příjemce dotace je povinen použít dotaci pouze v souladu s touto Smlouvou a 
právními předpisy, zejména se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Příjemce prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy je účtem příjemce 
dotace. 

4. Vést řádně a odděleně v účetní evidenci čerpání prostředků od poskytovatele dotace.  
5. Příjemce dotace prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy nemá žádné pohledávky 

po lhůtě splatnosti ve vztahu k poskytovateli dotace a není v insolvenčním řízení. 
Pokud tato skutečnost nastane v budoucnu, je příjemce dotace povinen neprodleně tuto 
skutečnost oznámit poskytovateli dotace. Zahájení insolvenčního řízení je důvodem k 
odstoupení od Smlouvy ze strany poskytovatele dotace. 

6. Informovat poskytovatele dotace o zásadních změnách příjemce dotace jako je vstup 
do likvidace, přeměna právnické osoby, změna statutárního zástupce, změna názvu, 
bankovního spojení, sídla či doručovací adresy apod., a to do 14 dnů ode dne, kdy tato 
skutečnost (změna) nastala. 

7. Příjemce se zavazuje informovat veřejnost o činnostech podporovaných Městem 
Litoměřice.  

8. Předat poskytovateli dotace finanční vypořádání dotace nejpozději do 15. února roku 
následujícího po roce, na který byla dotace přiznána.  

9. Na originálech dokladů proplácených z dotace Města Litoměřice bude uvedeno:  
„Tento náklad je hrazen z dotace Města Litoměřice“. 

10. Smluvní strany prohlašují, že žádný údaj uvedený v této Smlouvě, včetně jejích příloh, 
není označován za obchodní tajemství. Příjemce dotace bere na vědomí, že Město 
Litoměřice jako povinný subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na žádost poskytne tuto Smlouvu  
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a veškeré informace související s poskytnutím dotace i pokud nejsou v této Smlouvě 
uvedeny (např. o daňových podkladech, předávacích protokolech či jiných 
písemnostech). Ke zpracování osobních údajů příjemce dotace, popř. jeho statutárního 
zástupce potřebných k poskytnutí dotace a uzavření této Smlouvy je poskytovatel 
dotace oprávněn ve smyslu čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení  
o ochraně osobních údajů - „GDPR“). 
Příjemce dotace bere na vědomí, že pokud je na základě této Smlouvy poskytnuta 
dotace ve výši 50 tis. Kč nebo vyšší, bude tato Smlouva zveřejněna ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb. a zákona č. 340/2015 Sb. v Registru smluv (ISRS). 
 

Článek IV. 
Kontrola čerpání dotace 

1. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo provést kontrolu čerpání dotace a v této 
souvislosti nahlížet do účetnictví příjemce. Příjemce dotace se tímto zavazuje vytvořit 
podmínky k provedení kontroly a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným 
k provádění kontroly a přijaté závěry kontroly respektovat. 

2. Příjemce dotace bere na vědomí, že monitoring využívání dotace provádí Odbor 
sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Litoměřice; příjemce dotace se zavazuje 
poskytovat pracovníkům tohoto odboru veškerou součinnost včetně předkládání listin, 
podávání vysvětlení a umožnění kontroly čerpání dotace v průběhu období, na které 
byla dotace poskytnuta. 

3. Příjemce dotace je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 
ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 
Příjemce dotace je tak povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci 
zejména zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, příslušného 
finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů veřejné správy a vytvořit uvedeným 
osobám a orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu plnění této smlouvy a 
poskytnout jim součinnost. 

Článek V. 
Doba trvání smlouvy 

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do úplného vypořádání všech peněžitých 
nároků z této Smlouvy plynoucích. 

2. Smlouvu lze ukončit na základě:  
• písemné Dohody obou smluvních stran.  

Při ukončení Smlouvy Dohodou je příjemce dotace povinen vrátit bezhotovostním 
převodem na účet poskytovatele dotace poskytnutou část dotace, která mu již byla 
vyplacena, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení 
Dohody podepsané oběma smluvními stranami, nedohodnou-li se smluvní strany 
jinak. 

• písemnou výpovědí Smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.  
Poskytovatel dotace může smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po 
proplacení dotace. Výpověď Smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být 
uvedeny důvody jejího udělení.  
Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po 
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měsíci, v němž byla výpověď doručena příjemci dotace. Účinky doručení pro účely 
této smlouvy však nastávají i tehdy, pokud příjemce svým jednáním nebo opomenutím 
doručení zmařil.  

3. Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemce dotace stanovených touto 
Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustí 
zejména pokud:  

a) příjemce dotace použije dotaci k jinému účelu než uvedenému v této Smlouvě, 
b) příjemce dotace uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže 

uzavření této Smlouvy, 
c) příjemce dotace je v likvidaci, nebo s ním bylo zahájeno insolvenční řízení podle 

zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů,   
d) příjemce dotace změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace 

pro danou oblast podpory, ztratí způsobilost k činnosti, na níž byla dotace poskytnuta,  
e) pokud příjemce dotace neumožní poskytovateli, resp. jím pověřenému pracovníkovi, 

provedení kontroly čerpání peněžních prostředků z dotace, tedy nepředložení 
příslušných účetních knih, příjmových a výdajových dokladů, jakož i další 
neposkytnutí potřebné součinnosti k provedení kontroly, 

f) příjemce dotace neprovede finanční vypořádání dotace termínu stanoveném touto 
Smlouvou, 

g) z důvodu zániku příjemce dotace (právnímu nástupci). 
4. V případě výpovědi této Smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace 

nevzniká a nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi Smlouvy po proplacení 
dotace, se příjemce dotace zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit 
bezhotovostním převodem na účet poskytovatele dotace uvedený v záhlaví této 
Smlouvy bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručení výpovědi. 

5. Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že příjemce 
dotace vrátí poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení 
Smlouvy dojde až vypořádáním všech práv a povinností smluvních stran.  

6. Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona  
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení Smlouvy 
musí být učiněn písemně a musí v něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku 
Smlouvy. 

7. Příjemce dotace je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související 
s poskytnutou dotací po dobu 10 let od ukončení čerpání dotace způsobem, který je 
v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Lhůta začíná běžet od 1.1. 
roku následujícího po roce, na který byla dotace poskytnuta.  

 

Článek VI. 
Sankce za porušení podmínek poskytnutí dotace 

1. Porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je každé neoprávněné 
použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých jako dotace. 

2. Neoprávněným použitím dotace je její použití, kterým byla porušena povinnost 
stanovená právními předpisy ČR, přímo použitelnými předpisy Evropské unie a touto 
Smlouvou. Za neoprávněné použití dotace se považuje porušení povinnosti příjemce 
dotace, ke kterému došlo před i po připsání peněžních prostředků na účet příjemce 
dotace a neprokáže-li příjemce dotace, jak byly tyto prostředky použity. 

3. Zadržením peněžních prostředků je porušení povinnosti vrácení poskytnutých 
prostředků ve stanoveném termínu.  
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4. Příjemce dotace, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za 
porušení rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele dotace.  

5. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k vrácení dotace nebo její části ve 
lhůtě 1 měsíce, zjistí-li na základě kontroly, že příjemce dotace porušil povinnost 
stanovenou právním předpisem, která souvisí s účelem, na který byla dotace 
poskytnuta, nedodržel účel dotace nebo podmínky této Smlouvy, za kterých byla 
dotace poskytnuta, u nichž nelze vyzvat k provedení opatření k nápravě. V rozsahu, 
v jakém příjemce dotace vrátil dotaci nebo její část, platí, že nedošlo k porušení 
rozpočtové kázně.  

6. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k provedení opatření k nápravě  
v jím stanovené lhůtě, domnívá-li se na základě kontrolního zjištění, že příjemce 
dotace porušil méně závažnou podmínku této Smlouvy, u níž poskytovatel dotace 
stanovil, že její nesplnění bude postiženo nižším odvodem, než kolik činí celková 
částka dotace a jejíž povaha umožňuje nápravu v náhradní lhůtě. V rozsahu, v jakém 
příjemce dotace provedl opatření k nápravě, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové 
kázně.  

7. Podle této Smlouvy se porušením méně závažné povinnosti rozumí porušení 
povinnosti stanovené v Článku III. odst. 7 a 9 této Smlouvy. Za porušení těchto 
povinností se stanoví odvod ve výši 2 000 Kč z přidělené dotace. Při porušení několika 
méně závažných povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají, 
nestanoví-li veřejnoprávní smlouva jinak.  

8. Stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně, stanovení penále za prodlení 
s odvodem a prominutí odvodu nebo penále a související záležitosti se řídí ust. § 22 
zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

9. Porušení podmínek poskytnutí dotace bude zohledněno v případě další žádosti 
příjemce dotace o finanční podporu (dotaci) ze strany poskytovatele dotace pro další 
období. 

Článek VII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými předpisy.  

2. Případné spory z právních poměrů při poskytnutí této dotace rozhoduje podle 
správního řádu v přenesené působnosti Krajský úřad Ústeckého kraje. 

3. Práva a povinnosti vzniklé z této Smlouvy a na jejím základě není příjemce dotace 
oprávněn postoupit na třetí osobu.  

4. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž po jednom vyhotovení 
obdrží poskytovatel dotace a příjemce dotace. 

5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této Smlouvy, a že je projevem 
jejich pravé a svobodné vůle, a že nebyla ujednána v tísni ani za nápadně 
nevýhodných podmínek. 

6. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky za souhlasu obou 
smluvních stran, platnost těchto dodatků je podmíněna souhlasem Rady nebo 
Zastupitelstva města Litoměřice. 

7. Veškerou komunikaci mezi smluvními stranami zajišťuje Odbor sociálních věcí  
a zdravotnictví, úsek komunitního plánování, Městského úřadu Litoměřice. 
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8. Město Litoměřice osvědčuje touto doložkou ve smyslu § 41 zákona č.128/2000 Sb.,  
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny zákonné podmínky, 
jimiž uvedený zákon podmiňuje platnost tohoto právního jednání.  

9. Smluvní strany podpisem této Smlouvy potvrzují, že ve smyslu § 1770 občanského 
zákoníku mezi sebou před uzavřením této Smlouvy ujednaly dohodu, podle které je 
tato Smlouva platně uzavřena dnem podpisu poslední ze smluvních stran a nabývá 
účinnosti dnem zveřejněním této Smlouvy v ISRS.  

10. Město Litoměřice, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto 
právního jednání splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto smlouvu 
zveřejní v ISRS. 

11. Smluvní strany jsou si vědomy, že Město Litoměřice je povinným subjektem podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a tímto 
vyslovují svůj souhlas se zveřejněním této smlouvy v ISRS na dobu neurčitou a 
uvádějí, že výslovně označily údaje, které se neuveřejňují. 

 

V Litoměřicích dne: 

 Za poskytovatele: Za příjemce: 

………………………… ………………………… 
 Lukas Wünsch xxx 
 místostarosta předseda představenstva  

  Nemocnice Litoměřice a.s. 
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SMLOUVA č. SOC/000x/2019 O POSKYTNUTÍ INDIVIDUÁLNÍ DOTACE 
Z ROZPOČTU MĚSTA LITOMĚŘICE 

(dále jen „Smlouva“) 
uzavřená podle § 10a odst. 3 a 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů,  
ve znění pozdějších předpisů a podle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, 

ve znění pozdějších předpisů 
Město Litoměřice 
IČO: 00263958 
se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice  
zastoupeno: místostarostou města Lukasem Wünschem 
bankovní spojení: Komerční banka a. s., č. účtu: 19-1524471/0100 
na straně jedné jako poskytovatel dotace nebo Město Litoměřice 

a 

Nemocnice Litoměřice, a.s. 
IČO: 06199518 
se sídlem: Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice 
zastoupena: předsedou představenstva Ing. Radkem Lončákem, MBA  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
č. účtu: 24734471/0100 
ze strany druhé jako příjemce dotace 
 
společně též jako smluvní strany 
 

uzavírají níže uvedeného dne tuto Smlouvu 

Článek I. 
Výše a způsob poskytnutí individuální dotace 

1. Poskytovatel dotace na základě žádosti příjemce dotace podané podle § 10a odst. 3 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, v souladu s ust. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, a ve smyslu usnesení Zastupitelstva města Litoměřice 
č ……../../2018, ze dne 6. 12. 2018, poskytuje ze svého rozpočtu na rok 2019 
individuální dotaci ve výši 16.550.000,- Kč (slovy: sedmnáct milionů pětset padesát 
tisíc korun českých). 
 

2. Dotace je příjemci poskytnuta takto: 
- na mzdové náklady včetně sociálního a zdravotního pojištění částka ve výši 

16.000.000,- Kč, 
- na mzdové náklady včetně sociálního a zdravotního pojištění herních terapeutů 

dětského oddělení částka ve výši 550.000,-Kč. 
 

3. Dotace bude poskytnuta příjemci postupně, v měsíčních splátkách takto: 
- částka 1.379.167,- Kč v měsíci lednu 2019, 
- částka 1.379.167,- Kč v měsíci únoru 2019, 
- částka 1.379.167,- Kč v měsíci březnu 2019, 
- částka 1.379.167,- Kč v měsíci dubnu 2019, 
- částka 1.379.167,- Kč v měsíci květnu 2019, 
- částka 1.379.167,- Kč v měsíci červnu 2019, 
- částka 1.379.167,- Kč v měsíci červenci 2019, 
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- částka 1.379.167,- Kč v měsíci srpnu 2019, 
- částka 1.379.167,- Kč v měsíci září 2019, 
- částka 1.379.167,- Kč v měsíci říjnu 2019, 
- částka 1.379.167,- Kč v měsíci listopadu 2019, 
- částka 1.379.163,- Kč v měsíci prosinec 2019. 
 
Dotace bude poskytnuta příjemci bezhotovostně na jeho bankovní účet uvedený 
v záhlaví Smlouvy. Měsíční splátka dotace bude příjemci vyplacena vždy do konce 
příslušného kalendářního měsíce.  
 

4. V případě, že dotace nebude příjemcem dotace využita v plné výši, je příjemce dotace 
povinen tuto nevyčerpanou část vrátit nejpozději do 15. února následujícího roku na 
účet poskytovatele dotace.  
 

5. V případě, že bude příjemci dotace na základě jeho žádosti vydáno příslušným 
orgánem rozhodnutí o odejmutí oprávnění k poskytování zdravotních služeb  
ve smyslu § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách,  
ve znění pozdějších předpisů, zaniká dnem právní moci tohoto rozhodnutí jeho nárok 
na vyplácení dotace. V případě přerušení poskytování zdravotních služeb příjemcem 
ve smyslu § 26 téhož zákona, zaniká nárok příjemce na vyplácení dotace dnem 
přerušení uvedeným v oznámení příslušnému orgánu. Měsíční splátka může být 
v těchto případech vyplacena v poměrné výši. 
 

Článek II. 
Účel využití dotace 

1. Předmětem této Smlouvy je stanovení podmínek, za kterých poskytovatel poskytne 
příjemci dotaci na částečnou úhradu nákladů přímo souvisejících s poskytováním péče 
lůžkového zdravotnického zařízení „Nemocnice Litoměřice a.s.“ 

2. Dotace je poskytnuta účelově pouze na mzdové náklady (včetně sociálního  
a zdravotního pojištění), a na mzdové náklady (včetně sociálního a zdravotního 
pojištění) herních terapeutů dětského oddělení.  

3. O změně účelu využití dotace může poskytovatel rozhodnout po odůvodnění této 
změny příjemcem dotace (uzavření dodatku k této Smlouvě). 

 

Článek III. 
Práva a povinnosti smluvních stran a vyúčtování dotace 

Příjemce dotace prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje: 

1. Použít dotaci za účelem uvedeným v Článku II. této Smlouvy, pro který byla dotace 
poskytnuta a to do 31.12.2019. 

2. Příjemce dotace je povinen použít dotaci pouze v souladu s touto Smlouvou a 
právními předpisy, zejména se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Příjemce prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy je účtem příjemce 
dotace. 

4. Vést řádně a odděleně v účetní evidenci čerpání prostředků od poskytovatele dotace.  
5. Příjemce dotace prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy nemá žádné pohledávky 

po lhůtě splatnosti ve vztahu k poskytovateli dotace a není v insolvenčním řízení. 
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Pokud tato skutečnost nastane v budoucnu, je příjemce dotace povinen neprodleně tuto 
skutečnost oznámit poskytovateli dotace. Zahájení insolvenčního řízení je důvodem  
k odstoupení od Smlouvy ze strany poskytovatele dotace. 

6. Informovat poskytovatele dotace o zásadních změnách příjemce dotace jako je vstup 
do likvidace, přeměna právnické osoby, změna statutárního zástupce, změna názvu, 
bankovního spojení, sídla či doručovací adresy apod., a to do 14 dnů ode dne, kdy tato 
skutečnost (změna) nastala. 

7. Příjemce se zavazuje informovat veřejnost o činnostech podporovaných Městem 
Litoměřice.  

8. Předat poskytovateli dotace finanční vypořádání dotace nejpozději do 15. února roku 
následujícího po roce, na který byla dotace přiznána.  

9. Na originálech dokladů proplácených z dotace Města Litoměřice bude uvedeno:  
„Tento náklad je hrazen z dotace Města Litoměřice“. 

10. Smluvní strany prohlašují, že žádný údaj uvedený v této Smlouvě, včetně jejích příloh, 
není označován za obchodní tajemství. Příjemce dotace bere na vědomí, že Město 
Litoměřice jako povinný subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na žádost poskytne tuto Smlouvu  
a veškeré informace související s poskytnutím dotace i pokud nejsou v této Smlouvě 
uvedeny (např. o daňových podkladech, předávacích protokolech či jiných 
písemnostech). Ke zpracování osobních údajů příjemce dotace, popř. jeho statutárního 
zástupce potřebných k poskytnutí dotace a uzavření této Smlouvy je poskytovatel 
dotace oprávněn ve smyslu čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení  
o ochraně osobních údajů - „GDPR“). 
Příjemce dotace bere na vědomí, že pokud je na základě této Smlouvy poskytnuta 
dotace ve výši 50 tis. Kč nebo vyšší, bude tato Smlouva zveřejněna ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb. a zákona č. 340/2015 Sb. v Registru smluv (ISRS). 
 

Článek IV. 
Kontrola čerpání dotace 

1. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo provést kontrolu čerpání dotace a v této 
souvislosti nahlížet do účetnictví příjemce. Příjemce dotace se tímto zavazuje vytvořit 
podmínky k provedení kontroly a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným 
k provádění kontroly a přijaté závěry kontroly respektovat. 

2. Příjemce dotace bere na vědomí, že monitoring využívání dotace provádí Odbor 
sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Litoměřice; příjemce dotace se zavazuje 
poskytovat pracovníkům tohoto odboru veškerou součinnost včetně předkládání listin, 
podávání vysvětlení a umožnění kontroly čerpání dotace v průběhu období, na které 
byla dotace poskytnuta. 

3. Příjemce dotace je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 
ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 
Příjemce dotace je tak povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci 
zejména zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, příslušného 
finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů veřejné správy a vytvořit uvedeným 
osobám a orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu plnění této smlouvy a 
poskytnout jim součinnost. 
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Článek V. 
Doba trvání smlouvy 

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do úplného vypořádání všech peněžitých 
nároků z této Smlouvy plynoucích. 

2. Smlouvu lze ukončit na základě:  
• písemné Dohody obou smluvních stran.  

Při ukončení Smlouvy Dohodou je příjemce dotace povinen vrátit bezhotovostním 
převodem na účet poskytovatele dotace poskytnutou část dotace, která mu již byla 
vyplacena, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení 
Dohody podepsané oběma smluvními stranami, nedohodnou-li se smluvní strany 
jinak. 

• písemnou výpovědí Smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.  
Poskytovatel dotace může smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po 
proplacení dotace. Výpověď Smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být 
uvedeny důvody jejího udělení.  
Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po 
měsíci, v němž byla výpověď doručena příjemci dotace. Účinky doručení pro účely 
této smlouvy však nastávají i tehdy, pokud příjemce svým jednáním nebo opomenutím 
doručení zmařil.  

3. Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemce dotace stanovených touto 
Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustí 
zejména pokud:  

a) příjemce dotace použije dotaci k jinému účelu než uvedenému v této Smlouvě, 
b) příjemce dotace uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže 

uzavření této Smlouvy, 
c) příjemce dotace je v likvidaci, nebo s ním bylo zahájeno insolvenční řízení podle 

zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů,   
d) příjemce dotace změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace 

pro danou oblast podpory, ztratí způsobilost k činnosti, na níž byla dotace poskytnuta,  
e) pokud příjemce dotace neumožní poskytovateli, resp. jím pověřenému pracovníkovi, 

provedení kontroly čerpání peněžních prostředků z dotace, tedy nepředložení 
příslušných účetních knih, příjmových a výdajových dokladů, jakož i další 
neposkytnutí potřebné součinnosti k provedení kontroly, 

f) příjemce dotace neprovede finanční vypořádání dotace v termínu stanoveném touto 
Smlouvou, 

g) z důvodu zániku příjemce dotace (právnímu nástupci). 
4. V případě výpovědi této Smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace 

nevzniká a nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi Smlouvy po proplacení 
dotace, se příjemce dotace zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit 
bezhotovostním převodem na účet poskytovatele dotace uvedený v záhlaví této 
Smlouvy bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručení výpovědi. 

5. Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že příjemce 
dotace vrátí poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení 
Smlouvy dojde až vypořádáním všech práv a povinností smluvních stran.  

6. Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona  
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení Smlouvy 
musí být učiněn písemně a musí v něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku 
Smlouvy. 

7. Příjemce dotace je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související 
s poskytnutou dotací po dobu 10 let od ukončení čerpání dotace způsobem, který je 
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v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Lhůta začíná běžet od 1.1. 
roku následujícího po roce, na který byla dotace poskytnuta.  

Článek VI. 
Sankce za porušení podmínek poskytnutí dotace 

1. Porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je každé neoprávněné 
použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých jako dotace. 

2. Neoprávněným použitím dotace je její použití, kterým byla porušena povinnost 
stanovená právními předpisy ČR, přímo použitelnými předpisy Evropské unie a touto 
Smlouvou. Za neoprávněné použití dotace se považuje porušení povinnosti příjemce 
dotace, ke kterému došlo před i po připsání peněžních prostředků na účet příjemce 
dotace a neprokáže-li příjemce dotace, jak byly tyto prostředky použity. 

3. Zadržením peněžních prostředků je porušení povinnosti vrácení poskytnutých 
prostředků ve stanoveném termínu.  

4. Příjemce dotace, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za 
porušení rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele dotace.  

5. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k vrácení dotace nebo její části ve 
lhůtě 1 měsíce, zjistí-li na základě kontroly, že příjemce dotace porušil povinnost 
stanovenou právním předpisem, která souvisí s účelem, na který byla dotace 
poskytnuta, nedodržel účel dotace nebo podmínky této Smlouvy, za kterých byla 
dotace poskytnuta, u nichž nelze vyzvat k provedení opatření k nápravě. V rozsahu, 
v jakém příjemce dotace vrátil dotaci nebo její část, platí, že nedošlo k porušení 
rozpočtové kázně.  

6. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k provedení opatření k nápravě  
v jím stanovené lhůtě, domnívá-li se na základě kontrolního zjištění, že příjemce 
dotace porušil méně závažnou podmínku této Smlouvy, u níž poskytovatel dotace 
stanovil, že její nesplnění bude postiženo nižším odvodem, než kolik činí celková 
částka dotace a jejíž povaha umožňuje nápravu v náhradní lhůtě. V rozsahu, v jakém 
příjemce dotace provedl opatření k nápravě, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové 
kázně.  

7. Podle této Smlouvy se porušením méně závažné povinnosti rozumí porušení 
povinnosti stanovené v Článku III. odst. 7 a 9 této Smlouvy. Za porušení těchto 
povinností se stanoví odvod ve výši 2 000 Kč z přidělené dotace. Při porušení několika 
méně závažných povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají, 
nestanoví-li veřejnoprávní smlouva jinak.  

8. Stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně, stanovení penále za prodlení 
s odvodem a prominutí odvodu nebo penále a související záležitosti se řídí ust. § 22 
zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

9. Porušení podmínek poskytnutí dotace bude zohledněno v případě další žádosti 
příjemce dotace o finanční podporu (dotaci) ze strany poskytovatele dotace pro další 
období. 

Článek VII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými předpisy.  
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2. Případné spory z právních poměrů při poskytnutí této dotace rozhoduje podle 
správního řádu v přenesené působnosti Krajský úřad Ústeckého kraje. 

3. Práva a povinnosti vzniklé z této Smlouvy a na jejím základě není příjemce dotace 
oprávněn postoupit na třetí osobu.  

4. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž po jednom vyhotovení 
obdrží poskytovatel dotace a příjemce dotace. 

5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této Smlouvy, a že je projevem 
jejich pravé a svobodné vůle, a že nebyla ujednána v tísni ani za nápadně 
nevýhodných podmínek. 

6. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky za souhlasu obou 
smluvních stran, platnost těchto dodatků je podmíněna souhlasem Rady nebo 
Zastupitelstva města Litoměřice. 

7. Veškerou komunikaci mezi smluvními stranami zajišťuje Odbor sociálních věcí  
a zdravotnictví, úsek komunitního plánování, Městského úřadu Litoměřice. 

8. Město Litoměřice osvědčuje touto doložkou ve smyslu § 41 zákona č.128/2000 Sb.,  
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny zákonné podmínky, 
jimiž uvedený zákon podmiňuje platnost tohoto právního jednání.  

9. Smluvní strany podpisem této Smlouvy potvrzují, že ve smyslu § 1770 občanského 
zákoníku mezi sebou před uzavřením této Smlouvy ujednaly dohodu, podle které je 
tato Smlouva platně uzavřena dnem podpisu poslední ze smluvních stran a nabývá 
účinnosti dnem zveřejněním této Smlouvy v ISRS.  

10. Město Litoměřice, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto 
právního jednání splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto smlouvu 
zveřejní v ISRS. 

11. Smluvní strany jsou si vědomy, že Město Litoměřice je povinným subjektem podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a tímto 
vyslovují svůj souhlas se zveřejněním této smlouvy v ISRS na dobu neurčitou a 
uvádějí, že výslovně označily údaje, které se neuveřejňují. 

 

V Litoměřicích dne: 

 

 Za poskytovatele: Za příjemce: 

………………………… ………………………… 
 Lukas Wünsch xxx 
 místostarosta předseda představenstva  

  Nemocnice Litoměřice a.s. 

 

  



 
M   Ě   S   T   O        L   I   T   O   M   Ě   Ř   I   C  E 

 
 

N  Á  V  R  H     D  O     Z  M 
 
 
 
pro jednání ZM dne: 6.12.2018 

zpracoval: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Ing. Bc. Renáta Jurková 
předkládá: místostarosta Lukas Wünsch 

 

Návrh: Dotační program – Podpora sociálních služeb pro rok 2019 

 

 
Odůvodnění: 

V roce 2019 budou sociální služby financované tzv. vyrovnávací platbou. Všichni poskytovatelé 
sociálních služeb, jejichž sociální služby jsou součástí Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na 
období 2017-2019 obdrží od Ústeckého kraje Pověření k zajištění dostupnosti poskytování sociální 
služby. Město Litoměřice se v rámci smlouvy o poskytnutí dotace k tomuto pověření připojí.   
Dotační program bude po schválení Zastupitelstvem města zveřejněn od 17. 12. 2018. Žádosti budou 
přijímány v termínu od: 1. kolo od 15.1.2019 do 31.1.2019. 

        2. kolo od 3.6. 2019 do 21.6. 2019 

Dotační podmínky a smlouva o poskytnutí dotace byla konzultována s Kanceláří Starosty a Tajemníka. 
Přílohou návrhu je Dotační program, vzor Smlouvy o poskytnutí dotace. 
 
Dopad do rozpočtu města: 

a) ÚZ 06043/6400 – Podpora soc. služeb (dot. program)  
 
 
Návrh na usnesení: 

 
ZM schvaluje dotační program Podpora sociálních služeb pro rok 2019 a dále schvaluje vzorové znění 
Smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:                                                 Přijaté usnesení RM č.:                                              
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Dotační program 

„Podpora sociálních služeb pro rok 2019 “ 
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Na základě usnesení Zastupitelstva města Litoměřice č. …………….. ze dne …………………. vyhlašuje 

město Litoměřice výzvu pro poskytovatele sociálních služeb na předkládání žádostí o dotaci na rok 

2019. 

Účel dotace 

 

Dotaci lze poskytnout na financování základních druhů a forem sociálních služeb, v rozsahu 

stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky 

jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném 

znění. Dotace se neposkytuje na zajištění fakultativních činností (viz §35 odst. 4 zákona o sociálních 

službách). Na poskytnutí dotace není právní nárok. 

V případě poskytnutí dotace mohou být finanční prostředky využity pouze na úhradu mzdových 

nákladů pracovníků uvedených v § 115 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 

v platném znění. 

Zdůvodnění výzvy 

 

Podpora sociálních služeb ve městě Litoměřice vychází z potřeby udržení stávající sítě registrovaných 

sociálních služeb. Sociální služby saturují potřeby občanů, kteří se nachází v nepříznivé sociální situaci 

z důvodu věku, zdravotního stavu nebo jiné tíživé sociální situace.  

Předpokládaný objem alokovaných finančních prostředků pro rok 2019 je 5 500 000 Kč.  

 

Okruh oprávněných žadatelů 

 

O dotaci mohou žádat fyzické nebo právnické osoby s trvalým bydlištěm nebo sídlem na území ČR, 

které poskytují sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. 

Oprávněným žadatelem nejsou příspěvkové organizace zřízené městem Litoměřice.  

Žadatel může žádat o dotaci pouze na sociální službu, která je zařazena do Základní sítě sociálních 

služeb Ústeckého kraje a místem poskytování služby je území města Litoměřice. Žadatel doloží 

Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do Základní sítě 

sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2017-2019. 

Žadateli o dotaci nemohou být politické strany ani subjekty na politické strany napojené.  

Žadatel nesmí mít ke dni podání žádosti nesplacené závazky po lhůtě splatnosti vůči městu Litoměřice 

nebo jeho příspěvkovým organizacím. 
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Přidělenou dotaci lze čerpat pouze po dobu stanovenou ve smlouvě, a to od 01.01.2019 do 

31.12.2019. 

Pokyny k vyplnění Žádosti o dotaci 

 

Žadatel je povinen zpracovat žádost na předepsaném formuláři v českém jazyce. Formulář obsahuje 

zejména povinné údaje podle § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, v platném znění.  

Řádně vyplněná a statutárním zástupcem žadatele podepsaná Žádost se v papírové podobě 

odevzdává na podatelnu Městského úřadu Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, a to 

včetně všech příloh.  

V případě, že žadatel podává žádosti o dotaci na více služeb, vloží všechny své písemné žádosti  

do jedné obálky a přiloží povinné přílohy. V průvodním dopise uvede seznam všech přiložených 

žádostí.  Obálka musí být označena „Neotevírat - Podpora sociálních služeb 2019“ a v levém horním 

rohu musí být uveden žadatel o dotaci a počet žádostí. 

Povinné přílohy žádosti:  
- Příloha žádosti č. 1 – Zdroje financování služby. 

- Příloha žádosti č. 2 – Provozní a mzdové náklady služby – příloha má několik stran!!! 

- Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do Zá-

kladní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2017 – 2019 (ověřená kopie, včetně 

příloh). 

- Doklad o právní subjektivitě žadatele (prostá kopie). 

- Doklad o volbě nebo jmenování statutárního zástupce (prostá kopie). 

- Potvrzení banky o zřízení účtu u peněžního ústavu nebo kopie smlouvy o založení běžného 

účtu u peněžního ústavu (prostá kopie). 

- Kopie rozhodnutí o registraci služby (prostá kopie). 

- Ceník služeb (v případě, že je služba poskytována za úplatu). 

- Smlouva o nájmu prostor, ve kterých je služba poskytována, případně jiný dokument o vlast-

nictví nebo užívání prostor (prostá kopie). 

 

Lhůta pro podání žádosti 

 

Zpracované žádosti o poskytnutí dotace se podávají v termínu od 15.01.2019 do 31.01.2019 pro první 

kolo a následně pro druhé kolo od 3.6. 2019 do 21.6. 2019. Žádosti doručené po uzavření výzvy 
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budou automaticky vyřazeny (pro žádosti doručované poštou není rozhodující datum razítka na 

obálce, ale datum a čas doručení žádosti vyhlašovateli výzvy). 

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti 

 

Dotace jsou schvalovány Radou nebo Zastupitelstvem města Litoměřice podle výše dotace. 

Výsledky dotačního řízení budou zveřejněny na webových stránkách města Litoměřice nejpozději do: 
31.5.2019 – první kolo dotačního řízení  
30.9.2019 – druhé kolo dotačního řízení 

S úspěšným žadatelem uzavře vyhlašovatel výzvy Smlouvu o poskytnutí dotace. Žadatelé, kterým 

nebude dotace přiznána, budou vyrozuměni a bude jim sdělen důvod nevyhovění jejich žádosti.  

Podmínky pro poskytnutí dotace 

 

Žádost o dotaci musí být zpracována na předepsaném formuláři, vytištěna a podepsána žadatelem 

nebo jeho statutárním zástupcem, musí být úplná se všemi požadovanými náležitostmi (včetně 

příloh) a splňovat podmínky dotačního programu: 

- Žádost je odevzdána ve stanoveném termínu podávání žádostí. 

- Žadatel je oprávněn žádat o dotaci dle stanoveného okruhu žadatelů. 

Poskytnutím dotace přistoupí město Litoměřice k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti 

poskytování sociální služby zařazené do Základní sítě sociálních služeb.  

Finanční prostředky poskytnuté z veřejných zdrojů na základní činnosti konkrétní sociální služby, 

nesmí v součtu překročit výši vyrovnávací platby stanovené v pověření. Příjemci dotace zodpovídají 

za nepřekročení výše vyrovnávací platby. 

Město Litoměřice jakožto poskytovatel účelové dotace si vyhrazuje právo monitorovat organizace, 

které žádají o účelovou dotaci na poskytování sociálních služeb z rozpočtu města Litoměřice či 

organizace, se kterými byla uzavřena Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města 

Litoměřice. 

Kritéria pro hodnocení žádostí: 

 

Hodnotící proces začíná podáním žádosti v řádném termínu a končí rozhodnutím Rady nebo 

Zastupitelstva města Litoměřice o schválení výše dotace vybraným žadatelům. Všechny žádosti, které 

byly řádně doručeny se všemi náležitostmi a přílohami, budou dále hodnoceny:  
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1) Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti: 

Kontrolu formálních náležitostí, úplnosti a přijatelnosti povinných součástí žádosti provede pověřený 

pracovník Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Litoměřice. Město Litoměřice má právo vyzvat 

žadatele k opravě či doplnění žádosti včetně příloh do 30 dní od data ukončení přijmu žádostí. 

Nedoplnění nebo neopravení žádosti ve stanovené lhůtě je důvodem, aby nebyla žádost dále 

hodnocena a byla vyřazena. 

2) Hodnocení dle kritérií a doporučení výše dotace: 

Odborné hodnocení žádostí provedou pověření pracovníci Odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

MěÚ Litoměřice, kteří jsou zodpovědní za doporučení výše dotace. 

Základní kritéria pro hodnocení:  

- Předložená žádost je bez formálních nedostatků. 

- Služba vychází z cílů a návrhových opatření Komunitního plánu sociálních služeb (KPSS) města 
Litoměřice. 

- Žadatel se aktivně podílí na procesu KPSS. 

- Spolupráce poskytovatele služby s městem Litoměřice. 

- Vyhodnocení monitorování služby v průběhu předchozího roku.  

- Zkušenosti žadatele s prací s cílovou skupinou občanů. 

- Hodnocení obsahu a potřebnosti projektu poskytování sociální služby. 

- Hodnocení rozpočtové stránky projektu poskytování sociální služby. 

 

Maximální výše dotace je 20 % nákladů sociální služby, které žadatel předloží v Příloze č. 2 - 
Provozní a mzdové náklady služby.  

 

Kontrola nakládání s dotacemi 

Kontrola nakládání s dotacemi a kontrola vyúčtování přidělených dotací je prováděna 
pověřenými pracovníky města Litoměřice v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě (zákon o finanční kontrole). Finanční kontrolu čerpání dotace 
provádí útvar kontroly a interního auditu Města Litoměřice. 

Ověření kvality (monitoring) poskytování sociální služby provádí Odbor sociálních věcí a 
zdravotnictví Městského úřadu Litoměřice. 

 

Povinnosti příjemců dotace 
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Povinnosti příjemců dotace jsou uvedeny ve Smlouvě o poskytnutí dotace a dále 
v příslušných právních předpisech. 

 

Závěrečná ustanovení 

 
Žadatelé o dotaci zodpovídají za pravdivost údajů obsažených v žádostech i poskytnutých dokladech. 
Při zjištění nesrovnalostí jsou žadatelé povinni tyto nesrovnalosti objasnit. Při zjištění zkreslených 
nebo nepravdivých údajů a také pokud žadatel nedostatečně objasní nesrovnalosti, je jeho žádost 
vyřazena z hodnocení. Rada města Litoměřice může v takovém případě dát Zastupitelstvu 
doporučení, aby žadatele pro daný rok vyloučilo z dotačního programu a pokud mu již byl příspěvek 
vyplacen, doporučí zastupitelstvu města požadovat jeho vrácení v plné výši.  
 
Na poskytnutí dotace není právní nárok. 

1. Vyhlašovatel má právo kdykoli zrušit dotační program a zastavit sběr žádostí. 
2. Vyhlašovatel má právo kdykoli doplnit informace týkající se sběru žádostí. 
3. Vyhlašovatel doporučuje žadatelům sledovat průběžně webové stránky města Litoměřice pro 

případné doplnění nebo změnu informací. 
 
Písemné dokumenty související s tímto vyhlášeným programem: 

• Vzor žádosti o dotaci. 

• Příloha žádosti č. 1 – Zdroje financování služby. 

• Příloha žádosti č. 2 – Provozní a mzdové náklady služby – příloha má několik stran!!! 

• Vzor Smlouvy o poskytnutí dotace. Formulář závěrečné zprávy 
 
Časový rámec dotačního programu: 

Dotační program nabývá účinnosti dnem vyhlášení programu 17.12.2018. 

Příjem žádostí o dotaci 1. kolo od 15.1.2019 do 31.1.2019. 

    2. kolo od 3.6. 2019 do 21.6. 2019 

Zveřejnění výsledků dotačního řízení 1. kolo do 31.5.2019. 

Zveřejnění výsledků dotačního řízení 2. kolo do 30.9.2019. 

Finanční vypořádání poskytnuté dotace do 15.02.2020.     
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SMLOUVA Č. SOC/000x/2019 O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA 
LITOMĚŘICE 

(dále jen „Smlouva“) 
k účelu dotace na „Podporu sociálních služeb“ 

a to na období 1.1.2019 – 31.12.2019 
uzavřená podle § 10a odst. 3 a 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a  
podle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu,  

ve znění pozdějších předpisů 
 

Město Litoměřice 
IČO: 00263958 
se sídlem: Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, 412 01 
zastoupeno: místostarostou města Lukasem Wünschem 
bankovní spojení: Komerční banka a. s., č. účtu: 19-1524471/0100 
na straně jedné jako „poskytovatel dotace“ nebo „Město Litoměřice“ 

a 

jméno, příjmení/název organizace 
IČO: 
se sídlem: 
zastoupena:  
bankovní spojení:  
č. účtu:  
na straně druhé jako „příjemce dotace“ 
 
společně též jako smluvní strany 
 

uzavírají níže uvedeného dne tuto Smlouvu 

Článek I. 
Výše a způsob poskytnutí dotace 

1. Poskytovatel dotace na základě žádosti příjemce dotace podané podle § 10a odst. 3 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, v souladu s ust. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, a ve smyslu usnesení Rady/Zastupitelstva města Litoměřice 
č…/…/2019, ze dne ………2019, poskytuje ze svého rozpočtu na rok 2019 dotaci na 
výdaje spojené se sociální službou „…………..“ ve výši ………… Kč 
(slovy: ………… korun českých). 

 
Název soc. služby druh soc. služby identifikátor částka v Kč 
    
    
    
    
    
 
dále jen „sociální služba“. 
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2. Dotace bude poskytnuta příjemci dotace jednorázově, převodem na jeho účet uvedený 
v záhlaví Smlouvy. Dotace bude vyplacena do 30 dnů od podpisu Smlouvy.  

3. V případě, že dotace nebude příjemcem dotace využita v plné výši, je příjemce dotace 
povinen tuto nevyčerpanou část vrátit nejpozději do 15. února následujícího roku na 
účet poskytovatele dotace. 

Článek II. 
Účel využití dotace 

1. Předmětem této Smlouvy je zajištění poskytování sociální služby definované v čl. I. 
Smlouvy, ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí ustanovení 
zákona o sociálních službách. 

2. Místem plnění a poskytování sociální služby podle této Smlouvy je území města 
Litoměřice. 

3. Dotace je poskytnuta účelově na poskytování sociální služby poskytovatele 
„…………………..“, a lze ji použít pouze na úhradu mzdových nákladů, přičemž 
z dotace lze hradit pouze osobní náklady pracovníků uvedených v § 115 odst. 1 
zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách (sociální pracovníci, pracovníci 
v sociálních službách, zdravotničtí pracovníci, pedagogičtí pracovníci, manželští a 
rodinní poradci a další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují sociální služby). 

4. Město Litoměřice touto Smlouvou přistupuje k pověření Ústeckého kraje č. …… 
k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do Základní sítě 
sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2017-2019, vydané poskytovateli 
Ústeckým krajem dne …………s tím, že finanční podpora (dotace) poskytnutá 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). 

Článek III. 
Práva a povinnosti smluvních stran a vyúčtování dotace 

Příjemce dotace prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje: 

1. Použít dotaci za účelem realizace vybrané sociální služby, pro kterou byla dotace 
poskytnuta a to do 31.12.2019. 

2. Příjemce dotace je povinen použít dotaci pouze v souladu s touto Smlouvou, 
Programem a právními předpisy, zejména se zákonem č. 250/2000 Sb.,  
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,  
a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Zajistit poskytování sociální služby v rozsahu a za podmínek stanovených touto 
Smlouvou s odbornou péčí, řádně a včas. Příjemce dotace je povinen použít ke splnění 
svých povinností z této smlouvy osob s náležitou kvalifikací dle zákona č. 108/2006 
Sb. Příjemce dotace má povinnost být způsobilým a registrovaným poskytovatelem 
sociální služby po celou dobu trvání této Smlouvy. 

4. Na žádost poskytovatele dotace bezodkladně písemně poskytnout požadované 
doplňující informace související s poskytovanou sociální službou. 

5. Příjemce prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy je účtem příjemce 
dotace. 

6. Vést řádně a odděleně v účetní evidenci čerpání prostředků od poskytovatele dotace.  
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7. Ke dni podpisu této Smlouvy doložit čestné prohlášení o bezdlužnosti a o tom, že 
příjemce dotace není v insolvenčním řízení. Pokud tato skutečnost nastane v 
budoucnu, je příjemce dotace povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit 
poskytovateli dotace. Zahájení insolvenčního řízení je důvodem k odstoupení od 
Smlouvy ze strany poskytovatele dotace. 

8. Informovat poskytovatele dotace o zásadních změnách příjemce dotace jako jsou 
vlastnická práva, vstup do likvidace, přeměna právnické osoby, změna statutárního 
zástupce, změna názvu, bankovního spojení, sídla či doručovací adresy apod., a to do 
14 dnů ode dne, kdy tato skutečnost (změna) nastala. 

9. Uvádět viditelně na všech písemnostech a při všech akcích souvisejících s realizací 
sociální služby, že aktivita nebo služba byla podpořena Městem Litoměřice. Příjemce 
se zavazuje informovat veřejnost o činnostech podporovaných Městem Litoměřice.  

10. Předat poskytovateli dotace finanční vypořádání dotace a písemnou závěrečnou zprávu 
o poskytnuté dotaci na předepsaném formuláři. Finanční vypořádání dotace a 
závěrečnou zprávu je příjemce dotace povinen předložit v případě předčasného 
ukončení poskytování služby do dvou měsíců po ukončení poskytování služby, 
v případě řádného ukončení nejpozději do 15. února roku následujícího po roce, na 
který byla dotace přiznána. Nedodržení termínu pro předložení finančního vypořádání 
dotace a závěrečné zprávy poskytovateli je důvodem pro nepřidělení dotace 
z programu na další rok. 

11. Ke dni podpisu Smlouvy splňuje všechny podmínky stanovené platnými právními 
předpisy ČR pro to, aby mohl řádně poskytovat sociální službu podle této Smlouvy, 
zejména že disponuje dostatečným technickým a personálním vybavením pro 
poskytování sociální služby a je držitelem příslušné registrace poskytovatele 
sociálních služeb. 

12. Na originálech dokladů proplácených z dotace Města Litoměřice bude uvedeno:  
„Tento náklad je hrazen z dotace Města Litoměřice“. 

13. Obdrží-li v průběhu příslušného kalendářního roku příjemce dotace duplicitně finanční 
prostředky na tutéž sociální službu financovanou Městem Litoměřice (např. od MPSV 
ČR, fondů EU apod.), oznámí neprodleně tuto skutečnost poskytovateli dotace  
a dotaci vrátí do 14 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost podmiňující vrácení dotace. 

14. Smluvní strany prohlašují, že žádný údaj uvedený v této Smlouvě, včetně jejích příloh, 
není označován za obchodní tajemství. Příjemce dotace bere na vědomí, že Město 
Litoměřice jako povinný subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na žádost poskytne tuto Smlouvu  
a veškeré informace související s poskytnutím dotace i pokud nejsou v této Smlouvě 
uvedeny (např. o daňových podkladech, předávacích protokolech či jiných 
písemnostech). Ke zpracování osobních údajů příjemce dotace, popř. jeho statutárního 
zástupce potřebných k poskytnutí dotace a uzavření této Smlouvy je poskytovatel 
dotace oprávněn ve smyslu čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení  
o ochraně osobních údajů - „GDPR“). 
Příjemce dotace bere na vědomí, že pokud je na základě této Smlouvy poskytnuta 
dotace ve výši 50 tis. Kč nebo vyšší, bude tato Smlouva zveřejněna ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb. a zákona č. 340/2015 Sb. v Registru smluv (ISRS). 
 



Strana 4 (celkem 7) 

Článek IV. 
Kontrola čerpání dotace 

1. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo provést kontrolu čerpání dotace a v této 
souvislosti nahlížet do účetnictví příjemce. Příjemce dotace se tímto zavazuje vytvořit 
podmínky k provedení kontroly a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným 
k provádění kontroly a přijaté závěry kontroly respektovat. 

2. Příjemce dotace bere na vědomí, že monitoring realizace vybrané sociální služby 
provádí Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Litoměřice; příjemce dotace se 
zavazuje poskytovat pracovníkům tohoto odboru veškerou součinnost včetně 
předkládání listin, podávání vysvětlení a umožnění kontroly průběhu samotné aktivity, 
na kterou byla dotace poskytnuta. 

3. Příjemce dotace je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 
ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 
Příjemce dotace je tak povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci 
zejména zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, příslušného 
finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů veřejné správy a vytvořit uvedeným 
osobám a orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu plnění této smlouvy a 
poskytnout jim součinnost. 

4. Příjemce dotace se zavazuje informovat poskytovatele dotace bezodkladně o všech 
provedených kontrolách ze strany jiných subjektů než poskytovatele dotace, o všech 
navržených nápravných opatřeních, která budou výsledkem těchto kontrol, a o jejich 
splnění.  

Článek V. 
Doba trvání smlouvy 

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do úplného vypořádání všech peněžitých 
nároků z této Smlouvy plynoucích. 

2. Smlouvu lze ukončit na základě:  
• písemné Dohody obou smluvních stran.  

Při ukončení Smlouvy Dohodou je příjemce dotace povinen vrátit bezhotovostním 
převodem na účet poskytovatele dotace poskytnutou část dotace, která mu již byla 
vyplacena, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení 
Dohody podepsané oběma smluvními stranami, nedohodnou-li se smluvní strany 
jinak. 

• písemnou výpovědí Smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.  
Poskytovatel dotace může smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po 
proplacení dotace. Výpověď Smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být 
uvedeny důvody jejího udělení.  
Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po 
měsíci, v němž byla výpověď doručena příjemci dotace. Účinky doručení pro účely 
této smlouvy však nastávají i tehdy, pokud příjemce svým jednáním nebo opomenutím 
doručení zmařil.  

3. Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemce dotace stanovených touto 
Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustí 
zejména pokud:  

a) příjemce dotace použije dotaci k jinému účelu než uvedenému v této Smlouvě, 
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b) příjemce dotace uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže 
uzavření této Smlouvy, 

c) příjemce dotace je v likvidaci, nebo s ním bylo zahájeno insolvenční řízení podle 
zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů,   

d) příjemce dotace změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace 
pro danou oblast podpory, ztratí způsobilost k činnosti, na níž byla dotace poskytnuta,  

e) pokud příjemce dotace neumožní poskytovateli, resp. jím pověřenému pracovníkovi, 
provedení kontroly čerpání peněžních prostředků z dotace, tedy nepředložení 
příslušných účetních knih, příjmových a výdajových dokladů, jakož i další 
neposkytnutí potřebné součinnosti k provedení kontroly, 

f) příjemce dotace neprovede finanční vypořádání dotace a nepředloží závěrečnou zprávu 
v termínech stanovených touto Smlouvou, 

g) příjemce dotace neinformuje veřejnost o aktivitách konaných v rámci sociální služby, 
neaktualizuje údaje o poskytované službě v elektronickém katalogu sociálních služeb 
poskytovatele 

h) z důvodu zániku příjemce dotace (právnímu nástupci). 
4. V případě výpovědi této Smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace 

nevzniká a nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi Smlouvy po proplacení 
dotace, se příjemce dotace zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit 
bezhotovostním převodem na účet poskytovatele dotace uvedený v záhlaví této 
Smlouvy bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručení výpovědi. 

5. Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že příjemce 
dotace vrátí poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení 
Smlouvy dojde až vypořádáním všech práv a povinností smluvních stran.  

6. Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona  
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení Smlouvy 
musí být učiněn písemně a musí v něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku 
Smlouvy. 

7. Příjemce dotace je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související 
s poskytnutou dotací po dobu 10 let od ukončení čerpání dotace způsobem, který je 
v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Lhůta začíná běžet od 1.1. 
roku následujícího po roce, na který byla dotace poskytnuta.  

Článek VI. 
Sankce za porušení podmínek poskytnutí dotace 

1. Porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je každé neoprávněné 
použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých jako dotace. 

2. Neoprávněným použitím dotace je její použití, kterým byla porušena povinnost 
stanovená právními předpisy ČR, přímo použitelnými předpisy Evropské unie a touto 
Smlouvou. Za neoprávněné použití dotace se považuje porušení povinnosti příjemce 
dotace, ke kterému došlo před i po připsání peněžních prostředků na účet příjemce 
dotace a neprokáže-li příjemce dotace, jak byly tyto prostředky použity. 

3. Zadržením peněžních prostředků je porušení povinnosti vrácení poskytnutých 
prostředků ve stanoveném termínu.  

4. Příjemce dotace, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za 
porušení rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele dotace.  

5. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k vrácení dotace nebo její části ve 
lhůtě 1 měsíce, zjistí-li na základě kontroly, že příjemce dotace porušil povinnost 
stanovenou právním předpisem, která souvisí s účelem, na který byla dotace 
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poskytnuta, nedodržel účel dotace nebo podmínky této Smlouvy, za kterých byla 
dotace poskytnuta, u nichž nelze vyzvat k provedení opatření k nápravě. V rozsahu, 
v jakém příjemce dotace vrátil dotaci nebo její část, platí, že nedošlo k porušení 
rozpočtové kázně.  

6. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k provedení opatření k nápravě  
v jím stanovené lhůtě, domnívá-li se na základě kontrolního zjištění, že příjemce 
dotace porušil méně závažnou podmínku této Smlouvy, u níž poskytovatel dotace 
stanovil, že její nesplnění bude postiženo nižším odvodem, než kolik činí celková 
částka dotace a jejíž povaha umožňuje nápravu v náhradní lhůtě. V rozsahu, v jakém 
příjemce dotace provedl opatření k nápravě, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové 
kázně.  

7. Podle této Smlouvy se porušením méně závažné povinnosti rozumí porušení 
povinnosti stanovené v Článku III. odst. 8 a v Článku IV. odst. 4 této Smlouvy. Za 
porušení těchto povinností se stanoví odvod ve výši 2 000 Kč z přidělené dotace. Při 
porušení několika méně závažných povinností se odvody za porušení rozpočtové 
kázně sčítají, nestanoví-li veřejnoprávní smlouva jinak.  

8. Stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně, stanovení penále za prodlení 
s odvodem a prominutí odvodu nebo penále a související záležitosti se řídí ust. § 22 
zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

9. Porušení podmínek poskytnutí dotace bude zohledněno v případě další žádosti 
příjemce dotace o finanční podporu (dotaci) ze strany poskytovatele dotace pro další 
období. 

Článek VII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými předpisy.  

2. Případné spory z právních poměrů při poskytnutí této dotace rozhoduje podle 
správního řádu v přenesené působnosti Krajský úřad Ústeckého kraje. 

3. Práva a povinnosti vzniklé z této Smlouvy a na jejím základě není příjemce dotace 
oprávněn postoupit na třetí osobu.  

4. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž po jednom vyhotovení 
obdrží poskytovatel dotace a příjemce dotace. 

5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této Smlouvy, a že je projevem 
jejich pravé a svobodné vůle, a že nebyla ujednána v tísni ani za nápadně 
nevýhodných podmínek. 

6. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky za souhlasu obou 
smluvních stran, platnost těchto dodatků je podmíněna souhlasem Rady nebo 
Zastupitelstva města Litoměřice. 

7. Veškerou komunikaci mezi smluvními stranami zajišťuje Odbor sociálních věcí  
a zdravotnictví, úsek komunitního plánování, Městského úřadu Litoměřice. 

8. Město Litoměřice osvědčuje touto doložkou ve smyslu § 41 zákona č.128/2000 Sb.,  
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny zákonné podmínky, 
jimiž uvedený zákon podmiňuje platnost tohoto právního jednání.  

9. Smluvní strany podpisem této Smlouvy potvrzují, že ve smyslu § 1770 občanského 
zákoníku mezi sebou před uzavřením této Smlouvy ujednaly dohodu, podle které je 
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tato Smlouva platně uzavřena dnem podpisu poslední ze smluvních stran a nabývá 
účinnosti dnem zveřejněním této Smlouvy v ISRS.  

10. Město Litoměřice, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto 
právního jednání splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto smlouvu 
zveřejní v ISRS. 

11. Smluvní strany jsou si vědomy, že Město Litoměřice je povinným subjektem podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a tímto 
vyslovují svůj souhlas se zveřejněním této smlouvy v ISRS na dobu neurčitou a 
uvádějí, že výslovně označily údaje, které se neuveřejňují. 

 

V Litoměřicích dne: 

 

 Za poskytovatele: Za příjemce: 

………………………… ………………………… 
 Lukas Wünsch xxx 
 místostarosta ředitel 

 



 
M   Ě   S   T   O        L   I   T   O   M   Ě   Ř   I   C  E 

 
 

N  Á  V  R  H     D  O     Z M 
 
 
pro jednání ZM dne: 6.12.2018 
předkládá: místostarosta Lukas Wünsch 
 
 
Návrh: Program podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice na rok 2019 
 
 

Odůvodnění: 

Na rok 2019 je připraven „Program podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice 
na rok 2019“. V rozpočtu je na tyto dotace vyčleněna částka 250.000,-Kč.  Přílohou návrhu jsou pravidla 
Dotačního programu a vzor Smlouvy o poskytnutí dotace. 

Dopad do rozpočtu města: 
 
Poskytnuto z rozpočtu odboru OSVaZ ÚZ 06005 – charitativní příspěvky. 
 
Návrh na usnesení: 
ZM  s c h v a l u j e  Program podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice na rok 
2019, ukládá odboru SVaZ jeho vyhlášení na webu města Litoměřice od 1.1.2019  a  současně  
s c h v a l u j e  vzorovou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace (program a smlouva viz. příloha orig. 
zápisu). 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:                                                 Přijaté usnesení ZM č.:                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pravidla dotačního programu „Program podpory sociálních 

a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice na rok 2019“  

  

  

1. Dotační program byl vytvořen s cílem podpořit sociální a zdravotní aktivity pro občany 
města Litoměřice. Je systémem podpory organizacím, institucím i aktivním občanům, 
kteří chtějí přispět ke zlepšení života v této oblasti.   

  

2. Základní charakteristika dotačního programu:  

• celkový objem finančních příspěvků na dotační program činí 250.000,-Kč  

• maximální výše dotace na jeden projekt je 20.000,- Kč, tato částka však může 
tvořit maximálně 80 % uznatelných nákladů projektu  

• podmínkou pro přidělení dotace je realizace projektu v roce 2019  

• žadatel může předložit nejvýše 1 projekt  

• poskytnutí dotace na předložené projekty podléhá posouzení zdravotní a 
sociální komisí, konečné rozhodnutí je v kompetenci Rady města Litoměřice  

• žadatelům nevzniká na přidělení dotace právní nárok  

• dotace bude přidělena pouze tehdy, pokud nebyl na daný projekt poskytnut 
současně finanční příspěvek z jiných zdrojů města Litoměřice  

  

3. Z dotačního programu lze hradit (uznatelné náklady projektu):  

• materiálové náklady související s projektem - např. knihy, ceny do soutěží, 
občerstvení při akcích projektu, pomůcky projektu (např. IT, drobný hmotný investiční 
majetek)  

• služby – např. cestovné, dopravné, ubytování, propagace, vstupné   

  

Z dotačního programu nelze hradit:  

• mzdy a platy  

• odvody daně, pojistné  

• velké investiční náklady  

• komerční, podnikatelské a reklamní aktivity  

• ostatní náklady evidentně nesouvisející s projektem  

  

4. Předkladatelem žádosti může být:  

• fyzická nebo právnická osoba (např. nezisková organizace, obecně prospěšná 
společnost, spolek, sdružení a neformální skupiny nekomerčního charakteru)  



• u osob mladších 18 let je podmínkou pro získání dotace spolupráce některé 
organizace či instituce na projektu, což musí být doloženo např. dohodou o participaci 
na projektu, čestným prohlášením nebo jiným věrohodným způsobem  

• žadatel musí splnit podmínku, že cílovou skupinou ve smyslu předloženého 
projektu jsou občané města Litoměřice  

  

5. Náležitosti žádosti o dotaci:  

• žádost o poskytnutí dotace je nutné vyplnit v elektronickém formuláři vč. 
příloh, který je dostupný na internetových stránkách města www.litomerice.cz v sekci 
„Dotace“  

• do 5 pracovních dnů od odeslání elektronické žádosti, je nutné žádost včetně 
příloh předložit také v jednom tištěném vyhotovení na Městský úřad Litoměřice, 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 
(prostřednictvím podatelny), poštou nebo osobně předat sekretářce komise pí 
Aksenowé  

• žadatel odpovídá za správnost a úplnost údajů obsažených v žádosti  

• v případě právnické osoby, musí být žádost podepsána statutárním orgánem 
nebo jinou osobou pověřenou k zastupování  

• žádost v elektronické podobě i v tištěném vyhotovení, podepsaná 
oprávněnou osobou, je třeba doručit poskytovateli dotace ve stanoveném 
termínu, a to od 1.2.2019 do 28.2.2019. Žádosti doručené po tomto termínu, budou 
automaticky vyřazeny (pro žádosti doručované poštou není rozhodující datum podání 
vyznačené na obálce, ale datum doručení žádosti poskytovateli dotace).  

  

  

  

6. Hodnocení žádosti o dotaci:  

1. Kontrola formálních náležitostí žádosti:  

Kontrolu formálních náležitostí a úplnosti žádosti včetně povinných příloh provede 
sekretář zdravotní a sociální komise. Nedostatky žádosti může žadatel odstranit   
do 5 kalendářních dnů ode dne oznámení sekretářem komise. Pokud nebudou nedostatky 
ve stanovené lhůtě odstraněny, nebude žádost postoupena k dalšímu posouzení komisí 
a bude vyřazena. Žadatel má možnost konzultovat připravenou žádost se sekretářem, 
nejpozději do dne předcházejícího dni uzavření dotačního programu.  

Žádosti doručené nebo doplněné po uplynutí termínu pro předložení žádostí budou 
vyřazeny.   

2. odsnHoHodnocení žádostí o dotaci dle hlavních kritérií dotačního programu:  

Sekretářem zkontrolované žádosti budou postoupeny členům komise, kteří provedou 
odborné posouzení podle následujících hodnotících kritérií a přidělí jednotlivým žádostem 
bodové hodnocení.  

Bodové hodnocení:   

http://www.litomerice.cz/


(rozmezí 0–3 body), přičemž bod 3 představuje nejvyšší hodnotu získaných bodů, bod 0 
naopak nejnižší hodnotu získaných bodů  

  

Kritéria bodového hodnocení:  

• Soulad projektu s vyhlášenými cíli dotačního programu:  

0 = projekt naprosto neodpovídá vyhlášeným cílům dotačního programu  

1. = projekt částečně odpovídá vyhlášeným cílům dotačního programu  

2 = projekt většinou odpovídá vyhlášeným cílům dotačního programu  

3. = projekt je zcela v souladu s vyhlášenými cíli dotačního programu  

  

• Dopad projektu na vytýčenou cílovou skupinu:  

0 = projekt nemá dopad na cílovou skupinu  

1 = projekt má dopad na cílovou skupinu jen z malé části  

2 = projekt má dopad na cílovou skupinu z větší části  

3 = projekt má dopad na cílovou skupinu v celém rozsahu  

  

• Celkové posouzení nápaditosti a kvality projektu (originalita, vzorový 
projekt):  

0 = projekt nezaujal nápaditostí a kvalitou  

1 = projekt částečně zaujal  

2 = projekt z větší části zaujal nápaditostí i kvalitou  

3. = projekt je nápaditý a kvalitní  

  

Hodnotitelé (členové komise) předloží své vyjádření na jednání zdravotní a sociální komise. Závěrečné 
doporučení zdravotní a sociální komise bude předloženo ke schválení Radě města Litoměřice, jako 
orgánu příslušnému k rozhodování o poskytnutí dotací; doporučení komise není pro radu města 
závazné.  

  

7. Přidělení dotace:  

• žadatelé budou písemně vyrozuměni o přidělení dotace  



• v případě kladného rozhodnutí rady, uzavře město Litoměřice s žadatelem 
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace  

• finanční prostředky jsou uvolněny jednorázově do 7 dnů od podpisu smlouvy  

  

8. Finanční vypořádání a kontrola poskytnuté dotace:  

• žadatel (příjemce dotace) musí předložit nejpozději do 1 měsíce po realizaci 
projektu závěrečnou zprávu na předepsaném elektronickém formuláři. 

Podepsaný formulář závěrečné zprávy s přílohami, doručí příjemce dotace do 5 dnů 
od odeslání elektronického formuláře na Městský úřad Litoměřice, Odbor sociálních 

věcí a zdravotnictví, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice (sekretářce komise pí 
Aksenowé).   

• přílohou tištěné závěrečné zprávy bude celkové zhodnocení projektu, 
přínos projektu pro cílové skupiny, rozpočet dotace, fotografie z akcí, letáčky 
a další materiály  

• nevyužité finanční prostředky musí příjemce vrátit poskytovateli do 1 měsíce 
po realizaci projektu  

• dodržení smlouvy o poskytnutí dotace kontroluje Městský úřad Litoměřice, 
odbor SVaZ  

• poskytovatel dotace si vyhrazuje právo provést dokladovou prověrku 
využití poskytnutých finančních prostředků.   

  

9. Sankční ustanovení:  

• Pokud poskytnutá dotace bude příjemcem použita v rozporu se smlouvou o 
poskytnutí dotace, těmito pravidly nebo příslušnými právními předpisy, je příjemce 
povinen vrátit celou přidělenou dotaci poskytovateli, a to do 30 dnů od doručení 
výzvy.  

• Porušení povinností stanovených smlouvou o dotaci a příslušnými právními 
předpisy je porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.  

• Případné porušení závazných podmínek stanovených smlouvou o poskytnutí 
dotace   
a těmito pravidly, zjištěné u žadatele o dotaci v minulých ročnících bude při 
posuzování jeho dalších žádostí o dotaci příslušně zohledňováno.  

  

10. Závěrečná ustanovení  

Tato pravidla schválila RM dne 3.12.2018 Pravidla vč. příloh budou zveřejněna na 
webu     města Litoměřice od 1.1.2019.  
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA LITOMĚŘICE 

Č………………… 
 

uzavřená podle § 10 a odst. 3 a 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a podle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, 

ve znění pozdějších předpisů 
 

 

 

Město Litoměřice 
IČO: 00263958 

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, 412 01 

zastoupeno: místostarostou města Lukasem Wünschem 

bankovní spojení: Komerční banka a. s., č. účtu: 1524471/0100 

na straně jedné jako poskytovatel nebo Město Litoměřice 

 

a 

 

Název organizace 
IČO: 

se sídlem:                                                                                                       

zastoupena:  

bankovní spojení:  

č. účtu:  

ze strany druhé jako příjemce  

 

společně též jako smluvní strany 

 

 

uzavírají níže uvedeného dne tuto Smlouvu 

 

 

 

Článek I. 

Výše a způsob poskytnutí dotace 

 

1. Poskytovatel dotace na základě žádosti příjemce podané podle § 10a odst. 3 zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 

v souladu s ust. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu 

usnesení Rady města Litoměřice č…/…/2019, ze dne ……2019, poskytuje ze svého rozpočtu 

na rok 2019 příjemci dotaci ve výši …………,- Kč (slovy: ………… korun českých) na 

výdaje spojené s projektem „……“.  
 

2. Dotace bude poskytnuta příjemci dotace jednorázově, převodem na jeho účet uvedený 
v záhlaví Smlouvy. Dotace bude vyplacena do 7 dnů od podpisu Smlouvy.  

 

3. V případě, že dotace nebude příjemcem dotace využita v plné výši, je příjemce dotace povinen 

tuto nevyčerpanou část vrátit nejpozději do 1 měsíce po ukončení realizace projektu na účet 

poskytovatele dotace. 

 

 

Článek II. 

Účel využití dotace 

 

1. Tato smlouva se uzavírá na základě poskytovatelem vyhlášeného „Programu podpory 

sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice na rok 2019“ účinného  
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od 01.01.2019 (dále jen „Program“) a na základě příjemcem podané žádosti o dotaci z tohoto 

Programu. 

2. Účelem této Smlouvy je stanovení podmínek, za kterých poskytovatel poskytne příjemci 

kompenzaci nákladů vynaložených na projekt realizovaný v rámci vyhlášeného Programu. 

 

3. Dotace je příjemci poskytnuta účelově na projekt „……………………..“ a lze ji použít pouze 

na úhradu výdajů přímo souvisejících s realizací tohoto projektu. Příjemce se zavazuje čerpat 

dotaci dle rozpočtu předloženého v žádosti o dotaci, který je přílohou č. 1 této smlouvy. 

Náklady, které lze z dotace hradit jsou blíže specifikovány v Programu.  

 

4. O změně způsobu čerpání dotace na hrazení nákladů na projekt může poskytovatel rozhodnout 

po odůvodnění této změny příjemcem dotace (uzavření dodatku této Smlouvy). 

 

 

 

Článek III. 

Práva a povinnosti smluvních stran a vyúčtování dotace 

 

Příjemce dotace prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje: 

 

1. Použít dotaci za účelem realizace vybraného projektu, pro který byla dotace poskytnuta a to  

do 31.12.2019. Informovat poskytovatele o tom, že se ze závažných důvodů posouvá 

harmonogram projektu, s tím, že příjemce si je vědom toho, že projekt musí být realizován 

v daném kalendářním roce. 

 

2. Příjemce dotace je povinen použít dotaci pouze v souladu s touto Smlouvou, Programem  

a právními předpisy, zejména se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/19991Sb., o účetnictví,  

ve znění pozdějších předpisů. 

 

3. Příjemce nesmí převést dotaci na jinou právnickou osobu či fyzickou osobu. 

 

4. Na žádost poskytovatele dotace bezodkladně písemně poskytnout požadované doplňující 

informace související s vybraným projektem. 

 

5. Vést řádně a odděleně v účetní evidenci čerpání prostředků od poskytovatele dotace.  

 

6. Příjemce prohlašuje, že nemá žádné pohledávky po lhůtě splatnosti ve vztahu k poskytovateli 

a není v insolvenčním řízení. Pokud tato skutečnost nastane v budoucnu, je příjemce dotace 

povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit poskytovateli dotace. Zahájení insolvenčního 

řízení je důvodem k odstoupení od smlouvy ze strany poskytovatele dotace. 

 

7. Příjemce prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy je účtem příjemce dotace. 

 

8. Informovat poskytovatele dotace o zásadních změnách příjemce dotace jako jsou vlastnická 

práva, vstup do likvidace, přeměna právnické osoby, změna statutárního zástupce, změna 

názvu, bankovního spojení, sídla či doručovací adresy apod., a to do 14 dnů ode dne, kdy tato 

skutečnost (změna) nastala. 

 

9. Obdrží-li v průběhu příslušného kalendářního roku příjemce dotace duplicitně finanční 

prostředky na tytéž náklady projektu financovaného poskytovatelem (např. od MPSV ČR, 

fondů EU apod.), oznámí neprodleně tuto skutečnost poskytovateli a poskytnutou dotaci vrátí  

do 15 dnů ode dne, co nastala skutečnost podmiňující vrácení dotace na účet poskytovatele 

uvedený v záhlaví této Smlouvy.   
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10. Uvádět po celou dobu realizace projektu na všech tiskovinách, elektronických nebo jiných 

médiích (CD, DVD, na internetu apod.) vyhotovených v rámci realizace projektu a na 

viditelných místech při všech akcích souvisejících s projektem, že je realizován za finanční 

spoluúčasti Města Litoměřice.  

 

11.  Finanční vypořádání dotace a závěrečnou zprávu o poskytnuté dotaci v elektronické podobě, 

předloží příjemce na předepsaném formuláři, který je součástí dotačního Programu, nejpozději 

do 1 měsíce po skončení projektu. Závěrečnou zprávu v tištěné podobě (s přílohami), předloží 

příjemce dotace do 5 pracovních dnů od odeslání elektronické závěrečné zprávy, a to  

na odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Městský úřad Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 

Litoměřice. V případě předčasného ukončení projektu, do 1 měsíce po ukončení realizace 

projektu. Nedodržení termínu pro předložení finančního vypořádání dotace a závěrečné zprávy 

poskytovateli je důvodem pro nepřidělení dotace z programu na další rok. 
 

12. Závěrečná zpráva musí obsahovat: 

- označení příjemce dotace, celkové zhodnocení projektu, přínos projektu pro cílové 

skupiny, rozpočet poskytnuté dotace.  

- přílohou závěrečné zprávy mohou být další materiály a dokumenty např. fotografie, 

novinové články, plakáty, prezenční listiny apod. 

 

13. Příjemce dotace prohlašuje, že ke dni podpisu Smlouvy splňuje všechny podmínky stanovené 

platnými právními předpisy ČR pro to, aby mohl řádně realizovat projekt podle této Smlouvy. 

 

14. Příjemce dotace se zavazuje na originálech dokladů proplácených z dotace Města Litoměřice 

uvádět: „Tento náklad je hrazen z dotace Města Litoměřice“. 

 

15. Příjemce dotace bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších 

údajů uvedených v této Smlouvě, včetně výše a podmínek poskytnutí dotace. 

16. Smluvní strany současně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není 

označován za obchodní tajemství. Město Litoměřice je oprávněno, pokud postupuje dle 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 

poskytovat veškeré informace o této Smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového právního 

vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových podkladech, předávacích 

protokolech či jiných písemnostech). Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Města 

Litoměřice souhlasí příjemce dotace se zveřejněním veškerých údajů týkajících se či 

souvisejících s plněním dle této Smlouvy podle zákona č. 106/1999 Sb., a zákona č. 101/2000 

Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Příjemce dotace bere na vědomí, že pokud je na základě této Smlouvy poskytnuta dotace  

ve výši 50 tis. Kč nebo vyšší, bude tato Smlouva zveřejněna ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb.  

a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

  

Článek IV. 

Kontrola čerpání dotace 

 

1. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo provést kontrolu čerpání dotace a v této souvislosti 

nahlížet do účetnictví příjemce. Příjemce dotace se tímto zavazuje vytvořit podmínky 

k provedení kontroly a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly 

a přijaté závěry kontroly respektovat. 

 

2. Příjemce dotace bere na vědomí, že monitoring realizace vybraného projektu provádí odbor 

sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Litoměřice; příjemce dotace se zavazuje poskytovat 
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pracovníkům tohoto odboru veškerou součinnost včetně předkládání listin, podávání 

vysvětlení a umožnění kontroly průběhu projektu, na který byla dotace poskytnuta. 

 

3. Příjemce dotace je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 

pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné 

v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Příjemce dotace je tak povinen 

poskytnout požadované informace a dokumentaci zejména zaměstnancům nebo zmocněncům 

poskytovatele, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů veřejné správy  

a vytvořit uvedeným osobám a orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu plnění této 

smlouvy a poskytnout jim součinnost.   

 

4. Příjemce se zavazuje informovat poskytovatele dotace bezodkladně o všech provedených 

kontrolách ze strany jiných subjektů než poskytovatele dotace, o všech navržených 
nápravných opatřeních, která budou výsledkem těchto kontrol, a o jejich splnění.  

 

 

Článek V. 

Doba trvání smlouvy 

 

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do úplného vypořádání všech peněžitých nároků 

z této Smlouvy plynoucích. 

 

2. Smlouvu lze ukončit na základě:  

• písemné Dohody obou smluvních stran.  

Při ukončení Smlouvy Dohodou je příjemce dotace povinen vrátit bezhotovostním převodem na účet 

poskytovatele dotace poskytnutou část dotace, která mu již byla vyplacena, a to bez zbytečného 

odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení Dohody podepsané oběma smluvními stranami,  

nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

• písemnou výpovědí Smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.  

 

Poskytovatel dotace může smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení dotace. 

Výpověď Smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody jejího udělení.  

 

Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž 

byla výpověď doručena příjemci dotace. Účinky doručení pro účely této smlouvy však nastávají i 

tehdy, pokud příjemce svým jednáním nebo opomenutím doručení zmařil.  

 

 

3. Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemce dotace stanovených touto Smlouvou nebo 

obecně závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustí zejména pokud:  

 

a) příjemce dotace použije dotaci k jinému účelu než uvedenému v této Smlouvě,   

b) příjemce dotace uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže uzavření této 

Smlouvy, 

c) příjemce dotace je v likvidaci, nebo s ním bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona  

č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů,   

d) příjemce dotace změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace pro danou 

oblast podpory, ztratí způsobilost k činnosti, na níž byla dotace poskytnuta,  

e) pokud příjemce dotace neumožní poskytovateli, resp. jím pověřenému pracovníkovi, provedení 

kontroly čerpání peněžních prostředků z dotace, tedy nepředložení příslušných účetních knih, 

příjmových a výdajových dokladů, jakož i další neposkytnutí potřebné součinnosti k provedení 

kontroly, 
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f) příjemce dotace neprovede finanční vypořádání dotace a nepředloží závěrečnou zprávu v termínech 

stanovených touto Smlouvou, 

g) příjemce dotace neinformuje veřejnost o aktivitách konaných v rámci sociální služby, neaktualizuje 

údaje o poskytované službě v elektronickém katalogu sociálních služeb poskytovatele, 

h) z důvodu zániku příjemce dotace (právnímu nástupci). 

 

4. V případě výpovědi této Smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace nevzniká  

a nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi Smlouvy po proplacení dotace, se příjemce dotace 

zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit bezhotovostním převodem na účet poskytovatele dotace 

uvedený v záhlaví této Smlouvy bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručení 

výpovědi. 

 

5. Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že příjemce dotace vrátí 

poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení Smlouvy dojde až 
vypořádáním všech práv a povinností smluvních stran.  

 

6. Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení Smlouvy musí být učiněn písemně a musí 

v něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku Smlouvy. 

 

7. Příjemce dotace je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související s poskytnutou dotací  

po dobu 10 let od ukončení čerpání dotace způsobem, který je v souladu s platnými právními předpisy 

České republiky. Lhůta začíná běžet od 1.1. roku následujícího po roce, na který byla dotace 

poskytnuta.  

 

 

Článek VI. 

Sankce za porušení podmínek poskytnutí dotace 

 

1. Porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je každé neoprávněné použití 

nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých jako dotace. 

 

2. Neoprávněným použitím dotace je její použití, kterým byla porušena povinnost stanovená 

právními předpisy ČR, přímo použitelnými předpisy Evropské unie a touto Smlouvou.  

Za neoprávněné použití dotace se považuje porušení povinnosti příjemce dotace, ke kterému 

došlo před i po připsání peněžních prostředků na účet příjemce dotace a neprokáže-li příjemce 

dotace, jak byly tyto prostředky použity. 

 

3. Zadržením peněžních prostředků je porušení povinnosti vrácení poskytnutých prostředků  

ve stanoveném termínu.  
 

4. Příjemce dotace, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení 

rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele dotace.  

 

5. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k vrácení dotace nebo její části ve lhůtě  

1 měsíce, zjistí-li na základě kontroly, že příjemce dotace porušil povinnost stanovenou 

právním předpisem, která souvisí s účelem, na který byla dotace poskytnuta, nedodržel účel 

dotace nebo podmínky této Smlouvy, za kterých byla dotace poskytnuta, u nichž nelze vyzvat  

k provedení opatření k nápravě. V rozsahu, v jakém příjemce dotace vrátil dotaci nebo její 

část, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.  

 

6. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k provedení opatření k nápravě v jím 

stanovené lhůtě, domnívá-li se na základě kontrolního zjištění, že příjemce dotace porušil 

méně závažnou podmínku této Smlouvy, u níž poskytovatel dotace stanovil, že její nesplnění 
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bude postiženo nižším odvodem, než kolik činí celková částka dotace a jejíž povaha umožňuje 

nápravu v náhradní lhůtě. V rozsahu, v jakém příjemce dotace provedl opatření k nápravě, 

platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.  

 

7. Podle této Smlouvy se porušením méně závažné povinnosti rozumí porušení povinnosti 

stanovené v Článku III. odst. 8. této Smlouvy. Za porušení těchto povinností se stanoví odvod 

ve výši 200,-Kč. Při porušení několika méně závažných povinností se odvody za porušení 

rozpočtové kázně sčítají.  

 

8. Stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně, stanovení penále za prodlení s odvodem  

a prominutí odvodu nebo penále a související záležitosti se řídí ust. § 22 zákona  

č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

9. Porušení podmínek poskytnutí dotace bude zohledněno v případě další žádosti příjemce dotace  
o finanční podporu (dotaci) ze strany poskytovatele dotace pro další období. 

 

 

 

Článek VII. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb.,  

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně 

závaznými předpisy.  

 

2. Případné spory z právních poměrů při poskytnutí této dotace rozhoduje podle správního řádu 

v přenesené působnosti Krajský úřad Ústeckého kraje. 

               

3. Práva a povinnosti vzniklé z této Smlouvy a na jejím základě není příjemce dotace oprávněn 

postoupit na třetí osobu.  

 

4. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží poskytovatel 

dotace a příjemce dotace. 

 

5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této Smlouvy, a že je projevem jejich pravé a 

svobodné vůle, a že nebyla ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

 

6. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky za souhlasu obou smluvních stran, 

platnost těchto dodatků je podmíněna souhlasem Rady města Litoměřice. 

 

7. Veškerou komunikaci mezi smluvními stranami zajišťuje Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

Městského úřadu Litoměřice.           

 

8. Město Litoměřice osvědčuje touto doložkou ve smyslu § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, 

ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž uvedený 

zákon podmiňuje platnost tohoto právního jednání.  

9. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, nejsou-

li smluvní strany současně přítomny, pak dnem dojití podepsané smlouvy druhé smluvní 

straně.  

 

 

V Litoměřicích dne ……… 
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Za poskytovatele:      Za příjemce: 

 

 

 

…………………………….     …........................................ 

       Lukas Wünsch                 

         místostarosta                                                            

 

 

 

 

 



M ě s t o    L i t o m ě ř i c e 
 

 

N Á V R H   D O   ZM 
 
pro jednání ZM dne: 06.12.2018 
žadatelé: pan VH a paní DH 
předkládá: Mgr. Karel Krejza, místostarosta 
vypracoval: OSNMM - Lenka Procházková, KSaT, právní úsek – Bc. Martina Skoková 
 
Návrh: Prominutí smluvní pokuty  
 
 
Odůvodnění: 
Žadatelé se na základě kupní smlouvy uzavřené s Městem Litoměřice, jako prodávajícím, stali vlastníky bytové 
jednotky č. x v domě č.p. x v ulici Revoluční v Litoměřicích a souvisejících podílů na společných částech domu a na 
pozemku parc. č. x v k.ú. Litoměřice. Žadatelé se zavázali uhradit společně a nerozdílně nedoplatek kupní ceny ve 
výši 182.331,- Kč ze stavebního spoření pana Hocha nejpozději do 23.2.2016. Naspořili pouze částku 23.414,10 
Kč (uhrazena 23.2.2016). ZM dne 10.12.2015 schválilo žadatelům splátkový kalendář na částku 159.040,20 Kč. 
Poslední splátka byla uhrazena dne 26.11.2018. 
 
Pro případ prodlení byla v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 0,1 % z nedoplatku kupní ceny za každý 
den prodlení. Ke dni 26.11.2018 činí smluvní pokuta 91.828,37 Kč (zaokrouhleno 91.828,- Kč). 
 
Žadatelé žádají o prominutí smluvní pokuty v celé výši. V žádosti uvádějí, že z důvodu tíživé životní situace (soudní 
spor o péči o nezletilou dceru paní DH) nebyli schopni stanovenou část na stavební spoření ukládat. Dlužnou 
částku nebyli schopni zaplatit jednorázově. Výši svých příjmů neuvádějí, nemají neuhrazené pohledávky vůči 
městu.  
V případě nevyhovění žádosti o prominutí smluvní pokuty v celé výši žádají žadatelé o splátkový kalendář na 
doplatek smluvní pokuty a žádají o povolení splátek po dobu 36 měsíců počínaje měsícem leden 2019. Lhůta 
splatnosti dluhu je v souladu se zásadami pro uzavírání dohod o splátkách dluhu. 
 
Nedoplatek kupní ceny nebyl vymáhán soudní cestou. Dle „Zásad pro promíjení poplatků z prodlení“ 
(schválených Zastupitelstvem města Litoměřice) mají žadatelé nárok na prominutí ve výši 60 %, tj. 55.096,80 Kč 
(zaokrouhleno 55.097,- Kč). 
 
Odbor správy nemovitého majetku doporučuje prominutí smluvní pokuty ve výši 60 %. 
 
 
Dopad do rozpočtu města: 
 
c) nemá dopad do rozpočtu města. 
 
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje prominutí smluvní pokuty ve výši 60 %, tedy 55.097,- Kč, pro pana VH, datum narození x a paní 
DH, datum narození x, oba bytem x, Litoměřice. 
a 
ZM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro pana VH, datum narození x a paní DH, datum narození x, 
oba bytem x, Litoměřice, na částku 36.731,- Kč. Výše splátky činí 1.021,- Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek 
počínaje měsícem leden 2019, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.  
nebo 
ZM schvaluje prominutí smluvní pokuty v celé výši, maximálně 91.828,- Kč, pro pana VH, datum narození x a 
paní DH, datum narození x, oba bytem x, Litoměřice. 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:                                                 Přijaté usnesení RM č.:                                              
 
 
 
 
 
 
 
 



Varianta 1: 
 

Dohoda o částečném prominutí dluhu (pohledávky)  
s dohodou o splátkách dluhu 

 

Město Litoměřice 
Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 
IČO: 00263958 
zastoupené místostarostou Mgr. Karlem Krejzou 
(dále jen „věřitel“) 
 
a 
 
Pan VH a paní DH 
oba bytem x, 412 01 Litoměřice 
(dále jen „dlužník“) 
 

uzavírají tuto dohodu 

Čl. 1 

Dlužník na nedoplatku kupní ceny za koupi bytové jednotky č. x, v domě č.p. x v ulici Revoluční v Litoměřicích a 
souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemku parc. č.  x v k.ú. Litoměřice dlužil 
věřiteli částku 182.331,- Kč splatnou dne 23.02.2016. Dlužník uhradil poslední splátku na dlužnou částku dne 
26.11.2018.  

Čl. 2 

Dlužník je v souladu s čl. VI. Kupní smlouvy ze dne 23.02.2010 povinen v případě prodlení s uhrazením kupní ceny 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze zůstatkové výše nezaplacené kupní ceny za každý započatý den prodlení. 
Ke dni úplného uhrazení kupní ceny činí smluvní pokuta 91.828,37 Kč (zaokrouhleno na 91.828,- Kč). Tuto 
pohledávku uznává dlužník co do důvodu a výše. 
 
Zastupitelstvo města Litoměřice rozhodlo dne 06.12.2018 usnesením č. x/x/2018 o prominutí smluvní pokuty ve 
výši 60 %. Dlužník je povinen uhradit zbytek smluvní pokuty ve výši 36.731,- Kč. Tuto pohledávku uznává dlužník 
co do důvodu a výše.  

Čl. 3 

Pohledávka ve výši 36.731,- Kč bude uhrazována dlužníkem jako jeho splatný dluh v pravidelných měsíčních 
splátkách ve výši 1.021,- Kč pod ztrátou výhody splátek (jestliže dlužník nesplní některou z měsíčních splátek, 
stává se splatnou celá zbývající část dluhu), počínaje měsícem leden 2019, až do úplného zaplacení. 
 
Dlužník prohlašuje, že jeho příjmy nedosahují takové výše, aby bylo možno uspokojit pohledávku věřitele 
najednou. Dlužník činí čestné prohlášení, že nemá žádnou jinou pohledávku vůči věřiteli.  
 
Smluvní pokuta ve výši 36.731,- Kč bude dlužníkem uhrazena na účet města č. 19-1524471/0100 vedený u 
Komerční banky v Litoměřicích, a.s. pod VS 9540003293 nebo v hotovosti na pokladně Městského úřadu 
Litoměřice v Pekařské ulici v Litoměřicích, a to nejpozději k poslednímu dni příslušného měsíce. 
 

Čl. 4 

Smluvní strany této dohody prohlašují, že si obsah této dohody před podpisem přečetli, že byla uzavřena  
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni  
za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem.  
 
Tato dohoda je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží dlužník a po jednom věřitel. 
 
 
V Litoměřicích dne  
 
 
 
         Město Litoměřice                                                                              VH 
 zastoupené místostarostou 
     Mgr. Karlem Krejzou                                                                              DH 
 
 
 



Varianta 2:                                          
 
 

Dohoda o prominutí dluhu (pohledávky)  
     
Město Litoměřice 
Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 
IČO: 00263958 
zastoupené místostarostou Mgr. Karlem Krejzou 
(dále jen „věřitel“) 
 
a 
 
Pan VH a paní DH 
oba bytem x, 412 01 Litoměřice 
(dále jen „dlužník“) 

 
uzavírají tuto dohodu 

 

Čl. 1 

Dlužník na nedoplatku kupní ceny za koupi bytové jednotky č. x, v domě č.p. x v ulici Revoluční v Litoměřicích a 
souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemku parc. č.  x v k.ú. Litoměřice dlužil 
věřiteli částku 182.331,- Kč splatnou dne 23.02.2016. Dlužník uhradil poslední splátku na dlužnou částku dne 
26.11.2018.  

Čl. 2 

Dlužník je v souladu s čl. VI. Kupní smlouvy ze dne 23.02.2010 povinen v případě prodlení s uhrazením kupní ceny 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze zůstatkové výše nezaplacené kupní ceny za každý započatý den prodlení. 
Ke dni úplného uhrazení kupní ceny činí smluvní pokuta 91.828,37,- Kč (zaokrouhleno na 91.828,- Kč). Tuto 
pohledávku uznává dlužník co do důvodu a výše. 
 
Zastupitelstvo města Litoměřice rozhodlo dne 06.12.2018 usnesením č. x/x/2018 o prominutí celé smluvní pokuty 
ve výši 91.828,- Kč.   

Čl. 3 

Smluvní strany této dohody vycházejí ze stavu, podle něhož dlužník nemá žádný nemovitý ani cennější movitý 
majetek, z kterého by bylo možno uspokojení pohledávky věřitele dosáhnout najednou a ani současné příjmy 
dlužníka nedosahují takové výše, aby bylo možno dluh uhradit v plné výši. Dlužník činí čestné prohlášení, že nemá 
žádnou jinou neuhrazenou pohledávku vůči věřiteli.  
 

Čl. 4 

Smluvní strany této dohody prohlašují, že si obsah této dohody před podpisem přečetli, že byla uzavřena po 
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně 
nevýhodných podmínek. Autentičnost této dohody potvrzují svým podpisem.  
Tato dohoda je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží dlužník a po jednom věřitel. 
 
V Litoměřicích dne 
 
 
 
         Město Litoměřice                                                                              VH 
 zastoupené místostarostou 
     Mgr. Karlem Krejzou                                                                               
                                                                                                                   DH 
 
 
 



M ě s t o    L i t o m ě ř i c e 
 

 

N Á V R H   D O   ZM 
 
pro jednání ZM dne: 06.12.2018 
žadatel: paní HM 
předkládá: Mgr. Karel Krejza, místostarosta 
vypracoval: OSNMM – Lenka Procházková, DiS., KSaT, právní úsek – Bc. Martina Skoková 
 
Návrh: Prominutí smluvní pokuty  
 
Odůvodnění: 
Žadatelka se na základě darovací smlouvy stala právním nástupcem paní JM, která s Městem Litoměřice uzavřela 
kupní smlouvu a stala se vlastníkem bytové jednotky č. x v domě č.p. x v ulici Mrázova v Litoměřicích a 
souvisejících podílů na společných částech domu a na pozemku parc. č. x v k.ú. Litoměřice. Paní JM se zavázala 
uhradit nedoplatek kupní ceny ve výši 236.008,- Kč ze stavebního spoření nejpozději do 31.03.2017. Paní JM 
nenaspořila celou částku, na zbývající část kupní ceny ZM dne 27.04.2017 schválilo uzavření Dohody o splátkách 
a splátkový kalendář ve výši splátek 2.000,- Kč měsíčně. Dále RM schválila dne 24.07.2018 uzavření Dodatku č. 1 
Dohody o splátkách dluhu pro HM. Zbývající část kupní ceny byla uhrazena v plné výši dne 26.11.2018. 
 
Pro případ prodlení byla v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 0,1 % z nedoplatku kupní ceny za každý 
den prodlení. Ke dni 26.11.2018 činí smluvní pokuta 30.979,85 Kč (zaokrouhleno na 30.980,- Kč). 
 
Žadatelka žádá o prominutí smluvní pokuty v celé výši. V žádosti uvádí, že z důvodu tíživé životní situace (úmrtí 
matky – paní JM) nebyla schopna stanovenou část na stavební spoření ukládat. Dlužnou částku nebyla schopna 
zaplatit jednorázově. Výši svých příjmů neuvádí. 
 
Nedoplatek kupní ceny nebyl vymáhán soudní cestou. Dle „Zásad pro promíjení poplatků z prodlení“ 
(schválených Zastupitelstvem města Litoměřice) má žadatelka nárok na prominutí ve výši 60 %, tj. 18.588,- Kč. 
 
Žadatelka má neuhrazené místní poplatky za svoz komunálního odpadu ve výši cca 3 tis. Kč.  
 
Odbor správy nemovitého majetku doporučuje prominutí smluvní pokuty ve výši 60 % podmínit uhrazením 
poplatků za komunální odpad. 
 
Dopad do rozpočtu města: 
 
c) nemá dopad do rozpočtu města. 
 
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje prominutí smluvní pokuty ve výši 60 %, tedy 18.588,- Kč, pro paní HM, datum narození x, bytem x, 
Litoměřice za podmínky uhrazení místních poplatků za svoz komunálního odpadu. 
nebo 
ZM schvaluje prominutí smluvní pokuty v celé výši, maximálně 30.980,- Kč, pro paní HM, datum narození x, 
bytem x, Litoměřice za podmínky uhrazení místních poplatků za svoz komunálního odpadu. 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:                                                 Přijaté usnesení RM č.:                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Varianta 1: 
 

Dohoda o částečném prominutí dluhu (pohledávky)  

 

Město Litoměřice 
Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 
IČO: 00263958 
zastoupené místostarostou Mgr. Karlem Krejzou 
(dále jen „věřitel“) 
 
a 
 
Paní HM 
oba bytem x, 412 01 Litoměřice 
(dále jen „dlužník“) 
 

uzavírají tuto dohodu 

Čl. 1 

Dlužník na nedoplatku kupní ceny za koupi bytové jednotky č. x, v domě č.p. x v ulici Mrázova v Litoměřicích a 
souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemku parc. č. x v k.ú. Litoměřice dlužil 
věřiteli částku 236.008,- Kč splatnou dne 31.03.2017. Dlužník uhradil poslední splátku na dlužnou částku dne 
26.11.2018.  

Čl. 2 

Dlužník je v souladu s čl. VI. Kupní smlouvy ze dne 24.03.2011 povinen v případě prodlení s uhrazením kupní ceny 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze zůstatkové výše nezaplacené kupní ceny za každý započatý den prodlení. 
Ke dni úplného uhrazení kupní ceny činí smluvní pokuta 30.979,85 Kč (zaokrouhleno na 30.980,- Kč). Tuto 
pohledávku uznává dlužník co do důvodu a výše. 
 
Zastupitelstvo města Litoměřice rozhodlo dne 06.12.2018 usnesením č. x/x/2018 o prominutí smluvní pokuty ve 
výši 60 %. Dlužník je povinen uhradit zbytek smluvní pokuty ve výši 12.392,- Kč. Tuto pohledávku uznává dlužník 
co do důvodu a výše.  

Čl. 3 

 
Smluvní pokuta ve výši 12.392,- Kč bude dlužníkem uhrazena na účet města č. 19-1524471/0100 vedený u 
Komerční banky v Litoměřicích, a.s. pod VS 9540004188 nebo v hotovosti na pokladně Městského úřadu 
Litoměřice v Pekařské ulici v Litoměřicích, a to nejpozději do 30 dnů ode dne rozhodnutí o prominutí, tj. do 
06.01.2019. 
 

Čl. 4 

Smluvní strany této dohody prohlašují, že si obsah této dohody před podpisem přečetli, že byla uzavřena  
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni  
za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem.  
 
Tato dohoda je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží dlužník a po jednom věřitel. 
 
 
V Litoměřicích dne  
 
 
 
 
 
         Město Litoměřice                                                                              HM 
 zastoupené místostarostou 
     Mgr. Karlem Krejzou                                                                               
 
 
 
 
 
 
 



Varianta 2:                                          
 
 

Dohoda o prominutí dluhu (pohledávky)  
     
Město Litoměřice 
Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 
IČO: 00263958 
zastoupené místostarostou Mgr. Karlem Krejzou 
(dále jen „věřitel“) 
 
a 
 
Paní HM 
bytem x, 412 01 Litoměřice 
(dále jen „dlužník“) 

 
uzavírají tuto dohodu 

 

Čl. 1 

Dlužník na nedoplatku kupní ceny za koupi bytové jednotky č. x, v domě č.p. x v ulici Mrázova v Litoměřicích a 
souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemku parc. č. x v k.ú. Litoměřice dlužil 
věřiteli částku 236.008,- Kč splatnou dne 31.03.2017. Dlužník uhradil poslední splátku na dlužnou částku dne 
26.11.2018.  

Čl. 2 

Dlužník je v souladu s čl. VI. Kupní smlouvy ze dne 24.03.2011 povinen v případě prodlení s uhrazením kupní ceny 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze zůstatkové výše nezaplacené kupní ceny za každý započatý den prodlení. 
Ke dni úplného uhrazení kupní ceny činí smluvní pokuta 30.979.85,- Kč (zaokrouhleno na 30.980,- Kč). Tuto 
pohledávku uznává dlužník co do důvodu a výše. 
 
Zastupitelstvo města Litoměřice rozhodlo dne 06.12.2018 usnesením č. x/x/2018 o prominutí celé smluvní pokuty 
ve výši 30.980,- Kč.   

Čl. 3 

Smluvní strany této dohody vycházejí ze stavu, podle něhož dlužník nemá žádný nemovitý ani cennější movitý 
majetek, z kterého by bylo možno uspokojení pohledávky věřitele dosáhnout najednou a ani současné příjmy 
dlužníka nedosahují takové výše, aby bylo možno dluh uhradit v plné výši. Dlužník činí čestné prohlášení, že nemá 
žádnou jinou neuhrazenou pohledávku vůči věřiteli.  
 

Čl. 4 

Smluvní strany této dohody prohlašují, že si obsah této dohody před podpisem přečetli, že byla uzavřena po 
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně 
nevýhodných podmínek. Autentičnost této dohody potvrzují svým podpisem.  
Tato dohoda je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží dlužník a po jednom věřitel. 
 
 
V Litoměřicích dne 
 
 
 
 
         Město Litoměřice                                                                              HM 
 zastoupené místostarostou 
     Mgr. Karlem Krejzou                                                                               
                                                                                                                    
 
 
 



 
M   Ě   S   T   O        L   I   T   O   M   Ě   Ř   I   C  E 

 
 

N  Á  V  R  H     D  O     Z  M 
 

 

pro jednání ZM dne: 6.12.2018 

předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta 

 

Návrh: Schválení Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice pro rok 2019 

 

 

Odůvodnění: 

 

Akční plán je souhrnem plánovaným investičních akcí města, které jsou obsaženy v rozpočtu na rok 2019. 

Součástí plánu je také multikriteriální hodnocení dopadů projektů na udržitelný rozvoj. Akční plán je 

přílohou tohoto návrhu. 

 

Příloha 1 Akční plán  

 

Dopad do rozpočtu města: 
 

Nemá dopad do rozpočtu města. 

 

 

Návrh na usnesení: 

 

ZM schvaluje Akční plán ke Strategickému plánu města Litoměřice pro rok 2019 (viz příloha orig. 

zápisu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis navrhovatele:                                                 Přijaté usnesení ZM č.:                                              

 

 



 
 

 

 

Akč ní  plá n ke Strátegičke mu plá nu 
rozvoje me stá Litome r iče 

Rozpoč tový  rok 2019 

Akční plán 2019 je již tradičním dokumentem informujícím o projektech, investicích a podpoře aktivit, 

které budou v roce 2019 realizovány. Každá nová aktivita nebo projekt je hodnocen z pohledu 

socioekonomického a environmentálního dopadu projektů (tzv. SEE hodnocení). Toto hodnocení je 

zpracováno v rámci aplikace Dataplán Národní sítě zdravích měst.  

 Akční plán především: 

➢ zajišťuje, že rozvojové aktivity respektují finanční možnosti města 

➢ přispívá ke zvýšení důvěryhodnosti  - ukazuje, jaké jsou záměry a jak, kdy a za kolik 

budou realizovány 

➢ přispívá k efektivnosti řízení a snižuje plýtvání omezenými zdroji v dlouhodobém 

horizontu 

➢ přispívá k vyrovnanému rozvíjení všech klíčových rozvojových oblastí  

1. Co je a k čemu slouží Akční plán 
Akční plán je jedním z klíčových strategických dokumentů, který navazuje a konkretizuje schválený 
Strategický plán rozvoje města - SPRM*. Jedná se o dokument, který popisuje způsob naplňování SPRM 
v jednotlivých letech s ohledem na dostupné finanční prostředky. Právě vazba na rozpočet města, tedy 
schválené a připravené financování, jej činí odlišným od ostatních strategických dokumentů, jejichž 
hlavním cílem je stanovit vize, cíle a priority, ale bez konkrétních termínů a výše potřebných finančních 
zdrojů.  

Akční plán proto zahrnuje konkrétní seznam investic, projektů a podpůrného financování aktivit, které 
budou v daném roce realizovány a provazuje je s jednotlivými oblastmi a cíli SPRM. Tento způsob 
pomáhá přesně určit, kolik financí jde do té které rozvojové oblasti a jak se daří naplňovat priority 
strategického plánu.  



 

* Strategický plán je klíčovým nástrojem strategického plánování, jež by měl být využit v následujících 
letech při řízení a rozvoji města. Strategický plán stanovuje vizi města a vytyčuje hlavní směry jeho 
rozvoje. Definuje prioritní oblasti, do kterých by měly přednostně směřovat finanční prostředky tak, 
aby docházelo k vzájemné synergii. Strategický plán rozvoje města Litoměřice byl zpracován poprvé v 
roce 2006, aktualizován v roce 2012 s vizí  do roku 2030.  
 
 

2 

Akční plán je zamýšlen jako stručný a přehledný nástroj, určený zejména pro rychlou orientaci všech, 
kteří se podílejí na řízení města a dělají důležitá rozhodnutí o jeho budoucnosti, ale i těch, kteří mají 
zájem sledovat, jak se daří naplňovat vizi a cíle, které byly vtěleny do současného strategického plánu. 
Jeho ambicí je taktéž přispět k větší transparentnosti rozhodovacích procesů a přehlednosti 
rozdělování finančních prostředků prostřednictvím městského rozpočtu.   
 

2. Struktura Akčního plánu 
Akční plán respektuje základní strukturu strategického plánu v tom smyslu, že jednotlivé akce a 
projekty jsou provázány s konkrétními cíli SPRM a jsou takto i barevně odlišeny v prvním sloupci 
seznamu investičních akcí a projektů (viz dále). Akční plán obsahuje tyto základní informace: 

• název akce  

• popis akce  

• hodnocení dopadů na udržitelný rozvoj - přínosy a náklady (skóre) 

• odpovědnost za realizace akce (odbor, organizace města) 

• rozpočet včetně výše dotace, pokud byla poskytnuta 

• termín realizace (u víceletých uveden i přesah do dalších období) 

3. Jak se tvoří Akční plán 
Akční plán je vytvářen v průběhu roku předcházejícímu rok, na který je Akční plán určen. Proces jeho 
vzniku je úzce vázán na standardní rozpočtový proces a začíná zpravidla v květnu sběrem námětů od 
veřejnosti a končí na posledním jednání zastupitelstva města, kde se schvaluje rozpočet na následující 
rok (zpravidla prosinec). Tvorba Akčního plánu je popsána v samostatné metodice, která je součástí 
sady dokumentů ke strategickému řízení města Litoměřice. 

4. Akční plán - hodnocení dopadů a přínosů projektů  
Každá velká investice či zásadní rekonstrukce či jiný projekt neinvestičního charakteru mají 
nepochybně své přínosy, kvůli kterým se koneckonců připravují. Často však zamýšlená opatření mohou 
mít i vedlejší negativní dopady např. v podobě navýšení provozních nákladů, nákladů na opravy nebo 
dopadů na životní prostředí či kvalitu života obyvatel, které je třeba posoudit a vyhodnotit. Zároveň 
také mohou existovat alternativní nebo variantní řešení, které je třeba zvážit, neboť omezené finanční 
zdroje neumožňují realizovat všechny záměry, a je třeba vybrat ty, které nejlépe přispějí k řešení 
daného problému a další přesunout do zásobníku projektů na další období. 

Z těchto důvodů je součástí tvorby Akčního plánu také multikriteriální socioekonomické a 
environmentální hodnocení projektů (tedy dopady na oblast ekonomickou, sociální i životního 
prostředí), které slouží jako jeden z odborných podkladů pro konečné rozhodnutí ze strany zastupitelů, 
zda projekt (investice či opatření) bude či nebude v daném roce realizován.  

Hodnocení se provádí u investic nad 1 mil. Kč bez DPH a u neinvestičních projektů nad 500 tis. Kč bez 
DPH. Výjimky tvoří havárie, opravy, poskytované dotace a granty apod., které hodnocení nepodléhají.   



STRAT. 

CÍL
NÁZEV POPIS

PRŮM. 

HODNOCENÍ 

DOPADŮ 

(-2 AŽ +2)

ODPOVĚDNOST
ROZPOČET ZA 

AKCI

CELKEM

ROZPOČET 

2019
DOTACE

TERMÍN 

REALIZACE

A.III Pivovar Litoměřice 

rekonstrukce městského pivovaru 

I.etapa  (brownfields)(realizace 

pouze v případě získání dotace) 2 OÚR 23 475 12 000 11 475 2019

A.III Pivovar Litoměřice - sklárna

projektová příprava (aktivita 

spadá pod celovou revitalizaci 

Pivovaru Litoměřice) 2 OÚR 2 600 2 600 0 2018 - 2020

B.I Jarní ulice

vybudování nové komunikace a 

děš'tové kanalizace. 1 OÚR 5 800 5 800 0 2019

B.I Územní studie Litoměřice

zpracování územních studií 

veřejných prostranství Litoměřice 1 OÚR 1 794 995 1 614 2017-2019

B.I

ul. Na Valech (závlahy /výsadby 

dřevin)

závlahy - Na Valech/ výsadby 

dřevin 1 OŽP 800 0 800 2019

B.II

Litoměřice, Českolipská – 

přechod pro chodce

vybudování opatření pro zvýšení 

bezpečnosti pěších na přechodu 

pro chodce přes stávající silnici 

1/15 – ul. Na Kocandě  (realizace 

pouze v případě získání dotace) 0 OÚR 4 335 1 055 3 280 2019

B.II MoveCit

aktivity v udržitelné dopravě – 

plány udržitelné mobility pro MěÚ 

a m. nemocnici; nákup elektrokol 

pro město Litoměřice 1 Smart city 1 495 153 130 2016-2019

B.III  Na Valech - mlžící stožár

instalece mlžící stožáru v ul. Na 

Valech.  (probíhá v rámci 

"Opatření pro snížení prašnosti" ) 1 OŽP 1 000 0 1 000 2019

B.III Vojtěšské náměstí fontána 

stavba fontány uprostřed 

kruhového objezdu na Vojtěšském 

náměstí 1 OŽP 800 0 800 2019

B.III Kropící vozy  nákup 3 ks kropících vozů 1 OŽP 10 000 0 10 000 2019

B.III ul. Mezibraní a koupaliště vrty 

vrty na zásobování vodou 

koupaliště, ul. Mezibraní 

zásobování vodou závlahy 1 OŽP 1 300 0 1 300 2019

B.III Podzemmní kontejnerová stání 

instalace podzemních kontejnerů 

ul. Na Valech, A. Muchy 1 OŽP 1 000 0 1 000 2019

B.III ul.Mezibraní regenerace zeleně 1 OŽP 5 000 0 5 000 2019

C.I

MAP ORP LITOMĚŘICE  II 

(projekt MAS České středohoří 

)

implementace Místního akčního 

plánu rozvoje škol na ORP 

Litoměřice 0

OŠKSPP/

PROLIDI 2 032 508 508 2018-2022

C.I ZŠ Boženy Němcové

zajištění bezbariérovosti školy - 

výstavba výtahu, přizpůsobení 

vnitřního prostoru školy (realizace 

pouze v případě získání dotace) 2 OŠKSPP 3 627 350 3 446 2019

C.II Rolba MH nákup rolby na led 0 OŠKSPP 3 500 3500 0 2019

D.I MŠ Mládežnická 

zateplení obvodového pláště a 

výměna/zateplení střechy objektu 

MŠ 1 OŠKSPP 4 000 4 000 0 2019

D.I Srdíčko zateplení objektu 1 OSVaZ 5 380 5 380 0 2019

Akční plán - seznam investic a projektů na rok 2019  (v tis. Kč)

Nové investice a projekty
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2019
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REALIZACE

D.I Koupaliště- tepelné čerpadlo

výměna elektrického topení za 

tepelné čerpadlo 1 OŽP 850 0 850 2019

D.I

eEFEKTA LT-DD - udrž. Mobilita 

Dresden

posílit institucionální kapacitu 

obou měst při zavádění 

moderních environmentálně 

šetrných technologií do praxe 

veřejné správy 1 Smart city 8 300 3 300 2 970 2016-2019

D.I

Energ. služba se zaručeným 

výsledkem (EPC)

moderních environmentálně 

šetrných technologií do praxe 

veřejné správy 1 Smart city 65 000 6 500 0 2017-2026

D.I INNOVATE EnergieCities

inovatiní formy financování a 

finanční nástroje pro úspory 

energie a využití OZE v bytovém 

sektoru 1 Smart city 2 400 750 900 2017 -2020

D.I SCORE

rozvoj komunitních OZE v 

Litoměřicích 1 Smart city 2 700 780 925 2018-2021

D.I STARDUST 

koncepce rozvoje moderních 

městských čtvrtí - eneregticky 

pasivní domy a elektromobilita 

(mezinárodní projekt 20 partnerů) 1 Smart city 8 900 1 500 1 700 2017 - 2022

Celkem 166 088 49 171 47 698
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CÍL
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ROZPOČET 

2019
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TERMÍN 

REALIZACE

C.II.

Dotace na čin.a inv. sport. 

oddílům OŠKSPP 16 475 16 475 0 2019

C.III

Dotace na činnost dětské sbory 

a soubory OŠKSPP 700 700 0 2019

C.III

Dotační program na  podporu 

kultury OŠKSPP 1 200 1 200 0 2019

C.IV.

Dotační program - podpora 

sociálních služeb OSVaZ 7 500 7 500 0 2019

C.V. Program prevence kriminality OSVaZ 1 615 1 165 0 2019

E.IV Dotační program Zdravé město PROLIDI 250 250 0 2019

E.IV Participativní rozpočet PROLIDI 200 200 0 2019

Celkem 27 940 27 490 0

Podpora měkkých aktivit a dotační tituly města 
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B.I Rekonstrukce Kalichu rekonstrukce Kalichu I.etapa OS 3 000 3 000 0 2019

B.I Opravy komunikací 

opravy prováděné Technickými 

službami města TSM/OE 8 000 8 000 0 2019

Výstaviště ZČ opravy a rekonstrukce OÚR 5 000 5 000 0 2019

C.IV. Domov seniorů oprava střechy ,přístr.vybavení OSVaZ 1 000 1 000 0 2019

C.IV. Nemocnice Litoměřice, a.s.  zhodnocení nemovitého majetku OSVaZ 4 186 4 186 0 2019

D.I Nemocnice Litoměřice, a.s. 

změna osvětlení (navazuje na 

aktivitu z roku 2018) OŽP 1 000 0 1 000 2019

E.I Obnova vozového parku MěÚ obnova vozového parku MěÚ OS 1500 1500 0 2019

Celkem 23 686 22 686 1 000

Významné opravy a rekonstrukce



M ě s t o   L i t o m ě ř i c e 
 

 

N Á V R H   D O   ZM 
 

 

pro jednání ZM, dne:  6.12.2018 
předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta 
zpracoval: Bc. Martina Skoková, vedoucí odboru KSaT  
  
Návrh: volba soudního přísedícího Okresního soudu v Litoměřicích 
 
Odůvodnění:      
V souladu s § 60 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, přísedící navrhuje a volí 
zastupitelstvo obce v obvodu příslušného okresního soudu z řad občanů ČR, kteří jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu v obvodu zastupitelstva obce nebo zde pracují. Přísedícím 
může být občan, který je způsobilý k právním úkonům, bezúhonný (nebyl pravomocně 
odsouzen za trestný čin) a dosáhl věku 30 let. Občané narození před r. 1971 doloží, že pro 
období od 25. 2. 1948 do 17. 11. 1989 splňují podmínky dle zákona č. 451/1991 Sb., kterým 
se stanoví některé další předpoklady pro výkon funkcí ve státních orgánech.  
Na KSaT, právní úsek se obrátila paní J.B. s žádostí o zvolení do funkce soudního 
přísedícího. Paní B. uvádí, že má ráda pořádek a spravedlnost, a jako přísedící chce přispět 
k jejich nastolení dle svých sil a schopností. 
Předseda soudu vyslovil s osobou žadatelky souhlas, žadatelka doložila výpis z rejstříku 
trestů a čestné prohlášení o splnění dalších předpokladů pro výkon funkce přísedícího a 
lustrační osvědčení. Dále bylo prověřeno, že žadatelka nebyla řešena pro přestupky proti 
občanskému soužití ani majetku v působnosti MěÚ Litoměřice. 
 
Dopad do rozpočtu města: 
c) nemá dopad do rozpočtu města. 
 
Návrh na usnesení:  
ZM navrhuje za přísedícího Okresního soudu v Litoměřicích a do této funkce volí na dobu  
4 let paní J.B., nar. XXXXX, bytem XXXXX, Litoměřice. 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        
 

 

 
 
 
 
 
 
 



M ě s t o   L i t o m ě ř i c e 
 
 

N Á V R H   D O   ZM 

 
 
pro jednání ZM, dne:  06.12.2018 
předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta  
  
  
Návrh:  
Doplnění zástupce města Litoměřice pro jednání se Sdružením obcí pro nakládání 
s odpady – SONO 
 
Odůvodnění:   
Město Litoměřice je členem svazku obcí – Sdružení obcí pro nakládání s odpady (SONO), 
Želechovice 48, 410 02 Čížkovice, IČO: 46772707.  
Na základě usnesení zastupitelstva ze dne 1.11.2018 č. 19/01/2018 o rozdělení kompetencí 
starosty, místostarostů a dalších neuvolněných zastupitelů za volební období 2018 - 2022, 
zastupuje město v uvedeném sdružení 1. místostarosta – Mgr. Karel Krejza. Vzhledem 
k pracovnímu vytížení pana místostarosty se ukazuje jako potřebné schválit ještě jednoho 
zástupce města v uvedeném sdružení.  
 
 
Dopad do rozpočtu města: 
 

c) nemá dopad do rozpočtu města. 
 
 
Návrh na usnesení:    
ZM schvaluje jako dalšího zástupce města Litoměřice při jednáních se Sdružením obcí 
pro nakládání s odpady, Želechovice 48, 410 02 Čížkovice, IČO: 46772707, zastupitele 
Ing. Ivo Elmana.  
 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        
 

 
 

 

 

 

 

 

 



M ě s t o   L i t o m ě ř i c e 
 
 

N Á V R H   D O   ZM 

 
 
pro jednání ZM, dne:  6.12.2018 
předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta 
zpracoval: Bc. Martina Skoková, vedoucí odboru KSaT  
  
Návrh: projednání petice občanů okresu Litoměřice k Městské nemocnici v Litoměřicích 
 
Odůvodnění:      
Dne 8.11.2018 byla na Městský úřad Litoměřice doručena petice občanů okresu Litoměřice 
týkající se nájmu, pachtu či prodeje Městské nemocnice v Litoměřicích. Petice je evidována 
pod č.j. MULTM/0071301/18/KST/ECh. Petice obsahuje 32 archů s celkem 170 podpisy 
občanů (ne všichni uvádějí bydliště v okrese Litoměřice). I přes některé drobné nedostatky 
(např. chybějící křestní jméno) splňuje petice náležitosti dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu 
petičním, ve znění pozdějších předpisů.  
Petenti jsou zastoupeni Dr. Davidem Rathem, nar. 25.12.1965, bytem Sadová 1851, 
Hostivice, jako předsedou petičního výboru, Dr. M. Chládkem, bytem Nové Strašecí, jako 
místopředsedou petičního výboru a Arpádem Geburem, bytem Lovosice, členem petičního 
výboru.  
Petice byla rozeslána všem zastupitelům města Litoměřice a tajemník úřadu o ní informoval 
radní na zasedání rady města dne 12.11.2018. 
 
Dopad do rozpočtu města: 
c) nemá dopad do rozpočtu města. 
 
Návrh na usnesení:  
ZM bere na vědomí a projednalo petici občanů okresu Litoměřice k Městské nemocnici  
v Litoměřicích (petice viz příloha orig. zápisu).  
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Zastupitelům města Litoměřice

Vážení zastupitelé,

v příloze Vám posíláme petici občanů k projednání, dle Petičního zákona, na zasedání zastupitelstva 
města.

7.11.2018

za petiční výbdr Dr.D.Rath



Petice: zastupitelé a pane starosto Litoměřic - nezbavujte se odpovědnosti za svoji nemocnici !
M y občané okresu Litoměřice žádám e  zastupitele městského zastupitelstva m ěsta  Litoměřice, aby nepronajali, nepropachtovali či

DOKONCE NEPRODALI ( DÁLE JEN PRIVATIZACE) MĚSTSKOU NEMOCNICI SOUKROMÉMU SUBJEKTU.
N e m o c n íc e  v  L it o m ě ř ic íc h  P o s k y t u je  k v a l it n í  p é č i o b č a n ů m  c e l é h o  o k r e s u . J s m e  p ř e s v ě d č e n i , ž e  d o s t u p n o s t  a  k v a l it a  z d r a v o t n í p é č e  b y  m ě l a

BÝT JEDNOU ZE ZÁKLADNÍCH PRIORIT VEŘEJNÉ SPRÁVY, TEDY VAŠEHO ZASTUPITELSTVA. PRIVATIZACI NEMOCNICE VNÍMÁME JAKO OHROŽENÍ KVALITY A 

DOSTUPNOSTI ZDRAVOTNÍ PÉČE. ZKUŠENOSTI POSLEDNÍCH DESETILETÍ UKAZUJÍ, ŽE SOUKROMÍ MAJITELÉ NEMOCNIC SNIŽUJÍ ROZSAH SLUŽEB, NEINVESTUJÍ DO 

MODERNIZACE BUDOV A TECHNIKY A V NEPOSLEDNÍ ŘADĚ NEJSOU SCHOPNI SI ZÍSKAT A UDRŽET ZKUŠENÝ ZDRAVOTNICKÝ PERSONÁL. ZPRIVATIZOVANÉ

P
NEMOCNICE V DRTIVÉ VĚTŠINĚ ČÍM DÁL TÍM VÍCE ZAOSTÁVAJÍ V KVALITĚ PÉČE ZA VEŘEJNÝMI ZAŘÍZENÍMI. TYTO NEGATIVNÍ ZKUŠENOSTI JSOU PRÁVĚ I S

NEMOCNICEMI PRIVATIZOVANÝMI DO R U K O I ^ ^ ^ ^ g m r E M E ,  ABY PODOBNÝ OSUD POTKAL I NEMOCNICI V LITOMĚŘICÍCH.
Za petiční výbor předseda D r.David Rath mistopř. Dr.M.Chládek, Nově Stračecí, člen Arpád Gebur Lovosice

J m éno  a  příjm en í
Datum Místo přih lášen í

Podpis
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Návrhy k projednání ZM dne 6.12.2018 

Zpracovatel: OSNMM 

 Předkladatel: MUDr. Ondřej Štěrba 

Majetkové záležitosti: 

Záměry: 

23. Prodej pozemků parc. č. 2490/18 o výměře 376 m2, 2490/22 o výměře 301 m2, 2490/26 o 
výměře 91 m2, 2490/29 o výměře 347 m2 a 2490/33 o výměře 25 m2 vše ost. plocha-komunikace 
a vše v k.ú. Litoměřice 
Žadatel: Ústecký kraj, IČO: 70892156, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem 
 
Odůvodnění: Jde o majetkoprávní dořešení pozemků pod komunikacemi, silnice č. III/24715, která je 
ve vlastnictví žadatele s právem hospodaření pro příspěvkovou organizaci Správa a údržba silnic 
Ústeckého kraje. 
Nabízená kupní cena ve výši 60 Kč/m2 je stanovena v souladu s usnesením vlády č. 508 ze dne 
8.6.2016 - Doporučený postup pro realizaci majetkoprávního vypořádání pozemků pod silnicemi III. 
třídy. 
Stanovisko OÚRM: Z hlediska koncepce obsažené v platné územně plánovací dokumentaci, kterou je 
ÚP ve znění právního stavu po změně č. 2, není k prodeji námitek. 
Projednáno v MK dne 21.2018:    Hlasováním  pro:6  proti: 0  zdržel se: 0 
MK doporučuje 

Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 2490/18 o výměře 376 m2, 2490/22 o výměře 301 
m2, 2490/26 o výměře 91 m2, 2490/29 o výměře 347 m2 a 2490/33 o výměře 25 m2 vše ost. plocha-
komunikace a vše v k.ú. Litoměřice 
 

 
 
24. Prodej opuštěné a neudržované klasické hrobky, sektor katolický, evidenční číslo 467 na 
městském hřbitově  
Žadatel: pan P.L., Litoměřice 
 
Odůvodnění: ZM dne 6.3.2008 schválilo zásady pro prodej opuštěných a neudržovaných náhrobků  
a pomníků (hrobová zařízení - movité věci) a hrobek (hřbitovní stavby - nemovité věci), které se 
z důvodu opuštění jejich vlastníky staly vlastnictvím města. 
Stanovisko OSNMM: Projednáno se správcem městského hřbitova – jedná se nemovitou věc, která se 
nezapisuje do katastru nemovitostí, je určená k uložení lidských pozůstatků v rakvi nebo urně. 
Dle nové metodiky ekonomického odboru je příjem za hrobku nutné zaúčtovat s aktuálním DPH (21%). 
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Projednáno v MK dne 21.2018:    Hlasováním  pro:6  proti: 0  zdržel se: 0 
MK doporučuje 

Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje záměr prodeje opuštěné a neudržované klasické hrobky, sektor katolický, 
evidenční číslo 467 na Městském hřbitově v Litoměřicích.  
 
 
25. Prodej části pozemku parc.č. 826/2 o výměře cca 13 m2 v k.ú. Litoměřice (nutný geometr. 
plán) 
Žadatel: OSNMM 
 
Odůvodnění: Kontrolou bylo zjištěno posunutí stavby na pozemek v majetku města  
Stanovisko OÚRM: Dle ptané územně plánovací dokumentace jsou tyto stavby přípustné, proto 
k prodeji není připomínek  
Stanovisko OSNMM: Tato skutečnost byla oznámena spoluvlastníkům stavby – mají zájem o odkoupení 
pozemku. 
Projednáno v MK dne 21.2018   Hlasováním  pro:6  proti: 0  zdržel se: 0 
MK doporučuje 

Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 826/2 o výměře cca 13 m2 v k.ú. Litoměřice 
(nutný oddělovací geometr. plán). 
 

 
26. Majetkoprávní dořešení pozemků v lokalitě „Za Plynárnou“ 
Žadatel: Ing. R.P., Litoměřice 
 
Odůvodnění: Žadatel požádal o dořešení vlastnických vztahů k pozemkům, které nejsou v majetku 
města a je na nich vyježděná cesta jedná se o pozemky: 
 
parc.číslo výměra druh pozemku k.ú. vlastník 
4250/2 1563 ost.plocha Litoměřice neznámý 

4263/3 1449 zahrada Litoměřice 
Katedrální 
kapitula 

4317 1362 ost.plocha Litoměřice neznámý 

463 1544 ost.plocha Trnovany 
Obec 
Trnovany 

 
Stanovisko OÚRM: 
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Parc.č. 463 - předmětná komunikace se napojuje a následně také vyúsťuje na silnici č. I/15 pokaždé 
v k.ú. Trnovany, přičemž v platné ÚPD obce Trnovany je tato zahrnuta do ploch veřejných prostranství 
Parc.č. 4250/2 - část této komunikace nacházející se již na pozemcích v k.ú. Litoměřice je v platném 
územním plánu města zahrnuta do ploch účelových komunikací jako součástí okolních zemědělských 
ploch, přičemž změna jejich využití z hlediska koncepce dopravy není v ÚPD navrhována 
Parc.č. 4263/3 - předmětná komunikace lemuje stabilizované plochy se smíšeným využitím bydlení a 
rekreace SR (v těchto plochách není přípustná výstavba nových rodinných domů ani rekolaudace chat 
na objekty trvalého bydlení) a stabilizované plochy individuální rekreace RI, přičemž část tohoto území 
je v ÚPD vymezeno jako nevhodné pro zástavbu z hlediska svahové nestability terénu – z uvedených 
důvodů by tak nemělo docházet k nárůstu dalších rekreantů či trvale zde žijících obyvatel 
Parc.č. 4317 - v případě uvažovaného řešení úpravy průběhu hranice k.ú. Trnovany vs. K.ú. Litoměřice, 
by toto automaticky vyvolalo požadavek na pořízení nových územních plánů Litoměřic i Trnovan, což 
nelze s ohledem na problematiku územně plánovací činnosti nikterak doporučit 
 
Vzhledem k tomu, že v platné ÚPD obou sídel je existence předmětné cesty deklarována, nemělo 
by dojít ke změně jejího využití a jako taková by měla zůstat i nadále zachována. Z tohoto důvodu 
není natolik závažný ani výkup pozemků pod touto komunikací městem, aby byl tento ze strany 
odboru územního rozvoje z hlediska rozvoje města doporučován. 
Stanovisko OSNMM: V pasportu místních komunikací je pouze parc.č. 463 v k.ú. Trnovany.  O 
bezúplatný převod Město Litoměřice požádalo Obec Trnovany již 20.05.2015. 
Projednáno v MK dne 21.2018   Hlasováním  pro:6  proti: 0  zdržel se: 0 
MK doporučuje dořešit bezúplatný převod, ale nedoporučuje řešit nákup pozemků   

Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje podání žádosti na obec Trnovany o bezúplatný převod pozemku parc.č. 463 o 
výměře 1544 m2 v k.ú. Trnovany. 
a 
ZM neschvaluje záměr nákupu částí pozemků parc.č. 4250/2, 4263/3 a 4317 v k.ú. Litoměřice 
(nutný oddělovací geometr.plán).  
 
Bezúplatný převod 
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27. Žádost o bezúplatný převod pozemku 3886/29 o výměře 153 m2 a části parc.č. 5030/1 (nutný 
odděl. geometr. plán)  v k.ú. Litoměřice na ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
Žadatel: OSNMM 
 
Odůvodnění: Majetkoprávní dořešení pozemků pod místní komunikací v areálu nemocnice v 
Litoměřicích.  OSNMM nechal zaměřit část pozemku parc.č. 3886/21 z důvodu vyznačení komunikace, 
která bude bezúplatně převedená.  
Na části pozemku parc.č. 5030/1 se nachází pozemní komunikace z betonové zámkové dlažby na 
hranici katastru Litoměřice – Žalhostice.   
Dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, údržbu a správu komunikací provádí obec (letní 
a zimní údržba). Převody pozemků pod komunikacemi a veřejná prostranství jsou dle zákona  
č. 219/2000 Sb., o majetku ČR, převáděny na obce bezúplatně.  
 

Parc.číslo Ddruh pozemku Využití  LV   Výměra m2 

3886/29 ostatní plocha jiná plocha 60000 153 

Část 5030/1 ostatní plocha dráha 60000  

Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje podání žádosti na ČR- ÚZSVM, IČO: 69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 
o bezúplatný převod pozemku parc.č. 3886/29 a části pozemku parc.č. 5030/1 (ostatní plocha) 
v k.ú. Litoměřice, (nutný odděl. geometr. plán). 
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Prodeje: 
28. Prodej opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení – kopaný hrob, sektor II., evidenční 
číslo 16-395 na městském hřbitově  
Žadatel: pan F.D., Litoměřice 
 
Odůvodnění: ZM dne 6.3.2008 schválilo zásady pro prodej opuštěných a neudržovaných náhrobků  
a pomníků (hrobová zařízení - movité věci) a hrobek (hřbitovní stavby - nemovité věci), které se 
z důvodu opuštění jejich vlastníky staly vlastnictvím města. 
Stanovisko OSNMM: Projednáno se správcem městského hřbitova – jedná se movitou věc, hrobové 
zařízení – krycí deska, rám hrobu (dle zákona o pohřebnictví - hrobové zařízení). 
Dle nové metodiky ekonomického odboru je příjem za hrobové zařízení nutné zaúčtovat s aktuálním 
DPH (21%). 
Projednáno v MK 29.08.18 hlasováním  pro:5  proti: 0  zdržel se: 0 
MK doporučuje záměr prodeje  
Záměr byl projednán a schválen v ZM 13.09.2018 usnesením č. 137/5/2018 
Zveřejněno na úřední desce: od  1.10.2018 do 17.10.2018 není připomínek ani námitek. 
Cena dle znaleckého posudku č. 9085/244 ze dne 8.11.2018       1 780 Kč 

Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje prodej opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení – kopaný hrob, sektor II., 
evidenční číslo 16-395 na Městském hřbitově v Litoměřicích za cenu dle znaleckého posudku ve 
výši 1 780 Kč + 21 % DPH,  panu F.D., Litoměřice. 
 
 
 
29. Prodej pozemku parc.č.  769/22 o výměře 5547 m2 (orná půda) a 1831/2 o výměře 116 m2 
(ost. plocha) v k.ú. Kamýk  
Žadatel: pan R.H., Litoměřice 
 
Odůvodnění: Žadatel odkoupil v roce 2017 sousední pozemky, jedná se o bývalý sad s hospodářskou 
stavbou a komunikací. Rád by obnovil sad a rozšířil zemědělskou činnost i o žádané pozemky 
s možností příjezdové cesty. 
Původní žádost: Záměr prodeje pozemků parc.č. 730 o výměře 6805 m2 (trvalý travní porost), 
parc.č. 769/3 o výměře 37746 m2 (orná půda) a parc.č. 1831/2 o výměře 116 m2 (ost.plocha), vše  
v k.ú. Kamýk 
Projednáno v MK dne 9.04.2018. 
Původní žádost byla na odkoupení 44 667 m2. 
Nová žádost pouze na odkoupení části pozemku 769/3 o výměře cca 5 956 m2 a parc.č. 1831/2. 
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Stanovisko OÚRM: Dle platné územně plánovací dokumentace, kterou je Územní plán obce Kamýk ve 
znění po změně č.1 je pozemek parc.č. 769/3 v k.ú. Kamýk zařazen do ploch označených jako „louky a 
pastviny“. Pozemek parc.č. 1831/2 v k.ú. Kamýk je zařazen do ploch značících místní komunikace. 
K záměru prodeje uvedených pozemků, respektive jejich částí, není připomínek ani námitek.  
Projednáno v MK 29.08.18 hlasováním  pro:0  proti:2  zdržel se:3 
MK nedoporučuje, je upřednostněn pouze pronájem pozemků   
Záměr byl projednán a schválen v ZM 13.09.2018 usnesením č. 139/5/2018 
Zveřejněno na úřední desce: od  1.10.2018 do 17.10.2018 – námitky a připomínky ke zveřejněnému 
návrhu:  
Manželé U. uvádějí, že není žádný transparentní důvod k prodeji předem určenému zájemci. 
Pokud by město přesto prodávalo navrhují prodej veřejnou licitací. 
Podali žádost o odkoupení pozemků ve výši dvojnásobku určené ceny (příloha dopis ze dne 15.10.2018)   
Cena dle znaleckého posudku č. 37/710/18      157 000 Kč 
Stanovisko OSNMM: Pozemek parc.č. 769/3 je propachtován k zemědělským účelům s výpovědní 
dobou 12 měsíců, výpovědní doba musí skončit koncem pachtovního roku tedy 30.9. 
  
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje prodej pozemku parc.č.  769/22 o výměře 5547 m2 (orná půda) a parc.č. 1831/2  
o výměře 116 m2 (ost. plocha), vše v k.ú. Kamýk, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 
157 000,-Kč nebo .…….. a uhrazení nákladů za vypracování GP ve výši 7 865,-Kč, znaleckého 
posudku ve výši 6 655,- Kč a správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí, panu 
R.H., Litoměřice. 

nebo 
 
ZM schvaluje prodej pozemku parc.č.  769/22 o výměře 5547 m2 (orná půda) a parc.č. 1831/2  
o výměře 116 m2 (ost. plocha), vše v k.ú. Kamýk, za cenu smluvní 314 000,-Kč a uhrazení nákladů 
za vypracování GP ve výši 7 865,-Kč, znaleckého posudku ve výši 6 655,-Kč a správního poplatku 
za vklad práva do katastru nemovitostí, manželům P.U. a S.U., Litoměřice, se zřízením věcného 
břemene - práva chůze a jízdy ve prospěch pozemků parc.č. 728, 726 a 185, vše v k.ú. Kamýk. 
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30. Prodej pozemků parc.č. 25863/139 o výměře 35 m2 (zastavěná plocha) v k.ú. Litoměřice, 
parc.č. 871/5 o výměře 44 m2 (zastavěná plocha) v k.ú. Litoměřice a parc.č. 17/3 o výměře 44 m2 
(zastavěná plocha) v k.ú. Pokratice. 
Žadatel: OSNMM 
 
Odůvodnění: Na těchto pozemcích se nachází stavba – technická vybavenost (trafostanice). Pouze u 
pozemku parc.č. 17/3 tato stavba není zapsána v katastru nemovitostí. OSNMM informoval ČEZ o 
odstranění nesouladu v katastru nemovitostí. Na pozemky parc.č. 2563/139 a parc.č. 17/3 jsou 
uzavřeny nájemní smlouvy ze dne 1.09.1992. 
Stanovisko OÚRM: K záměru prodeje pozemků není připomínek ani námitek 
Projednáno v MK 29.08.18   hlasováním   pro:5  proti:0  zdržel se:0 
MK doporučuje prodej 
Záměr byl projednán a schválen v ZM 13.09.2018 usnesením č. 141/5/2018 
Zveřejněno na úřední desce: od  1.10.2018 do 17.10.2018 není připomínek ani námitek. 
Cena dle znaleckého posudku č.36/709/18 ze dne 19.11.2018 činí 196 800 Kč   
Návrh na usnesení: 
  
ZM schvaluje prodej pozemků parc.č. 2563/139 o výměře 35 m2 (zast. plocha) v k.ú. Litoměřice, 
parc.č. 871/5 o výměře 44 m2 (zast. plocha) v k.ú. Litoměřice a parc.č. 17/3 o výměře 44 m2 (zast. 
plocha) v k.ú. Pokratice, za cenu dle znaleckého posudku v celkové výši 196 800,-Kč, uhrazení 
nákladů za vypracování znaleckého posudku ve výši 5 445,-Kč a uhrazení správního poplatku  
za vklad práva do katastru nemovitostí, společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, Teplická 
874/8, Děčín.  
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31. Prodej části pozemku parc.č. 278/8 o výměře cca 105 m2 (zastavěná plocha) v k.ú. Litoměřice 
(nutný odděl. geometr. plán) formou smlouvy o budoucí KS s právem provedení stavby 
Žadatel: manželé J.P. a.J.P., Litoměřice 
 
Odůvodnění: Žadatelé manželé P. jsou vlastníky přilehlých staveb na parc.č. 278/4 a 278/3 (taneční 
škola) v k.ú. Litoměřice, požadovanou část pozemku užívají na základě nájemní smlouvy ze dne 
20.04.2009. Dle připravené studie „Taneční a pohybové studio“, mají záměr část dvora stavebně rozšířit 
v prostoru mezi budovou taneční školy a garáží (přestavba na sociální zařízení) a zřídit bezpečnostní 
vstup dětí do budovy. V současné době je vstup do taneční školy z ul. Vavřinecká, v blízkosti křižovatky, 
kde nelze zřídit zábradlí proti vběhnutí dětí do vozovky.  
Stanovisko OÚRM: Doporučuje prodej části pozemku smlouvou o budoucí kupní smlouvě z důvodu 
zaměření přesných hranic zastavěného pozemku.  
Stanovisko OSNMM: Pokud bude schválena smlouva o budoucí kupní smlouvě je třeba s žadateli 
uzavřít smlouvu o právu provést stavbu.  
Projednáno v MK dne 9.04.2018 Hlasováním  pro:7  proti:0  zdržel se:0 

MK doporučila: Tento bod odložit pro neúplné stanovisko OÚRM a záměr prodeje části pozemku 
parc.č. 278/8 o výměře cca 78 m2 (zastavěná plocha) v k.ú. Litoměřice (nutný odděl. geometr. 
plán) předložit k projednání do ZM 21.06.2018. 
Nové stanovisko OÚRM: S městským architektem byl konzultován záměr na přístavbu a nástavbu 
objektu taneční školy situované na pozemku parc. č. 278/3 a 278/4 v k.ú. Litoměřice. Realizací záměru 
by došlo k záboru části pozemku parc. č. 278/8 v k.ú. Litoměřice, který je ve vlastnictví města.  
Návrh nástavby stávajícího objektu a jeho nezbytná dostavba na výše uvedených plochách (parcelách 
p.č. 278/3 a p.č. 278/8), je v souladu s pravidly prostorového uspořádání, které jsou zakotveny v platném 
územním plánu. Celkový objem zástavby, její hmotové členění, měřítko a kompozice je v kontextu se 
stávající okolní zástavbou jižní strany historického jádra města – Městská památková rezervace (MPR). 
Architektonické ztvárnění stavby tuto pohledově frekventovanou strukturu, citlivě dotváří. Náplň objektu 
tvoří prostory taneční školy, jejího nezbytného zázemí, jednoho pohotovostního bytu a prostor pro 
odstavení dvou osobních automobilů. Uvedená náplň objektu je pro toto území urbanisticky velmi 
vhodná.  
Navrhovaná část stavby na parcele p.č. 278/8 se nedotýká stavby bývalého železničního tunelu. 
Celková zastavěná plocha činí cca 450 m2, z toho ¾ této plochy spadají do území určeného pro SC.1 
– SMÍŠENÉ VYUŽITÍ CENTRA MĚSTA 1 (s omezenou dopravní dostupností) a ¼ do území určeného 
pro ZS.3 – SÍDELNÍ ZELEŇ MĚSTSKÁ – MĚSTSKÉ HRADBY. 
Větší část stavby ( ¾ ) je v souladu s ÚP. Menší část stavby (¼) zasahuje na plochu ZS.3. Zde jsou 
přípustné pouze stavby pro rychlé občerstvení a restaurace v parkovém (přírodním) prostředí, 
parkoviště pro potřebu zóny, prvky zahradní architektury atp. 
Uvedený záměr byl konzultován i se zpracovateli územní studie veřejného prostranství Litoměřice MPR. 
Studie se stále pořizuje a předpoklad dokončení je 06/2019. 
 
Projednáno v MK 23.05.18 hlasováním:     pro:7  proti:0  zdržel se:0 

MK doporučuje: Záměr prodeje části pozemku parc.č. 278/8 o výměře cca 105 m2 (zastavěná 
plocha) v k.ú. Litoměřice (nutný odděl. geometr. plán), formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě 
na dobu určitou 5-ti let, doporučená cena pozemku 2 000 Kč/m2.  

Stanovisko OSNMM: 2 000 Kč/m2 je vyšší než cena obvyklá odvozená ze znaleckého posudku č. 
12/685/18 ze dne 12.4.2018 při ocenění pozemku parc.č. 681/1 v k.ú. Litoměřice byla stanovená 1 481 
Kč/m2 (pozemek v ul. České Armády, projednáno v ZM dne 21.06.2018). 
Záměr byl projednán a schválen v ZM 21.06.2018 usnesením č. 107/4/2018 
Zveřejněno na úřední desce: od 7.08.2018 do 24.08.2018  
Již dne 18.04.2018 manželé P. a S.U., Litoměřice, podali žádost o odkoupení celého pozemku parc.č. 
278/8 v k.ú. Litoměřice. Projednáno v MK dne 23.05.2018, MK nedoporučila prodej pozemku parc.č. 
278/8 o výměře 792 m2 v k.ú. Litoměřice. Záměr prodeje byl připraven ke schválení pro zasedání ZM 
dne 21.06.2018 ale žadatelé požádali o stažení tohoto bodu z programu jednání. 
 
Na základě zveřejnění záměru manželé U. podali žádost o odkoupení předmětných částí pozemku 
parc.č. 278/8 za „významně vyšší cenu“ než je v místě a čase obvyklá (konkrétní částku neuvedli). Svou 
žádost odůvodnili vlastnictvím sousedního pozemku parc.č. 277 v k.ú. Litoměřice (předmětné části 
pozemku nelze s jejich pozemkem scelit). Dále navrhli z důvodu transparentnosti celého procesu prodej 
ve veřejné dražbě – licitací s okamžitým odkoupením. Poukázali na to, že forma prodeje uzavřením 
budoucí kupní smlouvy nebyla v záměru uvedena. Žádost viz příloha. 
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Stanovisko OSNMM: Forma prodeje smlouvou o budoucí kupní smlouvě je vhodná z důvodu přesného 
zaměření pouze zastavěných částí (geometrický plán na skutečné provedení stavby) a dává městu 
možnost kontroly dostavby. Pokud ZM tento způsob prodeje schválí, měl by být záměr zveřejněn znovu 
(revokace usnesení). Porovnání obou žádostí je z důvodu neuvedení nabídkové kupní ceny manžely U. 
problematické, v této chvíli nelze vypracovat návrh usnesení na prodej manželům U. za „významně 
vyšší cenu“ (usnesení musí být určité).  
Projednáno v ZM dne 13.09.2018 usnesením č. 150/5/2018 - ZM schvaluje revokaci záměru - usnesení 
č. 107/4/2018 ze dne 21.06.2018 takto: ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 278/8 o 
výměře cca 105 m2 (zastavěná plocha) v k.ú. Litoměřice (nutný odděl. geometr. plán) formou smlouvy 
o budoucí kupní smlouvě na dobu určitou 5-ti let a smlouvy o právu provést stavbu na předmětných 
částech pozemku, za splnění podmínek Odboru územního rozvoje MěÚ Litoměřice ze dne 23.03.2018 
a s dodržením podmínek Odboru školství, kultury, sportu a památkové péče MěÚ Litoměřice. 
Zveřejněno na úřední desce: od  1.10.2018 do 17.10.2018  
Dopisem ze dne 5.10.2018 manželé U. podali námitku včetně oznámení cenové nabídky 3 000 Kč/m2 

pro využití pozemku v souladu s platným územním plánem města (viz.příloha) 
Návrh na usnesení: 
a) ZM schvaluje prodej části pozemku parc.č. 278/8 o výměře cca 105 m2 (zastavěná plocha) 
v k.ú. Litoměřice (nutný odděl. geometr. plán) manželům J.P. a J. P., Litoměřice, za cenu smluvní 
2 000 Kč nebo 3 000 Kč/m2 + 21% DPH, za účelem přístavby ke stávajícímu objektu taneční školy 
dle vydaných podmínek Odboru územního rozvoje MěÚ Litoměřice ze dne 23.03.2018 a 
s dodržením podmínek Odboru školství, kultury, sportu a památkové péče MěÚ Litoměřice, a to 
formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě na dobu určitou 5-ti let a smlouvy o právu provést 
stavbu na předmětných částech pozemku. 
 
nebo návrh manželů U. 
 
b) ZM schvaluje prodej části pozemku parc.č. 278/8 o výměře cca 105 m2 (zastavěná plocha) 
v k.ú. Litoměřice (nutný odděl. geometr. plán) manželům P.U. a S.U., Litoměřice za cenu smluvní 
3 000 Kč/m2 a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí, za účelem 
využití pozemku v souladu s územním plánem (zeleň). 
 

 
 
32. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 3821/12 o výměře 35 m2 (ost. plocha - komunikace) v k.ú. 
Litoměřice od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha  
Žadatel: OSNMM 
 
Odůvodnění: Jedná se o pozemek pod komunikací a chodníkem v ul. Dykova. Dle zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, údržbu a správu komunikací a zeleně provádí obec. Převody pozemků 
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pod komunikacemi a veřejná prostranství jsou dle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR, převáděny 
na obce bezúplatně. 

Parcelní 
číslo Název druhu pozemku 

Číslo 
LV 
parcely 

Výměra  Lokalita 

3821/12 ost.plocha 60000 35 m2 ul. Dykova   
Zastupitelstvo města dne 28.12.2006 schválilo podání žádosti 

Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje smlouvu č. 5072/2018 o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci 
- pozemku parc.č. 3821/12 v k.ú. Litoměřice, od ČR- ÚZSVM, IČO:69797111, Rašínovo nábřeží 
390/42, Praha, do vlastnictví města Litoměřice. 

  
 
 
33. Částečná revokace usnesení č. 147/5/2018 ze dne 13.09.2018 – oprava písařské chyby  
Žadatel: OSNMM 
 Odůvodnění: oprava písařské chyby – oprava ve jméně a titulu kupujících    
 
Návrh usnesení:  
ZM částečně revokuje usnesení č. 147/5/2018 ze dne 13.09.2018 a opravuje písařskou chybu v odstavci 
d) a h) tak, že schvaluje usnesení v tomto znění: 
 
ZM schvaluje prodej podílu na nemovitostech v k.ú. Litoměřice takto: 

d) o velikosti 570/10000 vzhledem k celku na pozemku prac. č. 4014/2 (zastavěná plocha 
a nádvoří) o výměře 685 m2 jehož součástí je stavba č. p. 2174 a na pozemku parc. č.  4014/1 
(zahrada) o výměře 327 m2 panu J.S., 412 01 Litoměřice, 

h) o velikosti 1196/10000 vzhledem k celku na pozemku prac. č. 4014/2 (zastavěná plocha 
a nádvoří) o výměře 685 m2 jehož součástí je stavba č. p. 2174 a na pozemku parc. č.  4014/1 
(zahrada) o výměře 327 m2 panu Ing. P.K., 412 01 Litoměřice. 

 
 
34. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav plynárenského 
zařízení k části pozemků parc.č. 655, 1268/23, 1313/28, 1321/7, 1321/15, 1321/21, 1321/26, 1354/1 
a 1358/1 v k.ú. Litoměřice  
Žadatel: GasNet, s.r.o., IČO:27295567, Klíšská 940, Ústí nad Labem 
 

Odůvodnění: V rámci stavební akce „REKO MS Litoměřice-České Armády, číslo stavby: 7700071950“ 
žadatel zrekonstruoval část plynárenského zařízení v ul. České Armády.  

Před stavební akcí byla uzavřena Smlouva o budoucí smlouvě pro zřízení věcného břemene č. 
9810000424, dne 28.7.2015. Objednavatelem geometr. plánu a jeho plátcem byl žadatel. Poplatky za 
vklad práva do KN hradí žadatel.  
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Parcelní 
číslo 

Název druhu 
pozemku Způsob využití Výměra Druh zařízení 

(přípojka) 
Délka 

vedení bm 
náhrada za 

bm / Kč DPH 21 % výpočet   
(bez DPH) 

655 ostatní plocha ostatní komunikace 2038 NTL plynovod 46,34 96,00 934,21 4 448,64 

1268/23 ostatní plocha ostatní komunikace 14 NTL plynovod 0,7 96,00 14,11 67,20 

1313/28 ostatní plocha manipulační plocha 599 NTL plynovod 2,36 80,00 39,65 188,80 

1321/7 ostatní plocha zeleň 130 NTL plynovod 5,35 80,00 89,88 428,00 

1321/15 ostatní plocha zeleň 183 NTL plynovod 4,18 80,00 70,22 334,40 

1321/21 ostatní plocha zeleň 79 NTL plynovod 8,67 80,00 145,66 693,60 

1321/26 ostatní plocha zeleň 271 NTL plynovod 11,58 80,00 194,54 926,40 

1354/1 ostatní plocha ostatní komunikace 4144 NTL plynovod 378,07 96,00 7 621,89 36 294,72 

1358/1 ostatní plocha jiná plocha 56 NTL plynovod 1,21 80,00 20,33 96,80 

cena celkem bez DPH   458,46   9 130,50 Kč 43 478,56 Kč 

cena celkem s DPH         52 609,06 Kč 

Cena za BM je určena dle platných zásad, schválených Zastup. města Litoměřice dne 23.6.2005 pod  č. jed. I/20 

 
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav 
plynárenského zařízení k části pozemků parc.č. 655, 1268/23, 1313/28, 1321/7, 1321/15, 1321/21, 
1321/26, 1354/1 a 1358/1 v k.ú. Litoměřice v rozsahu dle GP 4558-2017570/2018 ve prospěch 
oprávněného GasNet, s.r.o., IČO:27295567, Klíšská 940, Ústí nad Labem, za jednorázovou 
úhradu ve smluvní výši 43.479 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do 
katastru nemovitostí. 
 

 
 
35. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav plynárenského 
zařízení k části pozemků parc.č. 1610, 1641, 1668/2, 1756 a 2563/22 v k.ú. Litoměřice  
Žadatel: GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, Klíšská 940, Ústí nad Labem 
 

Odůvodnění: V rámci stavební akce „„REKO MS Litoměřice Družstevní + 2, číslo stavby: 7700071954“ 
žadatel zrekonstruoval část plynárenského zařízení v ul. Družstevní. 

Před stavební akcí byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě pro zřízení věcného břemene č. 
9810000426 dne 28.7.2015. Objednavatelem geometr. plánu a jeho plátcem byl žadatel. Poplatky za 
vklad práva do KN hradí žadatel.  

Parcelní 
číslo 

Název druhu 
pozemku Způsob využití Výměra Druh zařízení 

(přípojka) 
Délka 

vedení bm 
náhrada 

za bm / Kč DPH 21% výpočet      (bez 
DPH) 

1610 ostatní plocha ostatní komunikace 2069 STL plynovod 150,36 96,00 3 031,26 14 434,56 
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1641 ostatní plocha ostatní komunikace 7901 STL plynovod 44,75 96,00 902,16 4 296,00 

1668/2 ostatní plocha ostatní komunikace 937 STL plynovod 4,83 96,00 97,37 463,68 

1756 ostatní plocha ostatní komunikace 1514 STL plynovod 185,74 96,00 3 744,52 17 831,04 

2563/22 ostatní plocha ostatní komunikace 122 STL plynovod 2,79 96,00 56,25 267,84 

cena celkem bez DPH   388,47   7 831,56 Kč 37 293,12 Kč 

cena celkem s DPH         45 124,68 Kč 

Cena za BM je určena dle platných zásad, schválených  Zastup. města  Litoměřice dne 23.6.2005 pod  č. jed. I/20 

Celé platné znění „Zásad o zřizování věcných břemen, omezujících vlastnické právo Města Litoměřice k věcem nemovitým“, je 
uveřejněno na internetových stránkách Města Litoměřic; internetová adresa:  http://radnice.litomerice.cz/dokument-568549.html 

 
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav 
plynárenského zařízení k části pozemků parc.č. 1610, 1641, 1668/2, 1756 a 2563/22 v k.ú. 
Litoměřice v rozsahu dle GP 4625-2018187/2018 ve prospěch oprávněného GasNet, s.r.o., IČO: 
27295567, Klíšská 940, Ústí nad Labem, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 37.293 Kč + 
21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí. 
 

 
 
 
36. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav plynárenského 
zařízení k části pozemků parc.č.1354/2, 1634/7, 1683/2, 1683/3 a 1756 v k.ú. Litoměřice  
Žadatel: GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, Klíšská 940, Ústí nad Labem 
 

Odůvodnění: V rámci stavební akce „REKO MS Litoměřice - Mrázova, číslo stavby: 7700072853“ 
žadatel zrekonstruoval část plynárenského zařízení v ul. Mrázova.  

Před stavební akcí byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě pro zřízení věcného břemene č. 
9810000463 dne 18.4.2015. Objednavatelem geometr. plánu a jeho plátcem byl žadatel. Poplatky za 
vklad práva do KN hradí žadatel. 

Parcelní 
číslo 

Název 
druhu 

pozemku 
Způsob využití Výměra 

Druh zařízení 
(přípojka) 

Délka 
vedení 

bm 

náhrada 
za bm / 

Kč 
DPH 21% 

výpočet      (bez 
DPH) 

1354/2 
ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikace 1115 NTL plynovod 8,44 

96,00 170,15 810,24 

1634/7 
ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikace 2 NTL plynovod 0 96,00 0,00 0,00 

1683/2 
ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikace 216 NTL plynovod 7,98 

96,00 160,88 766,08 
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1683/3 
ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikace 204 NTL plynovod 6,33 96,00 127,61 607,68 

1756 
ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikace 1514 NTL plynovod 2,34 

96,00 47,17 224,64 

cena celkem bez DPH   25,09   505,81 Kč 2 408,64 Kč 

cena celkem s DPH         2 914,45 Kč 

Cena za BM je určena dle platných zásad, schválených  Zastup. města  Litoměřice dne 23.6.2005 pod  č. jed. I/20 
Celé platné znění „Zásad o zřizování věcných břemen, omezujících vlastnické právo Města Litoměřice k věcem nemovitým“, je 
uveřejněno na internetových stránkách Města Litoměřic; internetová adresa:  https://www.litomerice.cz/dokumenty-meu/1010-
zasady-zrizovani-vecnych-bremen-omezujicich-vlastnicke-pravo-mesta-litomerice-akt-2008 

 
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav 
plynárenského zařízení k části pozemků parc.č. 1354/2, 1634/7, 1683/2, 1683/3 a 1756, k.ú. 
Litoměřice v rozsahu dle GP 4626-2018188/2018 ve prospěch oprávněného GasNet, s.r.o., 
IČO:27295567, Klíšská 940, Ústí nad Labem, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 2.409 Kč + 
21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí. 
 

 
 
 
37. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační 
distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 2365/1 v k.ú. Litoměřice 
Žadatel: ČEZ Distribuce a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, PSČ 405 02 Děčín  
 
Odůvodnění: V rámci stavební akce “IP-12-4007118, LT,Ltm-NN Sámova E893, nové OM“ byla žadatelem 
vybudována na pozemku v majetku obce nová elektrizační distribuční soustava. 

Před stavební akcí byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě pro zřízení věcného břemene č. 
9810000514 ze dne 17.2.2017. 

Objednavatelem geometr. plánu a jeho plátcem byl žadatel. Poplatky za vklad práva do KN hradí 
žadatel.  

Parcelní 
číslo 

Název druhu 
pozemku Způsob využití Výměra 

Druh 
zařízení 

(přípojka) 

Délka 
vedení 

bm 

náhrada 
za bm / 

Kč 
DPH 21% výpočet      

(bez DPH) 

2365/1 ostatní plocha manipulační plocha 7184 NN 38,6 80,00 648,48 3 088,00 

2365/1 ostatní plocha manipulační plocha 7184 pojistk.skříň 1 500,00 105,00 500,00 

cena celkem bez DPH   39,6   753,48 Kč 3 588,00 
Kč 

cena celkem s DPH         4 341,48 
Kč 
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Cena za BM je určena dle platných zásad, schválených  Zastup. města  Litoměřice dne 23.6.2005 pod  č. jed. I/20 

Celé platné znění „Zásad o zřizování věcných břemen, omezujících vlastnické právo Města Litoměřice k věcem nemovitým“, je uveřejněno 
na internetových stránkách Města Litoměřic; internetová adresa:  https://www.litomerice.cz/dokumenty-meu/1010-zasady-zrizovani-
vecnych-bremen-omezujicich-vlastnicke-pravo-mesta-litomerice-akt-2008 

 
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav 
elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 2365/1 v k.ú. Litoměřice v rozsahu dle 
GP 4649-222/2018 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s. IČO: 24729035, Teplická 
874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 3.588 Kč + 21% DPH a uhrazení správního 
poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí. 

 
 
38. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační 
distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 5222/1 v k.ú. Litoměřice 
Žadatel: ČEZ Distribuce a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín 
 

Odůvodnění: V rámci stavební akce “IP-12-4007462, LT, Litoměřice parc.č. 5270/4,Cargonet -kNN nové OM“ 
byla žadatelem vybudována na pozemku v majetku obce nová elektrizační distribuční soustava. 
Před stavební akcí byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě pro zřízení věcného břemene č. 
9810000537 ze dne 27.10 2017. 

Objednavatelem geometr. plánu a jeho plátcem byl žadatel. Poplatky za vklad práva do KN hradí 
žadatel.  

Parcelní 
číslo 

Název druhu 
pozemku Způsob využití Výměra Druh zařízení 

(přípojka) 
Délka 

vedení bm 
náhrada za 

bm / Kč DPH 21% výpočet      
(bez DPH) 

5222/1 ostatní plocha ostatní komunikace 4309 NN 53,12 96,00 1 070,90 5 099,52 

cena celkem bez DPH   53,12   1 070,90 Kč 5 099,52 Kč 

cena celkem s DPH         6 170,42 Kč 

Cena za BM je určena dle platných zásad, schválených  Zastup. města  Litoměřice dne 23.6.2005 pod  č. jed. I/20 

Celé platné znění „Zásad o zřizování věcných břemen, omezujících vlastnické právo Města Litoměřice k věcem nemovitým“, je uveřejněno na internetových stránkách Města 
Litoměřic; internetová adresa: https://www.litomerice.cz/dokumenty-meu/1010-zasady-zrizovani-vecnych-bremen-omezujicich-vlastnicke-pravo-mesta-litomerice-akt-2008 

 
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav 
elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 5222/1 v k.ú. Litoměřice v rozsahu dle 
GP 4650-223/2018 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s. IČO: 24729035, Teplická 
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874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 5100 Kč + 21% DPH a uhrazení správního 
poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí. 
 

 
 
 
 
39. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav 
bezbariérových vstupů, vodovodního a kanalizačního zařízení k části pozemků parc.č. 2354/26 a 
parc.č. 2354/29 k.ú. Litoměřice 
Žadatel: Lékařský dům DRUŽBA, družstvo, IČO: 03862755 Kroftova 828/1, Žabovřesky, Brno 
  
Odůvodnění: Žadatel v rámci revitalizace zdravotnického objektu č.p. 2240, který stojí na pozemku 
parc.č. 2354/15 v k.ú. Litoměřice, v části obce Předměstí, umístil na pozemky ve vlastnictví Města 
Litoměřice vodovodní a kanalizační přípojku a 3 bezbariérové rampy u jednotlivých vchodů do budovy. 
Před realizací stavby přípojek byla s žadatelem uzavřena dne 1.3.2018 Smlouva o budoucí smlouvě 
pro zřízení VCB č. 9810000517 pro:   
- kanalizační přípojku na pozemku parc. č. 2354/26 v k.ú. Litoměřice 
- vodovodní přípojku na pozemcích parc.č. 2354/26 a parc.č. 2354/29 v k.ú. Litoměřice  
Předpokládaná délka obou přípojek byla 15,57 m + 1ks vodovodní šachty. Délka podle skutečného 
provedení je: 13,32 m + vodovodní šachta 
Jednorázová náhrada ve výši 2026 Kč+ DPH ( 2451 Kč) byla uhrazena na základě budoucí smlouvy 
dne 30.3.2018. 

Dále byla před realizací stavby s žadatelem uzavřena dne 15.3.2018 Smlouva o budoucí smlouvě pro 
zřízení VCB č. 9810000518 pro umístění 3 bezbariérových ramp na pozemku parc. č. 2354/26 v k.ú. 
Litoměřice s předpokládanou celkovou výměrou cca 18,45 m2. Podle geodetického zaměření byla 
skutečně dotčená výměra 19,99 m2. 
Jednorázová náhrada ve výši 10.000 Kč + DPH (12.100 Kč) byla uhrazena na základě budoucí smlouvy 
dne 13.4. 2018. 
Obě jednorázové úhrady byly určeny dle platných zásad o zřizování věcných břemen, schválených 
Zastupitelstvem města Litoměřice dne 23.6.2005 pod č. jed. I/20. 
RM 16.2.2018 pod č. usn.96/4/2017 schválila záměr zřízení VCB pro umístění 3 bezbariérových ramp. 
Objednavatelem a plátcem geometr. plánů je žadatel. Poplatek za vklad smlouvy do KN hradí žadatel. 
 
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje  

a) zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav kanalizačního 
zařízení k části pozemku parc.č. 2354/26 v k.ú. Litoměřice a vodovodního zařízení k části 
pozemků parc.č. 2354/26 a 2354/29 v k.ú. Litoměřice  v rozsahu dle GP 4666-608/2018, ve 
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prospěch vlastnictví pozemku parc.č. 2354/15 v k.ú. Litoměřice, za jednorázovou úhradu ve 
smluvní výši 2026 Kč +21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru 
nemovitostí, který je povinen zaplatit současný vlastník Lékařský dům DRUŽBA, družstvo, 
IČO: 03862755 Kroftova 828/1, Žabovřesky, Brno 

b) zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav 3 
bezbariérových ramp k části pozemku parc.č. 2354/26 v k.ú. Litoměřice, v rozsahu dle GP 
4663-608/2018, ve prospěch vlastnictví pozemku parc.č. 2354/15 v k.ú. Litoměřice, za 
jednorázovou úhradu ve smluvní výši 10.000 Kč +21% DPH a uhrazení správního poplatku za 
vklad práva do katastru nemovitostí, který je povinen zaplatit současný vlastník Lékařský 
dům DRUŽBA, družstvo, IČO: 03862755 Kroftova 828/1, Žabovřesky, Brno 
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