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MĚSTO LITOMĚŘICE 

 

POZVÁNKA 

na 5. jednání Zastupitelstva města Litoměřice, 

které se koná dne 03. 12. 2020 od 16:00 hodin 

v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích (v sále Domu kultury, Na Valech 2028) 

 

Program: 

Procesní body 1 
1 - Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu 

2 - Schválení zápisu minulého jednání 

3 - Kontrola plnění bodů 

4 - Doplnění/stažení bodů programu 

5 - Hlasování o programu 

 
Ekonomický odbor 
6. Rozpočtová opatření dle doporučení FV 
7. Návrh rozpočtu města Litoměřice na rok 2021 
8. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Litoměřice na období 2022–2023 
9. Ukončení úvěru na projekt PAVE 
10. Prominutí nájemného pro společnost Zahrada Čech s.r.o. 
11. Zřizovací listina PO TSM Litoměřice 

Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče 
12. Vánoční trhy 2020 - Zahrada Čech s.r.o. – dodatek k veřejnoprávní smlouvě 

o dotaci 
13. Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2021 FK Litoměřicko, z. s. 
14. Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2021 HC Stadion Litoměřice, z. s. 
15. Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2021 Slavoj BK Litoměřice z. s. 
16. Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2021 TJ Slovan Litoměřice z. s. 

Odbor územního rozvoje  
17. Zrušení předkupního práva pro pozemek parc. č. 2470/4 v k.ú. Litoměřice 
18. Zrušení předkupního práva na pozemek parc. č. 2472/1 v k.ú. Litoměřice zřízeného 

z důvodu navrhovaného veřejného prostranství – lokální centrum Miřejovická 
stráň 

Kancelář starosty a tajemníka 
19. Obecně závazná vyhláška o místní poplatku za komunální odpad 
 
Tajemník 
20. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru za rok 2020  
 
Útvar pro lidi  
21. Schválení Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice pro rok 2021 
 
Odbor správy nemovitého majetku města  

Majetkové záležitosti: 

Záměry: 
22. Záměr prodeje pozemku parc.č. 4533/1 v k.ú. Litoměřice 
23. Záměr prodeje pozemku parc.č. 1151/1 a parc.č. 1151/2 (zast. plocha) v k.ú. 

Pokratice 
24. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2541/1 v k.ú. Litoměřice 
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Prodeje: 
25. Prodej hřbitovní stavby na Městském hřbitově v Litoměřicích 
26. Projednání ceny pozemků za zahrady (samostatné zahrady, zahrádkářské osady) 

v k.ú. Litoměřice a Pokratice 
27. Prodej části pozemku parc.č. 2994/3 v k.ú. Litoměřice formou smlouvy o budoucí 

KS 
28. Bezúplatný převod pozemků parc.č. 1361/4, 1361/62, 1361/7 a 1361/5 v k.ú. 

Pokratice 
29. Nákup pozemků parc. č. 3877/1, 3877/2 a 3877/3 v k.ú. Litoměřice 
30. Majetkoprávní dořešení pozemků a staveb opěrných břehových zdí v okolí 

Pokratického potoka v k.ú. Pokratice 
31. Prodej BJ č. 2174/6 a podílu o velikosti 1/2 jednotky garáže č. 2174/15, ulice 

Karla IV. v k.ú. Litoměřice 
32. Prodej pozemku parc. č. 4008/51 včetně stavby, pozemku parc. č. 4008/52 

a č. 4008/53 a částí přilehlých pozemků dle nezapsaného GP v k.ú. Litoměřice 
33. Částečná revokace – Bezúplatný převod pozemku parc.č. 1386/1 a 1386/2 v k.ú. 

Litoměřice 
34. Částečná revokace – Nákup pozemků parc.č. 325/1, 330/2 a 330/3 v k.ú. Třeboutice 
35. Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace 
36. Prodej BJ č. 1770/6, ulice Liškova 1770/64 v k.ú. Litoměřice 
37. Prodej BJ č. 400/9, ulice Topolčianská 400/4 v k.ú. Litoměřice 
38. Prodej BJ č. 400/18, ulice Topolčianská 400/2 v k.ú. Litoměřice¨ 
 
Procesní body 2 
39 - Informace 

40 - Interpelace 

41 - Diskuze 

42 - Závěr 
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Podkladový materiál pro 5. jednání ZM dne 3. 12. 2020

Číslo bodu: 1

Název bodu: Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac.
předsednictva a ověřovatelů zápisu

Zodpovídá: Bc. Martina Skoková
Zpracoval/a/i: Eva Chrudimská

Důvodová zpráva:

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../5/2020

ZM volí složení návrhové komise na dnešní jednání:

usnesením č. ../5/2020

ZM volí ověřovatele zápisu z dnešního jednání:

V Litoměřicích 25.11.2020

Předkládá/jí: Mgr. Ladislav Chlupáč (starosta)
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Podkladový materiál pro 5. jednání ZM dne 3. 12. 2020

Číslo bodu: 2
Název bodu: Schválení zápisu minulého jednání
Zodpovídá: Bc. Martina Skoková
Zpracoval/a/i: Eva Chrudimská

Důvodová zpráva:
K zápisu z minulého jednání ZM nebyla podána námitka.

Návrh Usnesení:

V Litoměřicích 25.11.2020

Předkládá/jí: Mgr. Ladislav Chlupáč (starosta)
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Podkladový materiál pro 5. jednání ZM dne 3. 12. 2020

Číslo bodu: 3
Název bodu: Kontrola plnění bodů
Zodpovídá: Bc. Martina Skoková
Zpracoval/a/i: Eva Chrudimská

Důvodová zpráva:
Kontrola plnění usnesení 4. jednání ZM ze dne 17. 9. 2020

A) Procesní body 1
1 - Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
2 - Schválení zápisu minulého jednání
3 - Kontrola plnění bodů
4 - Doplnění/stažení bodů programu
5 - Hlasování o programu

B) Odbor ekonomický
6 - Rozpočtová opatření dle doporučení FV
SPLNĚNO – rozpočtová opatření provedena a zveřejněna na webu města

C) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
7 - Dotační program "Podpora sociálních služeb pro rok 2020" - 2. kolo
SPLNĚNO – smlouvy podepsány

D) Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče
8 - Změna termínu čerpání dotace – BIO ILLUSION s.r.o.
SPLNĚNO - Dodatek č. 3 k VPS o poskytnutí dotace č. ŠKAS/162/2019 podepsaly obě strany
a účinnost nabyl dnem uveřejnění v registru smluv 30. 9. 2020
9 - Žádost o poskytnutí dotace - Vánoční trhy 2020 - Zahrada Čech s.r.o.
SPLNĚNO - VPS o poskytnutí dotace č. ŠKAS/187/2020 podepsaly obě strany a účinnosti
nabyla dnem uveřejnění v registru smluv 30. 9. 2020. Po uveřejnění v RS byla dotace
odeslána na účet žadatele
10 - Prominutí dluhu – smluvní pokuta
SPLNĚNO - Dohoda o částečném prominutí smluvní pokuty podepsána dne 6.10.2020.
Dohodnutá výše sankce uhrazena dne 7.10.2020.
11 - HC Stadion Litoměřice, z. s. - návratná finanční výpomoc
SPLNĚNO - dne 23. 9. 2020 podepsána VPS o návratné finanční výpomoci a výpomoc
odeslána na účet žadatele

E) Odbor územního rozvoje
12 - „PAVE – První aktivní veřejná budova v ČR“ - schválení ukončení projektu dohodou smluvních
stran
SPLNĚNO - akceptace odstoupení od smlouvy od SFŽP ze dne 15.10.2020

F) Útvar Pro lidi
13 - Schválení uzavření dohody o provedení práce mezi Městem Litoměřice a Mgr. Petrem
Hermannem, zastupitelem města
SPLNĚNO
14 - Druhá průběžná roční zpráva Zdravého města Litoměřice a místní Agendy 21 za období od 1. 9.
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2019 do 31. 8. 2020
SPLNĚNO – Zpráva odeslána PS pro MA21 RVUR dle usnesení

G) Odbor správy nemovitého majetku města
Záměry:
15 - Záměr prodeje klasické hrobky na Městském hřbitově v Litoměřicích
Bude projednáno v ZM 3.12.2020
16 - Záměr prodeje hrobového zařízení na Městském hřbitově v Litoměřicích
Bude projednáno v některých z příštích ZM (proklamace německých občanů)
17 - Směna pozemků část parc.č. 657/80 za část pozemku parc.č. 657/22 v k.ú. Pokratice
Bude projednáno v některém z příštích ZM – po odsouhlasení konceptu řešení
18 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 4534/1 v k.ú. Litoměřice
Bude projednáno v ZM 3.12.2020
19 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 4501/1 v k.ú. Litoměřice
Bude projednáno v ZM 3.12.2020
20 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2994/3 v k.ú. Litoměřice
Bude projednáno v ZM 3.12.2020
21 - Záměr majetkoprávního dořešení pozemků a staveb opěrných břehových zdí v okolí
Pokratického potoka v k.ú. Pokratice
Bude projednáno v ZM 3.12.2020
22 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 212/1 v k.ú. Pokratice
SPLNĚNO - odepsáno
23 - Záměr prodeje pozemků v k.ú. Litoměřice majetkoprávní dořešení v rámci „Rekonstrukce silnice
II/26 HO Mělník-Štětí-Polepy-Libochovany-HO Ústí nad Labem“
Bude projednáno v některém z příštích ZM
24 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2469/39 v k.ú. Litoměřice
Bude projednáno v některém z příštích ZM - prodej bude realizován až po zbudování
komunikace
25 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 4008/51 včetně stavby a částí přilehlých pozemků v k.ú.
Litoměřice
Bude projednáno v ZM 3.12.2020

Prodeje:
26 - Nákup nezapsaného pozemku parc.č.2472/141 v k.ú. Litoměřice
Bude projednáno v ZM 3.12.2020 - smlouvy připravené, prodávající požadují zrušení
předkupního práva k celému pozemku
27 - Prodej pozemku parc.č. 3864/88 v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO - smlouva podepsána
28 - Prodej pozemku parc.č. 3864/89 v k.ú. Litoměřice
PLNĚNO - smlouva zaslána k podpisu SVS (zřízení VCB)
29 - Prodej klasické hrobky na Městském hřbitově v Litoměřicích
SPLNĚNO
30 - Bezúplatný převod pozemku parc.č. 1386/1 a 1386/2 v k.ú. Litoměřice
Bude projednáno v ZM 3.12.2020 k doplnění věcného břemene
31 - Částečná revokace usnesení č. 59/2/2019 ze dne 11.4.2019 změna dárce (převod lávky pro pěší)
PLNĚNO - Smlouva zaslána k podpisu
32 - Bezúplatný převod pozemků se smlouvou o zřízení služebnosti v k.ú. Litoměřice (cyklostezka)
SPLNĚNO
33 - Bezúplatný převod pozemku parc.č. 2905/6 v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO
34 - Bezúplatný převod pozemku parc.č. 2639/1 včetně komunikace v k.ú. Litoměřice
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PLNĚNO – je připravená smlouva o spolupráci při realizaci stavby, po zaplacení příspěvku
majitelů přilehlých pozemků bude připravená darovací smlouva
35 - Nákup pozemků parc.č. 325/1, 330/2 a 330/3 v k.ú. Třeboutice
Smlouva podepsána, z důvodu odvolání státního pozemkového úřadu k vydání majetku,
nové projednání v ZM 3.12.2020
36 - Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace
SPLNĚNO
37 - Prodej BJ č. 1770/6, ulice Liškova 1770/64, k.ú. Litoměřice
Bude znovu projednáno v ZM 3.12.2020
38 - Prodej BJ č. 400/9, ulice Topolčianská 400/4, k.ú. Litoměřice
Bude znovu projednáno v ZM 3.12.2020
39 - Prodej BJ č. 400/18, ulice Topolčianská 400/2, k.ú. Litoměřice
Bude znovu projednáno v ZM 3.12.2020
40 - Prodej BJ č. 400/21, ulice Topolčianská 400/4, k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO – kupní smlouva uzavřena

H) Procesní body 2
41 - Informace
42 - Interpelace
43 - Diskuze
44 - Závěr

Návrh Usnesení:

V Litoměřicích 25.11.2020

Předkládá/jí: Mgr. Václav Červín (místostarosta)
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Podkladový materiál pro 5. jednání ZM dne 3. 12. 2020

Číslo bodu: 4
Název bodu: Doplnění/stažení bodů programu
Zodpovídá: Bc. Martina Skoková
Zpracoval/a/i: Eva Chrudimská

Důvodová zpráva:

Návrh Usnesení:

V Litoměřicích 25.11.2020

Předkládá/jí: Mgr. Ladislav Chlupáč (starosta)
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Podkladový materiál pro 5. jednání ZM dne 3. 12. 2020

Číslo bodu: 5
Název bodu: Hlasování o programu
Zodpovídá: Bc. Martina Skoková
Zpracoval/a/i: Eva Chrudimská

Důvodová zpráva:

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../5/2020

ZM schvaluje program dnešního jednání.

V Litoměřicích 25.11.2020

Předkládá/jí: Mgr. Ladislav Chlupáč (starosta)
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Podkladový materiál pro 5. jednání ZM dne 3. 12. 2020

Číslo bodu: 36
Název bodu: Rozpočtová opatření dle doporučení FV
Zodpovídá: Ing. Iveta Zalabáková
Zpracoval/a/i: Ing. Iveta Zalabáková

Důvodová zpráva:
viz zápis z jednání FV včetně příloh uveden v příloze

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../5/2020

ZM schvaluje rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 23.11. 2020 (viz příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: zapis_z_jednani_FV_23_11_2020.pdf
Příloha č. 2: FV_PDF.pdf

V Litoměřicích 24.11.2020

Předkládá/jí: Ing. Radek Lončák MBA (radní)



 

 

Finanční výbor 

 

Město Litoměřice 
Mírové náměstí 15/7  
412 01 Litoměřice 

podatelna@litomerice.cz 
ID datové schránky: tpebfnu 
www.litomerice.cz 

T: 416 916 111 
IČO: 263958, DIČ: CZ00263958 
Č. účtu: 19-1524471/0100 

 

Zápis z jednání Finan čního výboru p ři Zastupitelstvu m ěsta Litom ěřice 

konaného dne 23.11. 2020 v zasedací místnosti U Mráze v budově MěÚ Litoměřice 

 
Přítomni: 
Ing. Radek Lončák, MBA – předseda FV 
Mgr. Tomáš Vytlačil 
Mgr. Jan Fibich  
Ing. Jan Hrkal 
 
 
Omluveni: 
Ing. Vladimír Kestřánek, DiS., MBA 
Ing. Marek Kocánek 
Ing. Libuše Křížová 
 
 
 
 
Jednání řídil: Ing. Radek Lončák, MBA – předseda FV 
 
 
 
Program: 

1. Návrhy na rozpočtová opatření 
2. Různé 

 
 
 
 
 
Konec jednání: 17:00  

Termín příštího jednání: 25. 1. 2021 od 16:00 h  v zasedací místnosti U Mráze v budově MěÚ 
Litoměřice 

 
 
 
      
Zapsala: Ing. Iveta Zalabáková, vedoucí ekonomického odboru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Finanční výbor 

 

Město Litoměřice 
Mírové náměstí 15/7  
412 01 Litoměřice 

podatelna@litomerice.cz 
ID datové schránky: tpebfnu 
www.litomerice.cz 

T: 416 916 111 
IČO: 263958, DIČ: CZ00263958 
Č. účtu: 19-1524471/0100 

 

 
 
Hosté:  
vedoucí odborů – Ing. Gryndler, Ing. Brunclíková, Ing. Křížová, Ing. Čapková, Mgr. Härting 
 
Projednáno: 

Ad 1. Návrhy na rozpo čtová opat ření 
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 p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení.  
(pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0)  
 
Odbor ekonomický – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor správní – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor správní – sociální fond -  viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor školství, kultury, sportu a památkové pé če – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor správy nemovitého majetku m ěsta – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor životního prost ředí – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor sociálních v ěcí a zdravotnictví – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Stavební ú řad – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0 
 
Odbor územního rozvoje  – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Městská policie  – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0)    



 

 

Finanční výbor 

 

Město Litoměřice 
Mírové náměstí 15/7  
412 01 Litoměřice 

podatelna@litomerice.cz 
ID datové schránky: tpebfnu 
www.litomerice.cz 

T: 416 916 111 
IČO: 263958, DIČ: CZ00263958 
Č. účtu: 19-1524471/0100 

 

Útvar PROLIDI  – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor komunikace, marketingu a cestovního ruchu – v iz příloha (soubor rozpo čtových 
opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor dopravy a silni čního hospodá řství – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Organiza ční složka SMART CITY LITOM ĚŘICE – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
 
celkem navržená rozpo čtová opat ření – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
 
- navržená rozpo čtová opat ření – snížení schodku rozpo čtu 2020 o 32 885 tis. K č, z toho:  

• skute čné navýšení financí v roce 2020  (oproti poslednímu upravenému rozpočtu) ve výši 24 
011 tis. K č 

• přesuny p říjmů a nedo čerpaných výdaj ů roku 2020 ve výši 8 873 tis. K č, které přecházejí 
do příjmů a výdajů roku 2021 

 

Ad 2. Různé: 

vývoj da ňových p říjmů k 10/2020:  
- v porovnání se stejným obdobím minulého roku je stav plnění jednotlivých daní (viz příloha) nižší o 

cca 25,6 mil. K č (tj. - 9 %), z toho zejména:  
• daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (položka 1111) cca - 6,3 mil. Kč (- 8 %) 
• daň z příjmů právnických osob (položka 1121) cca -15 mil. Kč (- 24 %) 
• daň z přidané hodnoty (položka 1211) cca - 3,1 mil. Kč (- 2 %) 

- vývoj bude nadále sledován 
 
 

Přílohy: 
• Návrhy rozpočtových opatření 
• Daňové příjmy za 1 – 10/2020 
 
 
 
 
 
Ověřil – Ing. Radek Lončák, MBA – předseda FV 
 
Rozdělovník:   
• 1x Ing. Lončák, MBA – předseda FV 
• 1x členové FV 
• 1x vedení města 
• 1x vedoucí zúčastněných odborů a PO 
• 1x pí. Pavučková – rozpočtářka 



původní změna nový původní změna nový

13351/6156 Centrum SRDÍČKO- mimořádná dotace COVID_19 - dorovnání výpadku zdrojů 0,00 123 577,00 123 577,00 0,00 123 577,00 123 577,00 Centrum SRDÍČKO- mimořádná dotace COVID_19 - dorovnání výpadku zdrojů 13351/6156

13351/6156 Centrum SRDÍČKO- mimořádná dotace COVID_19 - dorovnání výpadku zdrojů 0,00 27 779,00 27 779,00 0,00 27 779,00 27 779,00 Centrum SRDÍČKO- mimořádná dotace COVID_19 - dorovnání výpadku zdrojů 13351/6156

98193/2000 úhrada výdajů souvisejících s volbami do zastupitelstev krajů 885 000,00 64 000,00 949 000,00 885 000,00 187 000,00 1 072 000,00 úhrada výdajů souvisejících s volbami do zastupitelstev krajů 98193/2000

33063/3327 MŠMT - ZŠ ul. Havlíčkova - OP - Výzkum, vývoj a vzdělání 0,00 720 870,00 720 870,00 0,00 720 870,00 720 870,00 MŠMT - ZŠ ul. Havlíčkova - OP - Výzkum, vývoj a vzdělání 33063/3327

33063/3328 MŠMT - ZŠ ul. Ladova - OP - Výzkum, vývoj a vzdělání 0,00 1 018 822,00 1 018 822,00 0,00 1 018 822,00 1 018 822,00 MŠMT - ZŠ ul. Ladova - OP - Výzkum, vývoj a vzdělání 33063/3328

13015/6300  na podporu finan. ohodnocení soc. prac. na OÚ v souvislosti s epidemii Covid_19 2 052 348,00 92 203,00 2 144 551,00 2 604 000,00 92 203,00 2 696 203,00  na podporu finan. ohodnocení soc. prac. na OÚ v souvislosti s epidemii Covid_19 13015/6300

2805/2000 dotace od obcí - přestupky 170 000,00 58 200,00 228 200,00

33063/3317 MŠ Masarykova - OP - Výzkum, vývoj a vzdělání - finanční vypořádání 0,00 52 530,00 52 530,00 0,00 52 530,00 52 530,00 MŠ Masarykova - OP - Výzkum, vývoj a vzdělání - finanční vypořádání 33063/3321

98018/2000 sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 - TEA 0,00 90 160,00 90 160,00 0,00 90 160,00 90 160,00 sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 - TEA 98018/2000

98030/2000 sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 - ZSJ 0,00 25 350,00 25 350,00 0,00 25 350,00 25 350,00 sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 - ZSJ 98030/2000

0,00 845,00 845,00 oslavy výročí 800let založení města Litoměřice - finanční vypořádání dotace z roku 2019 2206/2200

1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 120 343 356,00 65 645,00 120 409 001,00

123 450 704,00 2 339 136,00 125 789 840,00 3 489 000,00 2 339 136,00 5 828 136,00Celkem Celkem

DOTACE K ROZPOČTU ROKU 2020  V Kč
P ř í j m y V ý d a j e 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet

N á z e v ÚZ/ORG



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

ÚZ/ORG
původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 120 409 001,00 -4 911 500,15 115 497 500,85
2 1802/1000 správní poplatky (VHP) 120 000,00 -60 000,00 60 000,00
3 1807/1000 Zahrada Čech s.r.o. - poplatek za logo a ochrannou známku 186 000,00 1 500,15 187 500,15
4 1804/1000 nahodilé příjmy 160 000,00 -60 000,00 100 000,00
5 1802/1000 poplatek z ubytovací kapacity 300 000,00 30 000,00 330 000,00
6 1802/1000 daň z hazardních her 18 000 000,00 4 000 000,00 22 000 000,00

139 175 001,00 -1 000 000,00 138 175 001,00

ÚZ/ORG
původní změna nový

6 1008/1000 FÚ - odvod DPH 1 770 000,00 -1 000 000,00 770 000,00

1 770 000,00 -1 000 000,00 770 000,00

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2-6 Výběr příjmů do konce roku 2020 dle odhadu. 

6 Odhad nevyčerpaného odvodu DPH do konce roku 2020. 

1 O finanční prostředky ve výši 4 911 500,15 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

16.11.2020

Mgr. Karel Krejza 
místostarosta

Ing. Iveta Zalabáková
vedoucí odboru

N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

23.11.2020

ekonomický

1. Tabulka P ř í j m y 



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá  fond:

ÚZ/ORG
původní změna nový

1 SF - příděl ze zdrojů minulých let 383 000,00 -175 218,00 207 782,00

2 SF - příděl  - 3 % z hrubých mezd 3 234 000,00 -234 000,00 3 000 000,00

3 SF - penzijní připojištění 1 200 000,00 -50 000,00 1 150 000,00

4 SF - splátka půjčky 160 000,00 -46 950,00 113 050,00

4 977 000,00 -506 168,00 4 470 832,00

ÚZ/ORG
původní změna nový

5 SF - příspěvek - volnočasový 1 250 000,00 -28 016,00 1 221 984,00

6 SF - výročí 309 000,00 -50 952,00 258 048,00

7 SF - při narození dítěte 50 000,00 -20 000,00 30 000,00
8 SF - jednorázová sociální výpomoc 40 000,00 -40 000,00 0,00
9 SF - stravné 1 550 000,00 -150 000,00 1 400 000,00
10 SF - penzijní připojištění 1 200 000,00 -50 000,00 1 150 000,00
11 SF - jednorázové penzijní připojištění 227 000,00 -200,00 226 800,00
12 SF - příspěvek na kulturní a sportovní akce 230 000,00 -130 000,00 100 000,00

SF - poskytnutí půjček 117 000,00 -37 000,00 80 000,00
4 973 000,00 -506 168,00 4 466 832,00

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

1-12 Úprava rozpočtu příjmu i výdajů SF dle aktuálního plnění rozpočtu do konce roku 2020.

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

2
0

3
7

/
2

5
0

0

N á z e v
Rozpočet (v Kč)

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

23.11.2020

 SF

1. Tabulka P ř í j m y 

N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

2
0

3
7

/
2

5
0

0

hospodářka SF

C e l k e m 

19.10.2020

Mgr. Milan Čigáš  
tajemník MěÚ

předseda SRSF

Monika Pavučková



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

ÚZ/ORG
původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 115 497 500,85 -10 547 000,00 104 950 500,85
2 2805/2000 příspěvky, náhrady vratky 800 400,00 110 000,00 910 400,00
14  2805/2000 Ploskovice svatební obřady 110 000,00 -80 000,00 30 000,00

116 407 900,85 -10 517 000,00 105 890 900,85

ÚZ/ORG
původní změna nový

3 2006/2000 hardware 1 089 000,00 -189 000,00 900 000,00 NR 2021
4 2007/2000 budova Topolčianská 200 000,00 -200 000,00 0,00 NR 2021
5 2014/2000 přemístění pokladny 600 000,00 -600 000,00 0,00 NR 2021
6 2014/2000 systémové značení úřadu 600 000,00 -600 000,00 0,00 NR 2021
7 2023/2000 PD - matrika, přestupky, vstup 17/9 210 000,00 -50 000,00 160 000,00 NR 2021
8 2039/2500 prostředky na platy - st. správa a samospráva 100 322 000,00 -8 500 000,00 91 822 000,00
9 2039/2500 prostředky na odměny - starosta a místostarostové 2 922 000,00 15 000,00 2 937 000,00
10 2039/2200 prostředky na odměny - radní a členové zastup. 2 989 000,00 -15 000,00 2 974 000,00
11 2042/2000 svatební obřady 350 000,00 -130 000,00 220 000,00
12 3403/2500 mezinárodní vztahy 250 000,00 -200 000,00 50 000,00
13 3403/2500 Dominikánská bašta - expozice, Vinařské LTM 100 000,00 -48 000,00 52 000,00

109 632 000,00 -10 517 000,00 99 115 000,00

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2,14 Výběr nedaňových příjmů dle odhadu do konce roku 2020. 

3-7 Převod nedočerpaného rozpočtu v roce 2020 do návrhu rozpočtu roku 2021. 

8-10 Úprava rozpočtu platových prostředků zaměstnanců státní správy a samosprávy a odměn starosty, místostarostů, 
radních a členů zastup. dle plnění rozpočtu do konce roku 2020.

11-13Rozpočet v letošním roce nebude dočerpán.

1 O finanční prostředky ve výši 10 547 000,00 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

23.11.2020

správní

1. Tabulka P ř í j m y 

N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

13.11.2020

Mgr. Milan Čigáš  
tajemník

Ing. Mgr. J. Lachman
vedoucí odboru



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 104 950 500,85 -2 055 464,00 102 895 036,85

104 950 500,85 -2 055 464,00 102 895 036,85

původní změna nový

2 NF - Gaudeamus  - přísp. na dějepisnou soutěž 5 000,00 -5 000,00 0,00

3 GJJ - dotace na přípravu v Dějepisné soutěži 5 000,00 -5 000,00 0,00

4 SEVER - podpora projektů vzdělávání pro udržitelný rozvoj 30 000,00 -30 000,00 0,00

5 náklady na regionální školství 30 000,00 -20 000,00 10 000,00

6 SPRM - test žáků 5. a 9. tříd 88 000,00 -49 464,00 38 536,00 RO 2021

7 BIO ILLUSION s.r.o. - dotace - realizace komedie 250 000,00 -250 000,00 0,00 RO 2021

8 Hasičské slavnosti na Mírovém náměstí 200 000,00 -200 000,00 0,00 RO 2021

9 Sborové dny - pěvecké soubory 20 000,00 -12 000,00 8 000,00

10 Severočeská státní filharmonie Teplice 5 000,00 -5 000,00 0,00

11 3055/3406 PO MKZ - neinvestiční příspěvek na rozsvícení vánočního stromu 100 000,00 -100 000,00 0,00

12 3056/3406 PO MKZ - neinvestiční příspěvek na kulturní akce PO 200 000,00 -200 000,00 0,00

13 3810/3406 PO MKZ - Vinobraní 1 200 000,00 -1 200 000,00 0,00

14 3300/3500 ZŠ, MŠ - oprava střech 125 193,11 21 000,00 146 193,11

2 258 193,11 -2 055 464,00 56 536,00

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2-5,10-13Rozpočet v letošním roce nebude čerpán.

9 Nevyčerpaný rozpočet vracíme do salda.

6-8 Nevyčerpaný rozpočet na jednotlivých ÚZ přesouváme do roku 2021 při 1. rozpočtovém opatření.

14 Navýšení rozpočtu o 21 000 Kč na opravu střechy – havárie v letním kině / zatéká do věže, kde je umístěn rozvaděč. 

1 O finanční prostředky ve výši 2 055 464,00 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

23.11.2020

školství, kultury, sportu a PP

1. Tabulka P ř í j m y 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka Výdaje

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

13.11.2020

Mgr. Karel Krejza

místostarosta

Ing. Andrea Křížová

vedoucí odboru

3
0

3
4

/
3

3
0

0

3401/3400



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 102 895 036,85 -6 420 302,30 96 474 734,55

2 věcná břemena 550 000,00 20 000,00 570 000,00

3 ostatní pronájmy + nájem z odběrného místa 600 000,00 18 000,00 618 000,00

4 4802/4000 prodej bytů 3 907 000,00 1 450 000,00 5 357 000,00

13 4802/4000 prodej hrobových příslušenství 22 000,00 19 000,00 41 000,00

14 4803/4400 prodej dřevní hmoty 1 000 000,00 200 000,00 1 200 000,00

108 974 036,85 -4 713 302,30 104 260 734,55

původní změna nový

5 4201/4000 výdaje na drobné opravy majetku 100 000,00 -100 000,00 0,00 NR 2021

6 ÚZSVM - nákup garáže (DDM Rozmarýn) 200 000,00 -200 000,00 0,00

7 ul. Husova - nákup pozemku od SŽDC 1 939 000,00 -1 939 000,00 0,00 NR 2021

8 Pivovar - statické zajištění šachty 650 000,00 -650 000,00 0,00 NR 2021

9 veřejné osvětlení 300 000,00 -300 000,00 0,00

10 4402/4400 OLH - prostředky na platy 1 631 000,00 -600 000,00 1 031 000,00

11 vedlejší činnost - podpora OSVČ - vypořádání -1 190 000,00

12 vedlejší činnost - podpora OSVČ - prominutí nájemného 265 697,70

7 820 000,00 -4 713 302,30 3 106 697,70

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2-4, 13-14 Výběr příjmů do konce roku 2020 dle odhadu. 

5, 7-8 Rozpočet v letošním roce nebude čerpán, zahrnuto v návrhu rozpočtu pro rok 2021.

6, 9 Rozpočet nebude čerpán.

10 Posílení rozpočtu platů pro městské strážníky.

11 Finanční vypořádání - při jarní vlně pandemie poskytlo město částku 10 tis. Kč/osobu pro OSVČ - v praxi vyčerpáno

podnikateli 1 810 tis. Kč, tj. do rozpočtu se vrací nedočerpaných 1 190 tis. Kč z původní rozpočtované částky 3 mil. Kč.

12 Dopad prominutí či snížení nájemného za pronájmy nebytových prostor v majetku města sloužících k podnikání

v souvislosti s přijetím mimořádných opatření ke koronaviru (tj. snížení výnosů vedlejší - hospodářské činnosti -

úsek správy nemovitostí) - tuto částku cca 266 tis. Kč nutno tedy převést na úsek správy nemovitostí z hlavní činnosti.

1 O finanční prostředky ve výši 6 420 302,30 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

23.11.2020

                  správy nemovitého majetku města

1. Tabulka P ř í j m y 

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka Výdaje

4801/4000

19.10.2020

Mgr. Karel Krejza

místostarosta

Mgr. Václav Härting

vedoucí odboru

4806/4000

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

4202/4000

4807/4000 3 000 000,00 2 075 697,70



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 96 474 734,55 -2 440 000,00 94 034 734,55

23 22008/5000 Příspěvky obcím podle atomového zákona finan. položka 19 240 000,00 -2 204 700,00 17 035 300,00

24 271/5000 modernizace 7 kontejnerových stání 0,00 435 780,00 435 780,00

25 271/5000 ul. Ladova - podzemní kontejnerové stání 0,00 727 520,00 727 520,00

26 22008/5000 příspěvky obcím podle atomového zákona finan. položka 17 035 300,00 -1 163 300,00 15 872 000,00

27 05803/5000 ovzduší, zeleň, odpady - pokuty 220 000,00 38 000,00 258 000,00

28 05803/5000 odvody za odnětí ze ZPF 50 000,00 -38 000,00 12 000,00

29 05804/5000 příspěvek na třídění sběru odpadu 3 000 000,00 344 000,00 3 344 000,00

136 020 034,55 -4 300 700,00 131 719 334,55

původní změna nový

2 Den životního prostředí 150 000,00 -150 000,00 0,00 NR2021

3 Ekoporadna SEVER 48 000,00 -48 000,00 0,00 NR2021

4 ul. Mezibraní - regenerace zeleně 7 500 000,00 -500 000,00 7 000 000,00 NR2021

5 čerpačka Labe 136 700,00 -136 700,00 0,00 NR2021

7 dotační program - příspěvek na soláry občané 80 000,00 -80 000,00 0,00 NR2021

8 ul. Na Valech - mlžící stožár 500 000,00 -337 000,00 163 000,00

9 dotační program - příspěvek na soláry podnikatelé 520 000,00 -520 000,00 0,00 NR2021 částečně

10 osvětová akce "Stopa našeho jídla" 61 000,00 -61 000,00 0,00

11 ul. Na Valech - závlahy, výsadba dřevin 50 000,00 -50 000,00 0,00 NR2021

12 nádrže na dešťovou vodu 1 000 000,00 -322 000,00 678 000,00 NR2021

13 platby za svoz TDO za město 15 400 000,00 -166 000,00 15 234 000,00

14 svoz bioodpadu 1 352 000,00 166 000,00 1 518 000,00

15 5002/5000 ovzduší - příspěvek na monitorovací zařízení 150 000,00 -150 000,00 0,00

16 5003/5000 deratizace 305 000,00 -105 000,00 200 000,00 NR2021

17 5004/5000 státní správa 275 000,00 -125 000,00 150 000,00 NR2021

6 Jiráskovy sady 1 400 000,00 -1 000 000,00 400 000,00 NR2021

18 pasport zeleně - doplnění, aktualizace 200 000,00 -96 000,00 104 000,00 NR2021

19 projekty 450 000,00 -250 000,00 200 000,00 NR2021

20 Hvězdárna - park 250 000,00 -120 000,00 130 000,00 NR2021

21 Domov důchodců v Ltm - park 150 000,00 -50 000,00 100 000,00 NR2021

22 výsadba dřevin a květin 1 000 000,00 -200 000,00 800 000,00 NR2021

30 977 700,00 -4 300 700,00 26 677 000,00

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2-6 Rozpočet v letošním roce nebude čerpán, prostředky budou alokovány do návrhu rozpočtu pro rok 2021.

24-26 Dotace na modernizaci 7 stávajících kontejnerových stání, pořízení nášlapných vhozových zařízení a finanční prostředky

na pořízení podzemního kontejnerového stání v ulici A. Muchy, Litoměřice.

Při úpravě rozpočtu v RM 16.11.2020 jsme avizovali, že tyto finanční prostředky po obdržení dotací ve výši 1 163 300 Kč

budou použity na snížení salda rozpočtu SURAO, prostřednictvím návrhu na rozpočtové opatření v ZM 03.12.2020. 

7-22,23 Úprava rozpočtu dle skutečného čerpání a předpokladu čerpání do konce roku 2020.

27-29

1 O finanční prostředky ve výši 2 440 000,00 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

23.11.2020

životního prostředí

1. Tabulka P ř í j m y 

5202/5200

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka Výdaje

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

2
2

0
0

8
/

5
0

0
0

5001/5000

C e l k e m 

16.11.2020

Mgr. Václav Červín

místostarosta

Ing. Pavel Gryndler

vedoucí odboru



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 94 034 734,55 -4 347 000,00 89 687 734,55

2 6002/6100 Nemocnice Litoměřice, a.s. - úhrada výdajů za prodej obch. závodu 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00

3 6002/6100 Nemocnice Litoměřice, a.s. - nemovitosti nájemné 4 186 000,00 1 047 000,00 5 233 000,00

98 220 734,55 -1 300 000,00 96 920 734,55

původní změna nový

4 6043/6400 dot. progr. - podpora sociálních služeb a ost. výdaje 7 500 000,00 -750 000,00 6 750 000,00

5 6043/6400 dot. progr. - podpora sociálních služeb a ost. výdaje 6 750 000,00 -450 000,00 6 300 000,00

6 6009/6300 investiční výdaje a větší opravy (havárie DS) 700 000,00 450 000,00 1 150 000,00

7 6018/6300 komunitní plán 450 000,00 -200 000,00 250 000,00

8 6003/6300 důchodci + zdravotně postižení 600 000,00 -200 000,00 400 000,00

9 6015/6300 prevence kriminality 625 000,00 -150 000,00 475 000,00

16 625 000,00 -1 300 000,00 15 325 000,00

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Dle dohody vedení města a nemocnice - nemocnice uhradí městu výdaje placené městem spojené s procesem převodu 

obchodního závodu (znalecké posudky na ocenění obchodního závodu, část právních služeb týkajících se této záležitosti).

3 Roční nájem za pronájem nemovitostí ve výši 4 186 tis. Kč dle nájemní smlouvy je pouze do 30. 9. 2020 (tj. nájemné

placeno za období 1.10. 2019 do 30.9. 2020). Vzhledem k rozjednanému převodu nemocnice již není v návrhu

rozpočtu na rok 2021 uvažováno s celkovou roční výší nájmu. Dle dohody vedení města a nemocnice bude řešeno 

takto: v roce 2020 bude doplacena alikvotní část nájmu za období od 1.10. do 31.12. 2020 - tj. částka 1 047 tis. Kč.

V roce 2021 bude opět zaplacena alikvotní část nájemného podle toho, kdy dojde převodu nemovitostí z města na 

Ústecký kraj (tj. od 1.1. 2021 do dne ukončení nájemní smlouvy mezi městem a nemocnicí).

4 Dle dohody vedení města a Farní charity - Farní charita vrátí městu částku 750 tis. Kč na akci SOS náramky - akci

SOS náramky zafinancovala Farní charita ze svých zdrojů. 

5,6 Vratka nedočerpaného rozpočtu ve výši 450 tis. Kč - dle dohody vedení města a Farní charity - částka 450 tis. Kč bude

použita pro potřeby oprav v Domově seniorů - konkrétně na výměnu 55 ks dveří (dle revize protipožární bezpečnosti 

v současné době nevyhovuje požární bezpečnosti 55 z celkových 161 dveří).

7-9 Rozpočet nedočerpán z důvodu rušení akcí vzhledem k pandemii.

1 O finanční prostředky ve výši 4 347 000 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

23.11.2020

sociálních věcí a zdravotnictví

1. Tabulka P ř í j m y 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka Výdaje

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

19.11.2020

           Lukas Wünsch

           místostarosta

Ing. Bc. Renáta Jurková

           vedoucí odboru



pro jednání ve finančním výboru, dne:                                 

předkládá odbor:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 89 687 734,55 -700 000,00 88 987 734,55

2 7802/7000 správní popl. a ostatní příjmy 1 200 000,00 200 000,00 1 400 000,00

90 887 734,55 -500 000,00 90 387 734,55

původní změna nový

3 7001/7000 PD, stat. znalecké posudky, kopírování 500 000,00 -500 000,00 0,00

500 000,00 -500 000,00 0,00

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2-3 Úprava rozpočtu příjmu i výdajů dle aktuálního plnění rozpočtu do konce roku 2020.

1 O finanční prostředky ve výši 700 000,00 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

23.11.2020

stavební úřád

1. Tabulka P ř í j m y 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka Výdaje

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

19.10.2020

Mgr. Milan Čigáš

tajemník

Ing. arch. Dominik Miko

vedoucí odboru



pro jednání ve finančním výboru, dne:                                 

předkládá odbor:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 88 987 734,55 -1 800 000,00 87 187 734,55

88 987 734,55 -1 800 000,00 87 187 734,55

původní změna nový

2 8211/8200 ul. Bojská - nová komunikace 2 000 000,00 -1 800 000,00 200 000,00 RO 2021

3 8216/8208 regenerace panelového sídliště - vlastní zdroje 2 457 999,40 -350 244,00 2 107 755,40

4 8233/8200 údržba a opr.míst.kom., dopr.značení a jiné činn. 2 615 072,80 350 244,00 2 965 316,80

7 073 072,20 -1 800 000,00 5 273 072,20

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Nová komunikace v ulici Bójská bude zahájena až v roce 2021. V letošním roce bude proveden pouze propoj

vodovodu z Miřejovického prameniště s vodovodem vybudovaným Městem Litoměřice. 

Jedná se o stavbu, kterou je podmíněn souhlas SVS a.s. s převodem vodovodu na akciovou spol. 

3-4 Na položce "Regenerace panelového sídliště - vl.zdroje" nám zbyl určitý obnos peněz, který chceme převést

na položku "údržba a opravy míst.komunikací, dopr.značení a jiné činnosti",protože se s koncem roku

v zimním období navyšují opravné práce na komunikacích a chodnících i jejich údržba.

1 O finanční prostředky ve výši 1 800 000,00 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

23.11.2020

územního rozvoje

1. Tabulka P ř í j m y 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka Výdaje

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

Mgr. Václav Červín

16.11.2020
místostarosta

Ing. Venuše Bunclíková MBA

vedoucí odboru



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 87 187 734,55 740 000,00 87 927 734,55

2 9803/9000 prodej služebního vozidla 0,00 50 000,00 50 000,00

3 ostatní nedaňové příjmy 1 100 000,00 -100 000,00 1 000 000,00

4 pult centrální ochrany 520 000,00 -90 000,00 430 000,00

88 807 734,55 600 000,00 89 407 734,55

původní změna nový

5 9018/9000 MP - prostředky na platy 20 798 000,00 600 000,00 21 398 000,00

20 798 000,00 600 000,00 21 398 000,00

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Výběr příjmu dle smlouvy o prodeji služebního vozidla.

3-4 Výpadek výběru příjmů - v souvislosti s pandemií  COVID-19 v jarních měsících z rozhodnutí RM.

5 Posílení rozpočtu platů pro městské strážníky z rozpočtu OLH-platy.

1 O finanční prostředky ve výši 740 000,00 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

                             Datum, podpis navrhovatele: 

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

23.11.2020

městská policie

1. Tabulka P ř í j m y 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka Výdaje

9803/9000

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

19.10.2020

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta

Ivan Králik

velitel MP



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá útvar:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 87 927 734,55 -300 000,00 87 627 734,55

87 927 734,55 -300 000,00 87 627 734,55

původní změna nový

2 9102/2100 Zdravé město a MA21 972 000,00 -300 000,00 672 000,00 z toho 

100 000 RO 2021

972 000,00 -300 000,00 672 000,00

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Převod nedočerpané částky 300 000 Kč, z částky požadujeme 100 000 Kč při 1. rozpočtovém opatření v roce 2021. 

1 O finanční prostředky ve výši 300 000 tis. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

23.11.2020

PROLIDI

1. Tabulka P ř í j m y 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka Výdaje

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

Datum, podpis navrhovatele: 16.11.2020
Mgr. Milan Čigáš

tajemník



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 87 627 734,55 -700 000,00 86 927 734,55

87 627 734,55 -700 000,00 86 927 734,55

původní změna nový

2 nákup zboží do informačního centra 1 500 000,00 -500 000,00 1 000 000,00

3 publikace o městě Litoměřice, letáky 200 000,00 -200 000,00 0,00 NR 2021

1 700 000,00 -700 000,00 1 000 000,00

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2-3 Rozpočet v letošním roce nebude dočerpán.

1 O finanční prostředky ve výši 700 000,00 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

                             Datum, podpis navrhovatele: 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

19.10.2020

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta

Ing. Eva Břeňová

vedoucí odboru

2203/2200

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka Výdaje

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

23.11.2020

komunikace, marketingu a CR

1. Tabulka P ř í j m y 



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá organizační odbor: dopravy a silničního hospodářství

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 86 927 734,55 776 290,98 87 704 025,53

2 správní poplatky 6 500 000,00 -500 000,00 6 000 000,00

3 ostatní nedaňové příjmy 3 300 000,00 -300 000,00 3 000 000,00

4 8804/8500 parkovací automaty 10 000 000,00 200 000,00 10 200 000,00

106 727 734,55 176 290,98 106 904 025,53

původní změna nový

5 8503/8500 městská hromadná doprava 12 000 000,00 176 290,98 12 176 290,98

12 000 000,00 176 290,98 12 176 290,98

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2-4 Výběr daňových i nedaňových příjmů dle odhadu do konce roku 2020. 

5 Navýšení rozpočtu vyplývající ze smluvního vztahu.

1 O finanční prostředky ve výši 776 290,98 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

                             

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

23.11.2020

1. Tabulka P ř í j m y 

8501/8500

C e l k e m 

19.10.2020

  Lukas Wünsch

 místostarosta

Bc. Jan Jakub

vedoucí odboru

C e l k e m 

2. Tabulka Výdaje

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá organizační složka:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 87 704 025,53 -245 532,16 87 458 493,37

2 9121/9100 ČEZ Solární a.s. - pokuta 0,00 395 532,16 395 532,16

3 9813/9100 INNOVATE 400 000,00 -400 000,00 0,00

4 9814/9100 STARDUST 1 500 000,00 -1 500 000,00 0,00

89 604 025,53 -1 750 000,00 87 854 025,53

původní změna nový

5 9814/9100 projekt STARDUST 1 781 000,00 200 000,00 1 981 000,00

6 9103/9100 příprava a realizace projektu 1 573 000,00 -1 000 000,00 573 000,00

7 9813/9100 projekt INNOVATE 1 094 000,00 -600 000,00 494 000,00

8 9815/9100 projekt SCORE 1 100 000,00 -350 000,00 750 000,00

5 548 000,00 -1 750 000,00 3 798 000,00

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Úhrada smluvních pokut od ČEZ Solární a.s. dle čl. 11.2 Smlouvy ve výši 171.200,49 Kč za prodlení v délce trvání 29 dnů 
s dodáním projektových dokumentací;  a dle čl. 11.1.1 Smlouvy ve výši 224.331,67 Kč za prodlení v délce trvání 19 dnů 
s dokončením Plnění dle čl. 4.6 Smlouvy; a to v rámci VZ - veřejné zakázky (VZ) s názvem „Dodávka bateriového systému 
akumulace energie a SW/HW pro rozšíření třech stávajících energetických systémů.

3-4 Příjem dotačních zdrojů za projekt STARDUST se uskuteční až v roce 2021, realizace projektu INNOVATE je již předfinancována.

5 Navýšení výdajů projektu STARDUST o 200 tis. Kč pro dokončení aktivit projektu k 31.12.2020

(projekt je 100% financován z programu HORIZONT).

6 Z důvodu zrušení projektu PAVE nebudou realizovány plánované aktivity k tomuto projektu (metodiky, veřejné

projednání, online nástroj pro monitoring spotřeby energií,  informační kampaň) ve výši  1 mil. Kč.

7-8 Na oba projekty bylo vynaloženo v tomto roce méně fin. prostředků než bylo plánováno, projekt INNOVATE končí  31.10.2020.

projekt SCORE k 31.12.2020 (projekty jsou 100% financovány z programu HORIZONT). 

1 O finanční prostředky ve 245 532,16 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

                             Datum, podpis navrhovatele: 
19.10.2020

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta

Ing. Monika Čapková

vedoucí org. složky

SMART CITY LITOMĚŘICE

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka Výdaje

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

23.11.2020

SMART CITY LITOMĚŘICE

1. Tabulka P ř í j m y 



z toho

přesun příjmů a výdajů skutečné navýšení

saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 120 343 356,00 do roku 2021 financí

dotace 65 645,00 -65 645,00

mezisoučet 120 409 001,00

ekonomický -4 911 500,15 4 911 500,15

mezisoučet 115 497 500,85

správní -10 547 000,00 1 639 000,00 8 908 000,00

mezisoučet 104 950 500,85

školství, kultury, sportu a PP -2 055 464,00 499 464,00 1 556 000,00

mezisoučet 102 895 036,85

správa nemovitého majetku města -6 420 302,30 2 689 000,00 3 731 302,30

mezisoučet 96 474 734,55

životního prostředí -2 440 000,00 1 946 000,00 494 000,00

mezisoučet 94 034 734,55

sociálních věcí a zdravotnictví -4 347 000,00 4 347 000,00

mezisoučet 89 687 734,55

stavební úřad -700 000,00 700 000,00

mezisoučet 88 987 734,55

územního rozvoje -1 800 000,00 1 800 000,00

mezisoučet 87 187 734,55

městská policie 740 000,00 -740 000,00

mezisoučet 87 927 734,55

útvar PROLIDI -300 000,00 100 000,00 200 000,00

mezisoučet 87 627 734,55

komunikace, marketingu a CR -700 000,00 200 000,00 500 000,00

mezisoučet 87 227 734,55

útvar obrany a krizového řízení

mezisoučet 87 227 734,55

obecní živnostenský úřad

mezisoučet 87 227 734,55

dopravy a silničního hospodářství 776 290,98 -776 290,98

mezisoučet 88 004 025,53

organizační složka SMART CITY LITOMĚŘICE -245 532,16 245 532,16

mezisoučet 87 758 493,37

stav po 5. RO ve FV 87 458 493,37

5. RO ve FV celkem -32 884 862,63

členění dle odborů, útvarů zdroje z min. let

8 873 464,00 24 011 398,63



Celkový výběr daní za období 1-10/2020 s porovnáním na období 1-10/2019   
(údaje v tis. Kč)

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

96 870 81 680 2 000 1 920 7 700 8 150 70 000 58 530 6 291 6 469 169 430 156 420 22 000 21 300

1 8 382 8 869 214 157 612 653 4 761 1 624 14 844 15 260 204 444

2 7 887 8 200 115 109 704 766 451 650 17 542 18 797 143 28
3 6 662 247 437 12 850 8 080 77

22 931 17 069 576 266 1 753 1 419 18 062 2 274 0 0 40 466 34 057 424 472

4 6 069 13 804 326 514 1 036 4 190 15 951 10 712 19 586 48 73

5 7 420 1 568 595 568 301 17 436 14 118 15 30
6 8 195 5 393 703 651 10 844 5 694 6 291 6 469 12 728 9 273 15 322 14 833

21 684 20 765 0 326 1 812 2 255 15 335 21 645 6 291 6 469 40 876 42 977 15 385 14 936

7 8 455 7 902 485 888 766 15 919 10 439 13 926 13 260 430 436

8 8 314 8 191 827 766 17 426 18 157 196 322
9 6 816 7 654 309 822 849 7 213 11 115 11 659 12 850 314 336

23 585 23 747 794 0 2 537 2 381 23 132 21 554 0 0 43 011 44 267 940 1 094

10 7 989 8 295 219 62 781 750 6 495 2 638 12 784 12 693 81 125

11
12

7 989 8 295 219 62 781 750 6 495 2 638 0 0 12 784 12 693 81 125

76 189 69 876 1 589 654 6 883 6 805 63 024 48 111 6 291 6 469 137 137 133 994 16 830 16 627

%
plnění

301 652 276 067
82 84

77 78

CELKEM výběr daní (bez PO-OBCE)
% plnění (bez PO-OBCE)

Rozdíl plnění +/-
-25 585(bez PO-OBCE)

90 82 100 100 81 8679 86 79 34 89 83

1112 1113 1121 1122 1211 1511

VÝBĚR DANÍ 

Měsíc

FO-placena plátci FO-placena popl. FO-vybíraná srážkou PO PO-OBCE DPH Daň z nemovitých věcí

1111
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Podkladový materiál pro 5. jednání ZM dne 3. 12. 2020

Číslo bodu: 39
Název bodu: Návrh rozpočtu města na rok 2021
Zodpovídá: Ing. Iveta Zalabáková
Zpracoval/a/i: Ing. Iveta Zalabáková

Důvodová zpráva:

FV na svém jednání 11.11. projednal konečnou verzi návrhu rozpočtu na rok 2021 a doporučil
ji ke schválení na jednání ZM dne 3.12. 2020
následně byl návrh rozpočtu předložen na jednání RM 16.11. – RM rovněž doporučila ke
schválení ZM na jednání 3.12. 2020
v souladu s příslušnou legislativou byl návrh rozpočtu zveřejněn dne 18.11. (15 dní před
jednáním ZM)
rozpočet na rok 2021 navržen v těchto parametrech:

PŘÍJMY 539 485 tis. Kč

VÝDAJE 512 498 tis. Kč

z toho přesuny výdajů z roku 2020 do roku 2021 ve výši 12 736 tis. Kč

rozdíl PŘÍJMY – VÝDAJE (SALDO ROZPOČTU - PŘEBYTEK) 26 987 tis. Kč
FINANCOVÁNÍ - 26 987 tis. Kč

v této fázi jde v podstatě pouze o provozní rozpočet města – investice jsou v minimální výši
(ponechány zejména ty, které budou financovány ze zdrojů SURAO, zbylé navržené investice byly ve
III. var. většinou vyškrtnuty – dle vývoje v roce 2021 budou postupně znovu zapojovány do rozpočtu
dle dohodnutých priorit)
(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)

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../5/2020

ZM schvaluje rozpočet města Litoměřice na rok 2021 v těchto parametrech:

PŘÍJMY ve výši: 539 485 tis. Kč

VÝDAJE ve výši: 512 498 tis. Kč

FINANCOVÁNÍ ve výši: – 26 987 tis. Kč

Závaznými ukazateli rozpočtu jsou jednotlivé účelové zdroje (ÚZ) rozpočtu – v rozpočtu definováno
5místným účelovým znakem (viz příloha orig. zápisu).



2/2

Příloha č. 1: NR2021.pdf
Příloha č. 2: rekapitulace_final.pdf

V Litoměřicích 25.11.2020

Předkládá/jí: Mgr. Karel Krejza (místostarosta)



   MĚSTO LITOMĚŘICE 
 
 
 
 
 

ROZPOČET 
MĚSTA LITOMĚŘICE 

NA ROK 2021 
(návrh –údaje uváděné v Kč) 

 
 

listopad 2020 
 
 
 
 
 
Lhůta pro podání písemných připomínek občanů města k Návrhu rozpočtu Města 
Litoměřice na rok 2021 je stanovena do 26. listopadu 2020, aby mohly být projednány 
v rámci schvalování Zastupitelstvem města Litoměřice dne 3. prosince 2020. 
 
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 
3. prosince 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracoval: ekonomický odbor  
 



 

Celkem 539 485 000,00 512 498 000,00 -26 987 000,00

91 0,00 7 300 000,00 0,00org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE 

85 23 700 000,00 13 520 000,00 0,00odbor dopravy a silničního hospodářství 

24 700 000,00 0,00 0,00odbor - obecní živnostenský úřad 

23 30 000,00 1 135 000,00 0,00útvar obrany a krizového řízení 

22 1 460 000,00 3 969 000,00 0,00odbor komunikace, marketingu a CR 

21 0,00 1 170 000,00 0,00útvar PROLIDI 

09 1 520 000,00 23 533 000,00 0,00městská policie 

08 2 086 000,00 28 635 000,00 0,00odbor územního rozvoje 

07 1 200 000,00 50 000,00 0,00odbor - stavební úřad 

06 20 649 000,00 40 881 000,00 0,00odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

05 7 694 000,00 53 501 000,00 14 434 000,00odbor životního prostředí 

04 9 409 000,00 10 919 000,00 0,00odbor správy nemovitého majetku města 

03 30 795 000,00 115 854 000,00 0,00odbor škol., kult., sportu a pam. péče 

02 51 134 000,00 132 664 000,00 4 456 000,00odbor správní 

01 389 108 000,00 79 367 000,00 -45 877 000,00odbor ekonomický 
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02007 0,00 200 000,00 0,00budova ul. Topolčianská 

02006 0,00 6 954 000,00 0,00informační technologie 

02003 0,00 10 000,00 0,00náhrady škod 

02001 1 804 000,00 1 096 000,00 0,00příspěvky a poplatky sdružením 

02 KAP odbor správní 
Uz 

Celkem KAP -  01 389 108 000,00 79 367 000,00 -45 877 000,00odbor ekonomický 

1000 odbor ekonomický 389 108 000,00 79 367 000,00 -45 877 000,00
01807 2 965 000,00 0,00 0,00Zahrada Čech s.r.o.-nájemné 

01806 16 300 000,00 0,00 0,00poplatek za likvidaci komunálního odpadu 

01805 0,00 0,00 -45 877 000,00saldo příjmů a výdajů-vyrovnání rozpočtu 

01804 70 000,00 0,00 0,00nahodilé příjmy-vratky, platby min. let 

01803 600 000,00 0,00 0,00úroky z bankovních účtů 

01802 18 980 000,00 0,00 0,00místní a správní poplatky 

01801 350 193 000,00 0,00 0,00daňové příjmy 

01008 0,00 2 340 000,00 0,00FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl. 

01003 0,00 70 027 000,00 0,00TSM, PO - neinv. přísp. na provoz 

01001 0,00 7 000 000,00 0,00daň z příjmu práv. osob placená obcí 

01 KAP odbor ekonomický 
Uz 
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 800 000,00
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 200 000,00
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 80 000,00
36 000,00

 

 

1 804 000,00
 

  

 25 000,00
73 000,00
47 000,00

 

 
 2 000,00

 
 

 650 000,00
 

 
 97 000,00

 
 

 25 000,00
25 000,00

 

 
 6 000,00

 
 

 30 000,00
 

 

2 718 000,00
 

  
247 000,00

 
  

         

   

      

                           

630 000,00
 

  
300 000,00

 
  

18 000 000,00
 

  
50 000,00

 
  

51 250 000,00
 

  
165 580 000,00

 
  

22 113 000,00
 

  
1 180 000,00

 
  

7 000 000,00
 

  
94 000 000,00

 
  

9 070 000,00
 

  

               
 350 000,00

 
 

 1 800 000,00
100 000,00

 

             
 90 000,00

 
 

   

   

01.01.2021  ochranné prostř., ubrusy, utěrky, ručníky 
 
 
01.01.2021  noviny, zákony, odborná literatura, CD 
 

01.01.2021  DHDM (nábytek, lednice, kopírky malé)+zasedačka 
01.01.2021  informační centrum - nábytek 
 

01.01.2021  opr. budov, výtahů, služeb. vozidel, DHDM 
01.01.2021  opr.zdi ul. Pekařská  - havárie 
01.01.2021  OŠKSaPP - oprava kanceláří 
 

01.01.2021  přemístění pokladny  
 
 
01.01.2021  kancel.potřeby,spotřeb.mat., ND-služ.vozidla 
 

01.01.2021  systém značení úřadu 
 

 

 

01.01.2021  ND k PC, spotřební materiál, renovace tonerů, opravy  
 
 

01.01.2021  software s pořizovací cenou do 60 tis. Kč 
 

01.01.2021  řešitel. servis, registr. domén, konzul., mapy,  
O365, GIS 
 

01.01.2021  nájem kabelu UPC a ost. 
 
  

01.01.2021  hardware (nad 40 tis. Kč a do 40 tis. Kč) 
01.01.2021  zasedačka 17/9 - digitalizace služeb 
 

01.01.2021  technologické centrum - provoz 
01.01.2021  konsolidace ICT, rozšíření a implem. adresář. služeb 
 

 

 

01.01.2021  Svaz měst a obcí ČR 
01.01.2021  SESO 
 

01.01.2021  Destinační agentura České středohoří - splátka  
půjčky 
 

01.01.2021  Hosp. a sociální rada Litoměřicka 
01.01.2021  MAS (České středohoří) 
01.01.2021  Národní síť Zdravých měst ČR 
 

01.01.2021  Sdružení tajemníků 
 

01.01.2021  Destinační agentura České středohoří  
 

01.01.2021  Euroregion Labe 
 

01.01.2021  Energy Cities + CIVINET 
01.01.2021  Sdružení energet. manažerů měst a obcí 
 

01.01.2021  Český institut interních auditorů 
 

01.01.2021  Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska  
 

01.01.2021  peněžní plnění nájmu 
 

01.01.2021  poplatek za logo a ochrannou známku 
 

   

 

  

       
  

01.01.2021  poplatek ze psů 
 

01.01.2021  poplatek z ubytovací kapacity 
 

01.01.2021  daň z hazardních her 
 

01.01.2021  správní poplatek (VHP) 
 

01.01.2021  daň z příjmů právn. osob 
 

01.01.2021  daň z přidané hodnoty 
 

01.01.2021  daň z nemovitých věcí 
 

01.01.2021  daň z příjmů fyz. osob placená poplatníky 
 

01.01.2021  daň z příjmů právn. osob za obce 
 

01.01.2021  daň z příjmů fyz. osob placená plátci 
 

01.01.2021  daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou 
 

     
01.01.2021  bankovní popl. za vedení účtu  
 

01.01.2021  FÚ - odvod DPH 
01.01.2021  FÚ - daň z nemovitostí 
 

    
01.01.2021  KODAP, ostatní daňová poradenství 
 

 

 



 

03201 0,00 20 000,00 0,00různé výdaje na sport 

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

Celkem KAP -  02 51 134 000,00 132 664 000,00 4 456 000,00odbor správní 

2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ 45 920 000,00 107 254 000,00 4 456 000,00
03403 0,00 330 000,00 0,00kulturní akce 

02806 45 775 000,00 0,00 0,00příspěvek na výkon státní správy 

02039 0,00 98 370 000,00 0,00prostředky na platy a zákonné pojistné 

02037 145 000,00 4 601 000,00 4 456 000,00sociální fond - tvorba, příspěvky 

02019 0,00 270 000,00 0,00fond starosty (občerstvení, dárky) 

02018 0,00 2 183 000,00 0,00výdaje na vzdělávání 

02008 0,00 1 500 000,00 0,00zaměstnanci úřadu - stravné 

2000 odbor správní 5 214 000,00 25 410 000,00 0,00
02805 3 410 000,00 0,00 0,00správní poplatky a ostatní příjmy 

02042 0,00 335 000,00 0,00svatební obřady 

02035 0,00 1 840 000,00 0,00pojištění majetku města a jiné poj. 

02023 0,00 6 500 000,00 0,00placené práce a služby 

02020 0,00 3 725 000,00 0,00pohonné hmoty, energie a voda 

02014 0,00 4 750 000,00 0,00spotřeb.mat., DHDM + opravy 
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2 913 000,00
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 1 200 000,00
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30 000,00

240 000,00
30 000,00

 

 
 1 700 000,00

 
 

  1 200 000,00
2 980 000,00

276 000,00
 

   
 230 000,00

 
 

 100 000,00
 

 
 5 000,00

 
 

1 000,00
 

  
144 000,00

 
  

                  

      
 63 000,00

 
    

 2 120 000,00
 

    

   

   
2 500 000,00

 
        

200 000,00
 

  
110 000,00

 
        

600 000,00
 

  

      

 335 000,00
 

             

   

 860 000,00
 

 
 2 300 000,00

 
 

 550 000,00
 

    
 100 000,00

 
    

 50 000,00
 

             

 340 000,00
 

 

 600 000,00
 

 
 1 700 000,00

 
 

 85 000,00
 

          

 3 640 000,00
 

       

01.01.2021  splátka půjčky 

01.01.2021  příspěvek sportovcům 
 

     

01.01.2021  mezinárodní vztahy 
01.01.2021  Dominikánská bašta - expozice, Vinařské Litoměřice 
 

 

01.01.2021  státní správa 
01.01.2021  státní správa s rozšířenou působ. 
 

 

01.01.2021  starosta, místostarostové 
01.01.2021  radní a členové zastupitelstva 
 

      
01.01.2021  povinné pojištění úrazové 
 
     
01.01.2021  pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ  
 

01.01.2021  penzijní připojištění 
01.01.2021  výročí 
01.01.2021  volnočasový 
01.01.2021  jednorázová sociální výpomoc 
01.01.2021  jednorázové penzijní připojištění  
01.01.2021  při narození dítěte 
 

01.01.2021  stravné 
 

01.01.2021  příděl - penzijní připojištění 
01.01.2021  příděl - 3, % z hrubých mezd 
01.01.2021  příděl ze zdrojů minulých let 
 

 
01.01.2021  příspěvek na kulturní a sport. akce 
 

01.01.2021  poskytnutí půjček 
 

01.01.2021  bankovní poplatky 
 

01.01.2021  úroky na bank. účtu 
 

01.01.2021  splátky půjček 
 

      

  
01.01.2021  lékařská, preven. péče, Benchmarking 
 
 

01.01.2021  semináře, kurzy, školení, Rentel, konference,  
strava, ubytování, parkovné 
 

 

 

 
01.01.2021  správní poplatky, legalizace, vidimace  
 
  
01.01.2021  dotace od obcí - přestupky 
 

01.01.2021  Ploskovice - svatební obřady  
 
  

01.01.2021  příspěvky,náhrady,vratky,pronájmy,sankč.popl. a ost.  
příjmy 
 

  

01.01.2021  zámek Ploskovice - nájemné, svateb. obřady, nákup  
květin  a tiskopisů, ošatné 
 

    

 

01.01.2021  telefony,internet,Jiráskovy sady-wifi,dvě  
lavičky,střecha ul.Vrchlického 
 

01.01.2021  úklid.práce, stěhování,skartace 
 

01.01.2021  pohřebné, kolky, soudní poplatky a ostatní výdaje 
 
 
01.01.2021  výbory, komise - občerstvení 
 
 
01.01.2021  Mírové nám. 17/9 - vstup 
 
    

01.01.2021  inzerce,TV-rádia,  
ACHA,STK,posudky,BPPO,likv.,tisk.cenin, spis.služba 
 

01.01.2021  práv.zastoup.,revize,konzultace,CzechPoint,VŘ,MěN  
CP,  
 

01.01.2021  poštovné, el. certifikáty, čas. razítka 
 

01.01.2021  myčka, servis. popl, Carnet, karty CCS, dálniční  
známky 
 

   

01.01.2021  energie (plyn, el., teplo,vodné, sráž. voda, pohonné  
hmoty, olej, mazadla)  
 

  



 

03049 0,00 1 450 000,00 0,00neinv. přísp. PO na energie 

03046 0,00 1 000 000,00 0,00neinv. přísp. PO na provoz 

3325 ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO 0,00 2 917 000,00 0,00
03059 0,00 10 000,00 0,00podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 

03051 0,00 832 000,00 0,00neinv. přísp. PO na platy 

03049 0,00 950 000,00 0,00neinv. přísp. PO na energie 

03046 0,00 1 125 000,00 0,00neinv. přísp. PO na provoz 

3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 0,00 2 765 000,00 0,00
03059 0,00 10 000,00 0,00podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 

03051 0,00 755 000,00 0,00neinv. přísp. PO na platy 

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

03046 0,00 1 000 000,00 0,00neinv. přísp. PO na provoz 

3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 0,00 3 392 000,00 0,00
03059 0,00 10 000,00 0,00podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 

03051 0,00 832 000,00 0,00neinv. přísp. PO na platy 

03049 0,00 1 350 000,00 0,00neinv. přísp. PO na energie 

03046 0,00 1 200 000,00 0,00neinv. přísp. PO na provoz 

3317 MŠ Masarykova 30, PO 0,00 8 622 000,00 0,00
03059 0,00 10 000,00 0,00podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 

03051 0,00 2 412 000,00 0,00neinv. přísp. PO na platy 

03049 0,00 3 300 000,00 0,00neinv. přísp. PO na energie 

03046 0,00 2 900 000,00 0,00neinv. přísp. PO na provoz 

3300 odbor ŠKSaPP, oddělení školství 434 000,00 939 000,00 0,00
09811 434 000,00 434 000,00 0,00MAS České středohoří-výzkum,vývoj,vzděl. 

03034 0,00 505 000,00 0,00společné provozní výdaje a příspěvky 

3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 0,00 36 850 000,00 0,00
03051 0,00 19 550 000,00 0,00neinv. přísp. PO na platy 

03049 0,00 14 300 000,00 0,00neinv. přísp. PO na energie 

03046 0,00 3 000 000,00 0,00neinv. přísp. PO na provoz 

3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 1 570 000,00 13 685 000,00 0,00
03241 0,00 13 665 000,00 0,00dot. na činn. a investice sport. odd. 

03240 1 000 000,00 0,00 0,00HC Stadion Litoměřice, z. s. 

03239 500 000,00 0,00 0,00Fotbalový klub Litoměřicko 

03238 70 000,00 0,00 0,00TJ Slavoj 
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01.01.2021  Lingua Universal - podpora projektů vzdělávání pro  
udržitel. rozvoj 
 

01.01.2021  NF - Gaudeamus - přísp. na dějepisnou soutěž 
 

01.01.2021  SPRM - test žáků 5. a 9. tříd 
 
 
01.01.2021  ČSCH Žitenice - dotace na edukativní projekt 
 

01.01.2021  náklady na regionální školství 
 

01.01.2021  dotace dětským spol. organizacím 
01.01.2021  dotační program - oblast volného času dětí   
 

01.01.2021  přísp. na lyžařský výcvik 7. tříd ZŠ 
 

01.01.2021  GJJ - dotace na přípravu v "Dějepisné soutěži" 
 

 

 

 

 

01.01.2021  Závod míru juniorů 
01.01.2021  individuální dotace - fotbal 
01.01.2021  individuální dotace - lední hokej 
01.01.2021  individuální dotace - basketbal 
01.01.2021  dotační program - celoroční činnost sportovní spolky 
01.01.2021  talentovaná mládež, MS, handicap sport 
01.01.2021  dotační program - Sport pro zdraví/sport pro všechny 
01.01.2021  MTB České středohoří 
 

   

01.01.2021  splátka půjčky 
 

01.01.2021  splátka půjčky 
 

 



 

03056 0,00 200 000,00 0,00neinv. přísp. na kulturní akce, PO 

03055 0,00 100 000,00 0,00neinv. přísp.na rozsvícení vánoč. stromu 

03051 0,00 7 290 000,00 0,00neinv. přísp. PO na platy 

03049 0,00 3 000 000,00 0,00neinv. přísp. PO na energie 

03046 0,00 4 500 000,00 0,00neinv. přísp. PO na provoz 

3401 Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 0,00 7 625 000,00 0,00
03065 0,00 30 000,00 0,00Máchovou stopou 

03064 0,00 25 000,00 0,00Města čtou 

03051 0,00 5 620 000,00 0,00neinv. přísp. PO na platy 

03049 0,00 450 000,00 0,00neinv. přísp. PO na energie 

03046 0,00 1 500 000,00 0,00neinv. přísp. PO na provoz 

3400 odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 20 000,00 2 145 000,00 0,00
03801 20 000,00 0,00 0,00správní popl. , pokuty, poj. náhr. 

03404 0,00 404 000,00 0,00pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 

03403 0,00 136 000,00 0,00kulturní akce 

03401 0,00 1 605 000,00 0,00dot. kultur. org. vč. staveb. akce 

3369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 264 000,00 3 600 000,00 0,00
03808 264 000,00 0,00 0,00přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO 

03052 0,00 3 600 000,00 0,00neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ 

3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 0,00 1 199 000,00 0,00
03063 0,00 10 000,00 0,00Zahrada orchestrů 

03062 0,00 20 000,00 0,00Symfonický koncert 

03059 0,00 10 000,00 0,00podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 

03049 0,00 750 000,00 0,00neinv. přísp. PO na energie 

03046 0,00 409 000,00 0,00neinv. přísp. PO na provoz 

3328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 0,00 3 067 000,00 0,00
03059 0,00 10 000,00 0,00podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 

03051 0,00 832 000,00 0,00neinv. přísp. PO na platy 

03049 0,00 1 200 000,00 0,00neinv. přísp. PO na energie 

03046 0,00 1 025 000,00 0,00neinv. přísp. PO na provoz 

3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 0,00 2 905 000,00 0,00
03059 0,00 10 000,00 0,00podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 

03051 0,00 825 000,00 0,00neinv. přísp. PO na platy 

03049 0,00 920 000,00 0,00neinv. přísp. PO na energie 

03046 0,00 1 150 000,00 0,00neinv. přísp. PO na provoz 

3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 0,00 3 483 000,00 0,00
03059 0,00 10 000,00 0,00podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 

03051 0,00 1 023 000,00 0,00neinv. přísp. PO na platy 
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01.01.2021  fotodokumentace a archivace kulturních památek 
 
 
01.01.2021  pronájem divadel. prostor (smlouva) 
 
 
01.01.2021  Městská památková rezervace - podíl města 
 
 

01.01.2021  smlouva s kronikářem 
 

01.01.2021  Den evropského dědictví 
 
 
01.01.2021  vítání občánků, zlaté svatby 
 
 

    
01.01.2021  Kinoklub Ostrov - filmový festival 
 
 

01.01.2021  dotační program - celoroční činnost subjektů v  
oblasti kultury 
 

    
01.01.2021  Severočeská státní filharmonie Teplice 
 
   

01.01.2021  dotační program - oblast kultury 
01.01.2021  Sborové dny - pěvecké soubory 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

04801 1 260 000,00 301 000,00 0,00nájemné z nemovitostí + ostatní 

04205 0,00 650 000,00 0,00Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha 

04202 0,00 3 939 000,00 0,00nákup pozemků a nemovitostí 

04201 0,00 1 150 000,00 0,00odhady nemovitostí, právníci, výpisy 

04 KAP odbor správy nemovitého majetku města 
Uz 

Celkem KAP -  03 30 795 000,00 115 854 000,00 0,00odbor škol., kult., sportu a pam. péče 

3610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 0,00 4 980 000,00 0,00
03060 0,00 70 000,00 0,00kurzy počítač. gramotnosti pro seniory 

03059 0,00 10 000,00 0,00podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 

03051 0,00 2 795 000,00 0,00neinv. přísp. PO na platy 

03049 0,00 500 000,00 0,00neinv. přísp. PO na energie 

03046 0,00 1 605 000,00 0,00neinv. přísp. PO na provoz 

3514 ZŠ Ladova 5-rek.učebny cizích jaz.a inf. 1 554 000,00 0,00 0,00
17969 1 554 000,00 0,00 0,00integrovaný regionální OP-EU-INV 

3513 ZŠ Havlíčkova 32 - vybud. zázemí, učebny 1 901 000,00 0,00 0,00
17969 1 901 000,00 0,00 0,00integrovaný regionální OP-EU-INV 

3512 odbor.učebny v půdním prostoru Masar. ZŠ 21 252 000,00 290 000,00 0,00
17969 21 176 000,00 0,00 0,00integrovaný regionální OP-EU-INV 

17016 76 000,00 0,00 0,00integrovaný regionální OP-EU-NIV 

03003 0,00 290 000,00 0,00odborné učebny, Masarykova  ZŠ - VZ 

3511 ZŠ Na Valech-učebny-polytech.vzděl. 3 800 000,00 0,00 0,00
17969 3 800 000,00 0,00 0,00integrovaný regionální OP-EU-INV 

3500 odbor ŠKSaPP, stavební akce 0,00 1 000 000,00 0,00
03325 0,00 200 000,00 0,00Masarykova ZŠ Ltm., Svojsíkova 5, PO 

03305 0,00 200 000,00 0,00MŠ Litoměřice, Stránského 3a/1710 

03300 0,00 600 000,00 0,00ZŠ a MŠ 

3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 0,00 16 390 000,00 0,00
03810 0,00 1 000 000,00 0,00MKZ - Vinobraní 

03058 0,00 300 000,00 0,00neinv. přísp.na festival klasické hudby 
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01.01.2021  prodej hrobových příslušenství 

01.01.2021  prodej bytů 
01.01.2021  Svatováclavská 2253 - pozemek vč. budovy  
 

 
01.01.2021  Kovošrot Group CZ a.s. Děčín - parkoviště - nájemné 
 

01.01.2021  nájem cyklostezka + přemostění Labe (ČD) 
01.01.2021  věcná břemena (povodí, ČD, Lesy ČR) 
01.01.2021  Pozemkový fond - nájem 
01.01.2021  ÚZSVM - Nemocnice Litoměřice a.s. - nájem pozemky 
 

01.01.2021  vidimace a legalizace, soudní výlohy, výpisy z KN 
 
  
01.01.2021  věcná břemena 
 

01.01.2021  zahrádky +  ČSZ 
01.01.2021  pozemky pod garážemi 
01.01.2021  ostatní pronájmy + nájem z odběrného místa  
 

 

 

01.01.2021  nákup pozemků pod komun. od fyz. osob. a organizací 
01.01.2021  Miřejovická stráň a ostatní komunikace 
01.01.2021  ul. Husova - nákup pozemku od SŽDC 
 

01.01.2021  výdaje na drobné opravy majetku (oplocení,  
zdi+kácení) 
 

  

01.01.2021  odhady a geometrické plány 
01.01.2021  zpracování průkazů ener. náročnosti budov (PENB) 
 

01.01.2021  neinvestiční výdaje - podloubí + srážková voda 
 

01.01.2021  kolky, soudní popl.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.01.2021  dot. management v průběhu realizace proj. - RRA  
rámcová sml. 
 

 

01.01.2021  work out hřiště II. etapa 
 

01.01.2021  rekonstrukce elektrorozvodů II. 
 

   

01.01.2021  ZŠ, MŠ - oprava střech 
01.01.2021  ZŠ, MŠ - havárie, vandalismus 
 

 



 

05809 100 000,00 2 000 000,00 0,00Sběrový dvůr, ul. Nerudova 

05804 2 500 000,00 0,00 0,00příspěvek na třídění sběru odpadu 

05803 420 000,00 0,00 0,00místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm. 

05016 0,00 25 000,00 0,00projekty, kolky, poplatky 

05005 0,00 197 000,00 0,00popl. za vynětí ZPF - skládka Třeboutice 

05004 0,00 245 000,00 0,00státní správa 

05003 0,00 1 150 000,00 0,00ekologické služby (psi, deratizace) 

05002 0,00 556 000,00 0,00příspěvky a ekologická výchova 

05001 0,00 26 720 000,00 0,00nakládání s odpady 

05 KAP odbor životního prostředí 
Uz 

Celkem KAP -  04 9 409 000,00 10 919 000,00 0,00odbor správy nemovitého majetku města 

4400 odd. lesního hospodářství (OLH) 1 250 000,00 3 429 000,00 0,00
04803 1 250 000,00 0,00 0,00prodej dřeva, myslivost, nájemné 

04402 0,00 1 503 000,00 0,00platy, odměny a zák. pojistné 

04401 0,00 1 926 000,00 0,00provozní a ostatní neinv. a inv. náklady 

4000 odbor správy nemovitého majetku města 8 159 000,00 7 490 000,00 0,00
08223 1 524 000,00 0,00 0,00Kasárna pod Radobýlem 

08220 581 000,00 0,00 0,00Pivovar Litoměřice 

04806 0,00 1 450 000,00 0,00opravy a investiční akce 

04802 4 794 000,00 0,00 0,00prodej pozemků a nemovitostí 
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01.01.2021  ZŠ ul. Havlíčkova - výměna osvětlení - III. etapa 
01.01.2021  ZŠ ul. Ladova - výměna osvětlení - III. etapa 

01.01.2021  ul. Na Valech - závlahy, výsadba dřevin 
 

01.01.2021  dotační program - příspěvek - solární ohřev TUV -  
občané 
 

01.01.2021  příspěvek na ekologickou výchovu žáků 
01.01.2021  Den životního prostředí 
01.01.2021  Ekoporadna SEVER 
 

01.01.2021  PO TSM - sekačka 
 

01.01.2021  čerpačka Labe 
 

      

 

01.01.2021  správní poplatky 
 

01.01.2021  ovzduší, zeleň, odpady 
 

01.01.2021  odvody za odnětí ze ZPF 
 
  

 

 

       
      

01.01.2021  platby za psy v psím útulku 
01.01.2021  deratizace + odchyt holubů, úklid uhynulých zvířat 
 

01.01.2021  Falco - provoz stanice pro handicap. zvířata 
 

01.01.2021  Obec Hlinná - Slavnosti pastvin 
 

01.01.2021  členský příspěvek na SONO 
 

01.01.2021  monitorovací síť ovzduší - provoz 
 

01.01.2021  kontejnerová stání - opravy 
 

01.01.2021  platby za svoz separovaného odpadu 
01.01.2021  svoz bioodpadu 
 

01.01.2021  nákup kontejnerů na separovaný odpad 
 

01.01.2021  platby za svoz TDO za město 
01.01.2021  uložení komunálního odpadu (SONO ÚPOHLAVY) 
 

01.01.2021  platby za svoz nebezpečných odpadů 
 

01.01.2021  likvidace černých skládek 
 

01.01.2021  myslivost 
 

01.01.2021  prodej dřevní hmoty 
 

     

01.01.2021  dálniční známka 
 

01.01.2021  práce v lese, nájemné Varhošť, revize, popl. za  
rozhl. přijímač 
 

01.01.2021  nájemné za pozemky 
 

01.01.2021  školení způsobilosti 
 

01.01.2021  oprava a údržba (revize, údržba hájovny) 
 

01.01.2021  pohonné hmoty, maziva a zák. poj. 
 

01.01.2021  ochranné pomůcky, výstroj ved. OLH 
 

01.01.2021  služ. bank. ústavů, pojištění vozidel 
 

01.01.2021  členské příspěvky + škody zvěří 
 

01.01.2021  knihy, tisk, předplatné časopisů 
 
 

01.01.2021  všeobecný materiál (kancel. potřeby, ND k vozidlu,  
sazenice, nářadí, zdrav. mat) 
 

01.01.2021  energie 
 

01.01.2021  Kasárna pod Radobýlem - nájemné 
 

01.01.2021  provoz minipivovaru - nájemné 
 

01.01.2021  Pivovar - statické zajištěni šachty 
 

01.01.2021  ul. Dlouhá - rekonstrukce bytu č. 5 
 

01.01.2021  prodej pozemků dle předložených žádostí 
01.01.2021  pozemky - splátky 
01.01.2021  Kocanda 
 

 



 

13010 2 336 000,00 2 336 000,00 0,00státní přísp. na výkon pěstounské péče 

06801 330 000,00 0,00 0,00příjmy z činnosti sociálního odboru 

06042 0,00 180 000,00 0,00Fond ohrožených dětí Klokánek 

06018 0,00 670 000,00 0,00komunitní plán 

06015 0,00 550 000,00 0,00prevence kriminality 

06012 0,00 50 000,00 0,00náhradní rodinná péče a pěstounská péče 

06009 0,00 1 000 000,00 0,00 investiční výdaje a větší opravy 

06008 0,00 280 000,00 0,00provoz služebního vozidla odboru SVaZ 

06005 0,00 300 000,00 0,00dot.progr.-podp.soc.a zdrav.akt.-občané 

06003 0,00 520 000,00 0,00důchodci + zdravotně postižení 

6156 Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul.Revoluční 0,00 9 732 000,00 0,00
06024 0,00 270 000,00 0,00neinv. přísp. PO na provoz 

06023 0,00 8 882 000,00 0,00neinv. přísp. PO na platy 

06022 0,00 580 000,00 0,00neinv. přísp. PO  na energie 

6100 odbor SVaZ, zdravotnictví 5 000 000,00 5 000 000,00 0,00
06002 5 000 000,00 5 000 000,00 0,00Nemocnice Litoměřice, a.s. 

06 KAP odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
Uz 

Celkem KAP -  05 7 694 000,00 53 501 000,00 14 434 000,00odbor životního prostředí 

5200 odbor životního prostředí, městská zeleň 0,00 3 500 000,00 0,00
05202 0,00 3 500 000,00 0,00městská zeleň - údržba 

5000 odbor životního prostředí 7 694 000,00 50 001 000,00 14 434 000,00
22008 4 674 000,00 19 108 000,00 14 434 000,00Příspěvky obcím podle atomového zákona 
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01.01.2021  umístění v DPS a ostatní příjmy 
 

 

      

01.01.2021  rozvojová spolupráce se ZŠ Ndere Keňa 
01.01.2021  zdravé město 
 

    

01.01.2021  podpora fair trade 
01.01.2021  dotační program - podpora fairtradových aktivit 
 

01.01.2021  komunitní plánování 
 
  

       
      

    

01.01.2021  Domov seniorů - oprava budovy 
 

       
      

       
  

       

01.01.2021  Dny zdraví, gratulace, přednášky, besídky, vánoční  
svátky ,vzděl.seniorů 
 

      

 

 

 

01.01.2021  návratná finanční výpomoc 
 

01.01.2021  splátka návratné finanční výpomoci 
 

01.01.2021  prořezy stromů - výškové práce 
01.01.2021  výsadba dřevin a květin 
01.01.2021  pasport zeleně - doplnění, aktualizace 
01.01.2021  projekty 
01.01.2021  vánoční strom 
01.01.2021  závlahy - kruhový objezd, Kapucínské nám.  
01.01.2021  Hvězdárna - park 
01.01.2021  Domov důchodců v Ltm. - park 
01.01.2021  Jiráskovy sady - rozvojová péče 
 

      

01.01.2021  změna vytápění objektu hájovny 
 

01.01.2021  dotační program- příspěvek na solární ohřev TUV -  
podnikatelé 
 

 
01.01.2021  nádrže na dešťovou vodu 
 

01.01.2021  ul. Mezibraní - regenerace zeleně 
01.01.2021  Park V. Havla - rekonstrukce závlah 
 

01.01.2021  podzemní kontejnery 
 

01.01.2021  skládka Třeboutice - PD rozšíření 
 

01.01.2021  Pokratice - rekonstrukce rybníku  
 

01.01.2021  ul. Žernosecká - prodloužení vodovodního řadu 
 

01.01.2021  neinvestiční transfer 
 

01.01.2021  Centrum Srdíčko - havárie - vodovodní potrubí 
 

01.01.2021  kompostéry 
 

01.01.2021  operativní leasing elektromobily 
 
 
01.01.2021  ZŠ ul. Ladova - výměna ležatých rozvodů vody 
 

01.01.2021  ZŠ U Stadionu - rekonstrukce rozvodů tepla I. 
 
 



 

08233 0,00 6 900 000,00 0,00ostatní menší opravy a investiční akce 

08213 0,00 100 000,00 0,00recyklovaný materiál 

08212 0,00 500 000,00 0,00Výstaviště ZČ - opravy a rekonstrukce 

08211 0,00 5 000 000,00 0,00ostatní větší opravy a investiční akce 

8100 odbor ÚR, příprava staveb 0,00 4 315 000,00 0,00
08002 0,00 2 530 000,00 0,00projektové dokumentace 

08001 0,00 1 785 000,00 0,00provozní výdaje a inženýrská činnost 

8000 odbor územního rozvoje 121 000,00 0,00 0,00
08801 121 000,00 0,00 0,00místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 

08 KAP odbor územního rozvoje 
Uz 

Celkem KAP -  07 1 200 000,00 50 000,00 0,00odbor - stavební úřad 

7000 odbor - stavební úřad 1 200 000,00 50 000,00 0,00
07802 1 200 000,00 0,00 0,00správní poplatky a ostatní příjmy 

07001 0,00 50 000,00 0,00PD, stat. znalecké posudky, kopírování 

07 KAP odbor - stavební úřad 
Uz 

Celkem KAP -  06 20 649 000,00 40 881 000,00 0,00odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

6400 podpora sociálních služeb 0,00 7 000 000,00 0,00
06043 0,00 7 000 000,00 0,00dot.progr.-podpora soc.služeb a ost.výd. 

6380 Klub důchodců + zdravotně postižení 0,00 100 000,00 0,00
06016 0,00 100 000,00 0,00neinvestiční výdaje 

6375 Diecézní charita 0,00 180 000,00 0,00
06037 0,00 130 000,00 0,00dobrovolnické centrum 

06031 0,00 50 000,00 0,00šatník 

6300 odbor SVaZ, sociální věci 15 649 000,00 18 869 000,00 0,00
13015 2 431 000,00 2 431 000,00 0,00účel.dot.-přísp. na výkon sociální práce 

13011 10 552 000,00 10 552 000,00 0,00účel.dot. - sociál. práv. ochr. dětí 
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20 000,00
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121 000,00
 

  

         

         

                                                                     

                        

   

   

               

                           

01.01.2021  dětská hřiště - revize EU 
01.01.2021  věž, kašny, hodiny, energie 
 

01.01.2021  ochranné nátěry a opravy ochranných nátěrů 
01.01.2021  opravy mostů a lávek 
01.01.2021  informační systém 
 

01.01.2021  mostní prohlídky 
 

01.01.2021  nákup městského mobiliáře 
 
 

01.01.2021  BESIP - osvětlení přechodů  
 

01.01.2021  bezbariérové přístupy 
01.01.2021  sídl. - opr. chodníku - litý asfalt - parkování 
01.01.2021  Mostná hora - oprava přístupového chodníku 
01.01.2021  sídliště - opravy chodníků 
01.01.2021  chodníky u panelových domů + vyšlapané chodníky 
 

01.01.2021  dětská hřiště - vybavení 
 

01.01.2021  dětská hřiště - dopadové plochy + oplocení 
 

01.01.2021  ul. Na Vinici - oprava opěrných zdí 
01.12.2021  údržba a opr.míst.kom.,dopr.značení a jiné činn. 
 

 

 

01.01.2021  Kasárna pod Radobýlem - stavební úpravy objektů  
 

01.01.2021  územní studie - ostatní 
01.01.2021  územně plánovací dokumentace 
01.01.2021  územně analytické podklady 
 

01.01.2021  zjednodušené projekty 
 

 
01.01.2021  odborná literatura 
 
  

01.01.2021  inženýrská činnost 
01.01.2021  činnost městského architekta 
01.01.2021  vícetisky, kopírovací práce 
01.01.2021  studentské práce 
 

    

01.01.2021  Zahrada Čech s.r.o. - Telefónica O2 ČR - pronájem    
 

   

   

       
       
       
  

       
 

 

 

     

       
  



 

Celkem KAP -  21 0,00 1 170 000,00 0,00útvar PROLIDI 

2100 útvar PROLIDI 0,00 1 170 000,00 0,00
09102 0,00 620 000,00 0,00Zdravé město a MA21 

09101 0,00 200 000,00 0,00dot.progr.-Zdravé město Litoměřice 

08004 0,00 200 000,00 0,00participativní rozpočet 

02106 0,00 150 000,00 0,00strategické řízení 

21 KAP útvar PROLIDI 
Uz 

Celkem KAP -  09 1 520 000,00 23 533 000,00 0,00městská policie 

9000 městská policie 1 520 000,00 23 533 000,00 0,00
09803 1 520 000,00 0,00 0,00PCO a ost. nedaň. příjmy 

09018 0,00 20 417 000,00 0,00prostředky na platy a zákonné pojistné 

09014 0,00 165 000,00 0,00investice 

09001 0,00 2 451 000,00 0,00provozní a ostatní neinvestiční náklady 

06015 0,00 500 000,00 0,00prevence kriminality 

09 KAP městská policie 
Uz 

Celkem KAP -  08 2 086 000,00 28 635 000,00 0,00odbor územního rozvoje 

8400 odbor ÚR , místní komunikace 1 600 000,00 6 810 000,00 0,00
08811 500 000,00 0,00 0,00odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz. 

08801 1 100 000,00 0,00 0,00místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 

08403 0,00 1 010 000,00 0,00ostatní služby (mimo TSM) 

08402 0,00 4 300 000,00 0,00el. energie veřej. osvětlení města 

08101 0,00 1 500 000,00 0,00oprava povrchu chodníku po pokládce sítí 

8300 odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO 350 000,00 0,00 0,00
08807 350 000,00 0,00 0,00TSM - ostat. nedaň. příjmy 

8202 automatické park. zař. pro kola v Ltm. 15 000,00 300 000,00 0,00
08218 15 000,00 300 000,00 0,00automatické park. zařízení pro kola 

8200 odbor ÚR, realizace staveb 0,00 17 210 000,00 0,00
08258 0,00 2 500 000,00 0,00havarijní fond 

08257 0,00 2 210 000,00 0,00ostatní rekonstrukce a modernizace 
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 385 000,00

 
 

 240 000,00
 

    
 380 000,00

 
 

 90 000,00
 

 
 25 000,00

 
 

 70 000,00
 

       
 350 000,00

 
    

 30 000,00
 

 
 31 000,00

 
    

 170 000,00
 

 

   

   

1 100 000,00
 

        

 10 000,00
 

 
 1 000 000,00

 
 

   

      

260 000,00
 

  
90 000,00

 
  

      
15 000,00

 
        

               

   

 450 000,00
200 000,00
200 000,00

 

     

    

   

 

      

01.01.2021  pult centrální ochrany 
 
 
01.01.2021  ostatní nedaňové příjmy 
 

     

01.01.2021  modernizace PCO 
 

01.01.2021  pohonné hmoty 
 

01.01.2021  DHDM - (obnova PC, monitory, vybavení) 
 

01.01.2021  všeobecný mat. (střelivo, úklid, prostř., PC  
mat.,žárovky, mat. pro údržbu domu) 
 

  
01.01.2021  energie (elektřina, plyn, voda)  
 

01.01.2021  výstroj (uniformy) 
 
 
01.01.2021  STK, emise, komíny, PCO, MKS, očkování 
 

01.01.2021  školení, vzdělávání (knihy), prolongační kurz  
(cestovné stravné)  
 

01.01.2021  pronájem střelnice, plošiny 
 

01.01.2021  telefony, datové služby 
 
  
01.01.2021  opr. a údržba (MKS, auta, PCO, budova, zázn. zař.) 
 
 
01.01.2021  dálniční známky, kmitočty, kolky 
 

01.01.2021  služby peněžních a poštovních ústavů 
 
 
01.01.2021  služby zpracování dat, programové vybavení 
 

 

 

01.01.2021  poplatek za užívání veřejného prostranství 
 
  

01.01.2021  odtahy a likvidace vraků 
 

01.01.2021  úklid města 
 

 

  

01.01.2021  tržby za provoz veřejných WC 
 

01.01.2021  hřbitov - nájem 
 

  
01.01.2021  výběr příjmů 
 
  

     

 

01.01.2021  městská dešťová kanalizace - opravy a nové 
01.01.2021  sídliště - strojové čištění dešťové kanalizace 
01.01.2021  dešťové vpusti - výměna při CO povrchů vozovek (TSM) 
 

  



 

08804 12 000 000,00 60 000,00 0,00parkovací automaty 

08801 10 100 000,00 0,00 0,00místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 

08503 0,00 12 600 000,00 0,00městská hromadná doprava 

08501 0,00 860 000,00 0,00dopravní značení - změny a údržba 

85 KAP odbor dopravy a silničního hospodářství 
Uz 

Celkem KAP -  24 700 000,00 0,00 0,00odbor - obecní živnostenský úřad 

2400 odbor - obecní živnostenský úřad 700 000,00 0,00 0,00
02805 700 000,00 0,00 0,00správní poplatky a ostatní příjmy 

24 KAP odbor - obecní živnostenský úřad 
Uz 

Celkem KAP -  23 30 000,00 1 135 000,00 0,00útvar obrany a krizového řízení 

2300 útvar obrany a krizového řízení 30 000,00 1 135 000,00 0,00
02309 0,00 192 000,00 0,00ostatní osobní výdaje 

02301 30 000,00 943 000,00 0,00protipožární ochrana - provozní výdaje 

23 KAP útvar obrany a krizového řízení 
Uz 

Celkem KAP -  22 1 460 000,00 3 969 000,00 0,00odbor komunikace, marketingu a CR 

2200 Odbor komunikace, marketingu a CR 1 460 000,00 3 969 000,00 0,00
02801 1 160 000,00 0,00 0,00informační centrum 

02208 300 000,00 300 000,00 0,00Zahrada Čech, nákup a prodej vstupenek 

02203 0,00 1 650 000,00 0,00informační centrum 

02202 0,00 1 100 000,00 0,00marketing 

02201 0,00 919 000,00 0,00mediální propagace města 

22 KAP odbor komunikace, marketingu a CR 
Uz 
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420 000,00

 

    

01.01.2021  platba za služby (ClickPark s.r.o) 
 
 

  
01.01.2021  ostatní nedaň. příjmy 
 

01.01.2021  ZOZ - řidičské oprávnění 
 
  
01.01.2021  správní poplatky 
 

  

01.01.2021  údržba svislého a vodorovného dopravního značení 
 

01.01.2021  studie a PD dopr. značení, park. automaty - servis 
 
  
01.01.2021  znalecké posudky - dopr. nehody, toxikologie, apod.  
 
 

    

  

01.01.2021  úklid hasič. zbrojnice, refundace, údržba has.  
techniky 
 

01.01.2021  výstroj a výzbroj  
 

01.01.2021  DHDM 
 

01.01.2021  Obec Miřejovice - spol. jednotka PO 
01.01.2021  Obec Mlékojedy - spol. jednotka PO 
 

 

01.01.2021  monitorovací zpráva - projekt cisterna 
01.01.2021  revize,el.nářadí,doména,web.stránky, lékař,  
emise,TK, škol. 
 

 
01.01.2021  pojištění požárních vozidel 
 

01.01.2021  příprava na krizové situace 
 
 
01.01.2021  Obec Miřejovice a Mlékojedy - spol. jednotka PO 
 

01.01.2021  energie, pohonné hmoty, oleje 
 
     
01.01.2021  opravy a údržba vozidel a objektu (oprava) 
 

01.01.2021  spotřební materiál , hadice, savice, ND, auta 
01.01.2021  garáže - kasárna - náklady za užívání 
 

01.01.2021  prodej zboží - propagace města 
 

01.01.2021  průvodcovská činnost 
 

  

01.01.2021  propagační materiály pro město 
 
 

01.01.2021  nákup zboží do informačního centra 
01.01.2021  publikace o městě Litoměřice, letáky 
 

  
01.01.2021  semináře, vzdělání 
 

01.01.2021  marketing 
01.01.2021  veletrhy, výstavy 
01.01.2021  grafický vizuál města (implementace) 
01.01.2021  služby grafika  
01.01.2021  vnitřní věci 
 

     

01.01.2021  monitoring tisku 
 

01.01.2021  Radniční zpravodaj 
01.01.2021  výroční zpráva města 
 

01.01.2021  mobilní rozhlas 
01.01.2021  regionální televize 
 

 



 

Celkem 539 485 000,00 512 498 000,00 -26 987 000,00

Celkem KAP -  91 0,00 7 300 000,00 0,00org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE 

9100 org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE 0,00 7 300 000,00 0,00
09120 0,00 7 000 000,00 0,00energ. služba se zaručen. výsl. (EPC) 

09103 0,00 300 000,00 0,00příprava a realizace projektů 

91 KAP org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE 
Uz 

Celkem KAP -  85 23 700 000,00 13 520 000,00 0,00odbor dopravy a silničního hospodářství 

8500 odbor dopravy a silničního hospodářství 23 700 000,00 13 520 000,00 0,00
08805 1 600 000,00 0,00 0,00parkovací karty 
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Tab. č. 1

Návrh rozpočtu na r. 2021 - PŘÍJMY dle rozpočtové skladby (položky)   
(údaje v Kč)

Návrh rozpočtu
111 104 250 000,00

112 58 250 000,00

121 Obecné daně ze zboží a služeb (DPH) 165 580 000,00

133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 50 000,00

134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 18 280 000,00

135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 300 000,00

136 10 903 000,00

138 18 000 000,00
151 22 113 000,00

397 726 000,00

Návrh rozpočtu
211 18 261 000,00

213 6 350 000,00

214 Výnosy z finančního majetku (úroky) 601 000,00

221 4 302 000,00

231 98 000,00

232 9 004 000,00

241 5 000 000,00

242 3 374 000,00
246 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 144 000,00

47 134 000,00

Návrh rozpočtu
311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 4 794 000,00

4 794 000,00

Návrh rozpočtu
411 Neinv. přijaté transfery od veřej. rozp. ústř. úrovně 61 170 000,00

412 Neinv. přijaté transfery od veřej. rozp. úzm. úrovně 230 000,00
421 Inv. přijaté transfery od veřej. rozp. ústř. úrovně 28 431 000,00

89 831 000,00

539 485 000,00C 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 

 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 

TRANSFÉRY

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku

Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných spol. a subjektů

Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů



Tab. č. 2

Návrh rozpočtu na r. 2021 - VÝDAJE dle rozpočtové skladby (položky)
(údaje v Kč)

501 94 628 000,00

502 Osobní platby za provedou práci 6 298 000,00

503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 33 173 000,00

504 Odměny za užití duševního vlastnictví 18 000,00

512 7 000,00

513 9 070 000,00

514 560 000,00

515 Nákup vody, paliv a energie 9 803 000,00

516 68 503 000,00

517 23 936 000,00

519 Výdaje související s neinv. nákupy, přísp., náhrady a věcné dary  13 740 000,00

521 Neinv. transfery podnikatelským subjektům 514 000,00

522 Neinv. transfery neziskovým a podob. org. 23 614 000,00

532 Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 353 000,00

533 Neinv. transfery příspěvkovým a podob. org. 178 092 000,00

536 Ostatní neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům, daně, povinné platby 9 241 000,00

542 Náhrady placené obyvatelstvu 460 000,00

549 Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu 3 624 000,00

561 Neinvestiční půjčené podnikatelským subjektům 5 000 000,00

566 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 100 000,00

581 Výdaje na náhrady nezpůsobenou újmu 510 000,00
590 295 000,00

481 539 000,00

611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 165 000,00

612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 26 655 000,00

613 3 939 000,00
690 Ostatní investiční výdaje 200 000,00

30 959 000,00

512 498 000,00

Návrh rozpočtuBĚŽNÉ VÝDAJE 

CELKEM VÝDAJE

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Platy

Ostatní neinvestiční výdaje

Nákup materiálu

Nákup služeb

Podlimitní věcná břemena

(součet za třídu 6)

(součet za třídu 5)

Úroky a ostatní finanční výdaje

Ostatní nákupy

Návrh rozpočtu

Pozemky



Tab. č. 3

Návrh rozpočtu na r. 2021 - FINANCOVÁNÍ dle rozpočtové skladby (položky)
(údaje v Kč)

Návrh rozpočtu

Saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu -45 877 000,00

Sociální fond - příděl 4 456 000,00

Příspěvek obcím podle atomového zákona 14 434 000,00

-26 987 000,00

FINANCOVÁNÍ

CELKEM SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ



Tab. č. 4

Návrh rozpočtu na r. 2021 - PŘÍJMY dle rozpočtové skladby (paragrafy)
(údaje v Kč)

0 397 726 000,00

397 726 000,00

0 8 518 000

10 1 250 000,00

21 9 497 000,00

22 17 415 000,00

31 264 000,00

32 Výzkum školství a vzdělání (základní umělecké školy) 434 000,00

33 123 000,00

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 3 945 000,00

37 Ochrana životního prostředí 2 770 000,00

43 Soc. služby a pomoc. a spol. činnosti v soc. zabezpečení a polit. zaměst. 280 000,00

53 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 520 000,00

61 Státní moc, státní správa, územní samospráva, politické strany 417 000,00

63 631 000,00
64 70 000,00

47 134 000,00

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 4 794 000,00

4 794 000,00

0 89 831 000,00

89 831 000,00

539 485 000,00CELKEM PŘÍJMY

C E L K E M 

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

C E L K E M 

TRANSFÉRY

Návrh rozpočtu

C E L K E M 

Doprava

Vzdělávání a školské služby

Ostatní činnosti

Kultura, církve a sdělovací prostředky

Finanční operace

Návrh rozpočtu

DAŇOVÉ PŘÍJMY Návrh rozpočtu

Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

C E L K E M 

Návrh rozpočtuNEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 



Tab. č. 5

Návrh rozpočtu na r. 2021 - VÝDAJE dle rozp. skladby (paragrafy)
(údaje v Kč)

10 4 606 000,00

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 5 170 000,00

22 22 470 000,00

23 1 701 000,00

31 Vzdělávání a školské služby 35 313 000,00

32 Výzkum školství a vzdělání (základní umělecké školy) 1 806 000,00

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 28 152 000,00

34 Tělovýchova a zájmová činnost 56 255 000,00

35 16 998 000,00

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 84 063 000,00

37 35 023 000,00

39 257 000,00

43 Soc. služby a pomoc. a spol. činnosti v soc. zabezpečení a polit. zaměst. 25 716 000,00

52 150 000,00

53 Bezpečnost a veřejný pořádek 22 868 000,00

55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 985 000,00

61 Státní moc, státní správa, územní samospráva, politické strany 128 821 000,00

63 11 055 000,00
64 130 000,00

481 539 000,00

10 800 000,00

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 6 546 000,00

22 5 450 000,00

23 3 300 000,00

31 Vzdělávání a školské služby 490 000,00

34 550 000,00

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 4 739 000,00

37 Ochrana životního prostředí 7 200 000,00

53 Bezpečnost a veřejný pořádek 665 000,00
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva, politické strany 1 219 000,00

30 959 000,00

512 498 000,00

BĚŽNÉ VÝDAJE 

Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 

Vodní hospodářství

Vodní hospodářství

Doprava

Návrh rozpočtu

Ostatní činnost související se službami pro obyvatelstvo

Ostatní činnosti

Doprava

Zdravotnictví

Tělovýchova a zájmová činnost

Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 

Finanční operace

Ochrana životního prostředí

(součet za třídu 6)

CELKEM VÝDAJE

Civilní připravenost na krizové stavy

Návrh rozpočtuKAPITÁLOVÉ VÝDAJE

(součet za třídu 5)



(údaje v Kč)

č. účtu Název účtu

501000 Spotřeba materiálu 23 000,00

502000 Spotřeba energie 3 310 000,00

511100 Opravy a udržování bytů a nebytových prostor 11 730 000,00

511200 Příspěvky do fondu oprav společenství vlastníků 100 000,00

511400 Opravy a udržování kasárna Dukelských hrdinů 700 000,00

511500 Opravy a udržování kasárna Pod Radobýlem 900 000,00

511600 Opravy a udržování ostatní 4 000,00

511700 Opravy a udržování ostatní - Pobřežní 500 000,00

518000 Ostatní služby 561 000,00

521000 Mzdové náklady 3 020 000,00

524000 Zákonné sociální pojištění 1 022 000,00

549000 Jiné ostatní náklady 15 000,00

551000 Odpisy dlouhodobého majetku 4 170 000,00

556000 Tvorba a zúčtování opravných položek 50 000,00

557000 Odpis pohledávek 50 000,00
558000 Náklady z DDM 10 000,00

C e l k e m  n á k l a d y 26 165 000,00

602000 Tržby z prodeje služeb 18 000,00

603000 Výnosy z pronájmu - byty, nebytové prostory 18 542 000,00

603400 Výnosy z nájemného -  kasárna Dukelských  hrdinů 1 200 000,00

603600 Výnosy z nájemného - kasárna Pod Radobýlem 2 200 000,00

603700 Výnosy z nájemného - areál Pobřežní 60 000,00

641010 Poplatek z prodlení dlužného nájmu 100 000,00

649100 Mimořádný příjem 716 000,00
662000 Přijaté bankovní úroky 1 000,00

C e l k e m  v ý n o s y 22 837 000,00

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK -3 328 000,00

Hospodářská činnost - úsek správy nemovitostí 
plán nákladů a výnosů na rok 2021

Tab. č. 6



(údaje v Kč)

č. akce název akce

101 revize elektro 50 000,00

102 revize plyn 40 000,00

103 hasící přístroje a hydranty 80 000,00

104 zařizovací předměty 350 000,00

105 bytová jádra 250 000,00

106 běžná údržba 3 250 000,00

107 havárie 450 000,00

108 projektové dokumentace 80 000,00

109 výměny kotlů 300 000,00

111 střechy 1 000 000,00

112 výtahy - oprava 100 000,00

113 fasády - oprava 700 000,00

114 Velká Krajská 47/7 - údržba objektu 30 000,00

115 ubytovna Želetice - údržba objektu 200 000,00

116 objekt vojenské ubytovací a stavební správy - údržba objektu 300 000,00

197 údržba škol 800 000,00

198 oprava a výměna oken 800 000,00

199 výměna rozvodů vody 200 000,00

201 obnova volných bytů 2 250 000,00

212 lékárna Mírové náměstí 38 - společné prostory 100 000,00

219 Šrejbr škola 400 000,00

celkem účet 511 100 11 730 000,00

1001 opravy a údržba kasárna Dukelských hrdinů 700 000,00

celkem účet 511 400 700 000,00

1002 opravy a údržba kasárna Pod Radobýlem 900 000,00

celkem účet 511 500 900 000,00

1003 opravy a údržba areál Pobřežní 500 000,00

celkem účet 511 700 500 000,00

celkem 13 830 000,00

Hospodářská činnost - úsek správy nemovitostí 
rozpis oprav na rok 2021

Tab. č. 7



Běžné Kapitálové

389 108 389 108 -45 877 343 231 1 79 367 79 367

5 159 45 975 51 134 4 456 55 590 2 132 664 131 645 1 019

2 288 76 28 431 30 795 30 795 3 115 854 115 364 490

4 615 4 794 9 409 9 409 4 10 919 6 180 4 739

7 694 7 694 14 434 22 128 5 53 501 41 901 11 600

5 330 15 319 20 649 20 649 6 40 881 40 881

1 200 1 200 1 200 7 50 50

2 086 2 086 2 086 8 28 635 22 135 6 500

1 520 1 520 1 520 9 23 533 22 868 665

0 0 21 1 170 970 200

1 460 1 460 1 460 22 3 969 3 969

30 30 30 23 1 135 1 135

700 700 700 24 0

23 700 23 700 23 700 85 13 520 13 520

0 0 91 7 300 1 554 5 746

444 860 4 794 61 400 28 431 539 485 -26 987 512 498 512 498 481 539 30 959

celkové parametry rozpo čtu: 
PŘÍJMY: 539 485 tis. K č
VÝDAJE: 512 498 tis. K č z toho přesuny výdaj ů z roku 2020 do roku 2021 ve výši 12 736 tis. K č 
FINANCOVÁNÍ (rozdíl PŘÍJMY - VÝDAJE, tj. SALDO ROZPOČTU - PŘEBYTEK ): 26 987 tis. K č

běžný rozpo čet:
běžné příjmy + běžné dotace: 506 260 tis. K č
běžné výdaje: 481 539 tis. K č
rozdíl b ěžné příjmy - b ěžné výdaje: + 24 721 tis. K č 

kapitálový rozpo čet:
kapitálové příjmy + kapitálové dotace: 33 225 tis. K č
kapitálové výdaje: 30 959 tis. K č
rozdíl kapitálové p říjmy - kapitálové výdaje:  + 2 266 tis. K č

celkem b ěžný + kapitálový rozpo čet - SALDO ROZPOČTU CELKEM:  + 24 721 tis. Kč + 2 266 tis. Kč =  + 26 987 tis. K č

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   2021  (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
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Podkladový materiál pro 5. jednání ZM dne 3. 12. 2020

Číslo bodu: 40

Název bodu: Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na období 2022 -
2023

Zodpovídá: Ing. Iveta Zalabáková
Zpracoval/a/i: Ing. Iveta Zalabáková

Důvodová zpráva:

- povinnost vyplývající ze zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů –
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 (SVR) je zpracován na období 2022 – 2023

- v souladu s příslušnou legislativou bylo zveřejněno 15 dní před jednáním ZM na úřední desce

- kapitálové příjmy a výdaje – ve výhledu obsaženy pouze dosud známé skutečnosti, tj. kapitálové
příjmy předpokládány v minimální obvyklé výši (příjmy z prodeje nemovitostí a pozemků), v
kapitálových výdajích uvažováno pouze splácení dlouhodobého závazku vyplývajícího z projektu EPC
(město bude splácet do r. 2026)

- běžné příjmy a výdaje (tj. běžný provozní rozpočet a z něj vyplývající provozní saldo) –
vzhledem k minimální výši kapitálových příjmů v posledních letech je výše provozního salda
zásadní parametr pro další možný rozvoj města, tj. financování nových investic (spolu s
rezervami z minulých let)

- stav rezerv z minulých let – k 1.1. 2020 ve výši 169 mil. Kč, z toho:

vlastní zdroje města: 131 mil. Kč

zůstatek mimořádné dotace SURAO: 38 mil. Kč

předpokládaný stav rezerv k 1.1. 2021 = stav rezerv k 1.1. 2020 + výsledek rozpočtu 2020 (tj. rozdíl
mezi příjmy a výdaji rozpočtu v roce 2020)

Viz příloha – Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 - 2023

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../5/2020

ZM schvaluje

Střednědobý výhled rozpočtu města Litoměřice na období 2022 - 2023 (viz příloha orig. zápisu).
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Příloha č. 1: SVR_2022_2023.pdf

V Litoměřicích 25.11.2020

Předkládá/jí: Mgr. Karel Krejza (místostarosta)



Střednědobý výhled rozpo čtu m ěsta Litom ěřice na období 2022 - 2023

údaje v tis. K č

2022 2023

401 000 408 000

354 000 361 000

47 000 47 000

39 000 40 000

61 000 63 000

501 000 511 000

3 000 3 000

0 0

504 000 514 000

482 000 485 000

6 500 6 500

488 500 491 500

0 0

488 500 491 500

19 000 26 000

-3 500 -3 500 

15 500 22 500

Komentá ř: 

PŘÍJMY:
daňové p říjmy
plánovaná  výše daňových příjmů takto:
v roce 2022 uvažován dopad zrušení superhrubé mzdy, tj. snížení daní o cca 27 mil. Kč
pro rok 2023: předpoklad meziročního zvýšení daní oproti roku 2022 o 2 %
kapitálové p říjmy - jedná se o příjmy z prodeje nemovitostí  a pozemků 

VÝDAJE:
běžné výdaje 
pro rok 2022 a 2023  vychází z výše běžných výdajů z návrhu rozpočtu 2021 (bez nárůstu mezd města a příspěvkových organizací)
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: 16.11. 2020

poplatky

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 

Kapitálové příjmy - třída 3 - prodej nemovit. a pozemků 

CELKEM SALDO ROZPO ČTU

 VÝDAJE CELKEM

splátky jistin úvěru

úvěry dlouhodobé 

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

úvěry krátkodobé

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

Příjaté úv ěry celkem

PŘÍJMY CELKEM 
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Podkladový materiál pro 5. jednání ZM dne 3. 12. 2020

Číslo bodu: 9
Název bodu: Ukončení úvěru na projekt PAVE
Zodpovídá: Ing. Iveta Zalabáková
Zpracoval/a/i: Ing. Iveta Zalabáková

Důvodová zpráva:

Vzhledem k ukončení akce PAVE nebude úvěr čerpán (nebyly načerpány žádné finanční prostředky,
tj. nebudou hrazeny žádné úroky z úvěru – pro rok 2020 rozpočtováno ve výdajích 750 tis. Kč).

Naproti tomu nutno uhradit smluvní pokutu vyplývající z úvěrové smlouvy (1 % z nevyčerpané částky
úvěru, tj. 900 tis. Kč).

Ukončení úvěru řešeno Dodatkem k úvěrové smlouvě (viz příloha).

Dopad do rozpočtu: viz přiložené rozpočtové opatření

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../5/2020

ZM schvaluje:

a) uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru s Československou obchodní bankou, a.s., se sídlem
Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057, IČO: 00001350, ve výši 90 mil. Kč, na financování podílu
města na projektu „PAVE – První aktivní veřejná budova v ČR, Litoměřice“ a ukončení platnosti
Smlouvy o úvěru ke dni 15.12.2020 (Dodatek č. 1 viz příloha orig. zápisu).

b) rozpočtové opatření (viz příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: D1_k_UU_2019016671_Mesto_Litomerice_V2.pdf
Příloha č. 2: RO_ZM_3.12_2020_OUR.pdf

V Litoměřicích 25.11.2020

Předkládá/jí: Mgr. Karel Krejza (místostarosta)



Smlouva č. 2019016671- Dodatek č. 1 strana 1 

Československá obchodní banka, a. s. Město Litoměřice 

 

Československá obchodní banka, a. s. 

se sídlem: Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 

IČO: 00001350 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46 

(dále jen "Banka") 

 za Banku: František Plachý, ředitel pobočky pro FIB 

  Tomáš Wunsch, firemní bankéř 

 
Pobočka: FIB Ústí nad Labem - Mírové nám., Mírové náměstí 1/1, 400 40, Ústí nad 

Labem 

a 

Město Litoměřice 

 se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 

 IČO: 00263958 

(„Klient“) 

 za Klienta: Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta 

 

 

(Banka a Klient společně dále též "Smluvní strany") uzavírají následující 

 

Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o úvěru č. 2019016671 

 (dále jen "Dodatek") 

 

Smlouva o úvěru č. 2019016671 uzavřená mezi Smluvními stranami dne 6.12.2019 (dále jen 

"Smlouva") se po vzájemné dohodě Smluvních stran tímto Dodatkem mění a doplňuje takto: 

 

 

I. 

 

Smluvní strany sjednávají, že ke dni 15.12.2020 se ukončuje platnost Smlouvy. Pokud k tomuto dni 

nejsou vyrovnány všechny závazky ze Smlouvy, skončí platnost Smlouvy dnem vyrovnání těchto 

závazků. 

 

II. 

Klient se zavazuje zaplatit Bance za nečerpání Úvěru v plné výši Úvěrového limitu jednorázový 

poplatek ve výši 1 % z nevyčerpané částky Úvěrového limitu, tj. =900.000,- Kč. Tento poplatek je 

splatný dne 15.12.2020. 

 

III. 

1) Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v plném rozsahu v platnosti. 

2)  Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami. Účinnosti nabývá dnem jeho 

uveřejnění v Registru smluv.  

3) V případě neplatnosti či neúčinnosti či zdánlivosti jednotlivých ustanovení Dodatku nebudou 

dotčena jeho ostatní ustanovení. Smluvní strany se tímto zavazují, že učiní veškeré kroky 

nezbytné k nahrazení takového neplatného, neúčinného nebo zdánlivého ustanovení jiným 

ustanovením, které bude platné, účinné a vymahatelné a bude odpovídat účelu nahrazovaného 

ustanovení tohoto Dodatku a celé Smlouvy. 

4) Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží každá ze Smluvních stran po 

jednom. Oba stejnopisy Dodatku mají právní význam originálu. 

5) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že po projednání Dodatku se shodly na jeho obsahu ve 

všech bodech a Dodatek uzavírají na základě své pravé a svobodné vůle. 

 



Smlouva č. 2019016671- Dodatek č. 1 strana 2 

Československá obchodní banka, a. s. Město Litoměřice 

 

 

V Litoměřicích dne ......................... 

 

 

Československá obchodní banka, a. s. 

František Plachý, ředitel pobočky pro FIB 

Tomáš Wunsch, firemní bankéř 

Město Litoměřice 

Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta 

 

 

 

 

Banka   

 

 

 

 

 

 

Klient   

Ověření podpisu/totožnosti: 
 

 
 

 Zastupitelstvo rozhodlo o uzavření dodatku ke 

Smlouvě na svém zasedání dne ……………… . 

Město Litoměřice 

Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta 

  

 

 

 

Klient   

Ověření podpisu/totožnosti: 
 

 
 

 



pro jednání v ZM, dne:                                 

předkládá odbor:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 150 000,00 150 000,00

2 8222/8205 PAVE ČR, Litoměřice - úvěr 90 000 000,00 -90 000 000,00 0,00

90 000 000,00 -89 850 000,00 150 000,00

původní změna nový

2 PAVE ČR, Litoměřice - podíl města - úvěr 90 000 000,00 -90 000 000,00 0,00

3 PAVE ČR, Litoměřice - úrok z úvěru 750 000,00 -750 000,00 0,00

4 PAVE ČR, Litoměřice - smluvní pokuta 0,00 900 000,00 900 000,00

90 750 000,00 -89 850 000,00 900 000,00

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2-4 Vzhledem k ukončení akce PAVE nebude úvěr čerpán - vzhledem k tomu, že úvěr ani nezačal být čerpán,

nebudou hrazeny žádné úroky z úvěru. Naproti tomu nutno uhradit smluvní pokutu uvedenou v úvěrové 

smlouvě (1 % z nevyčerpané částky úvěru).

1 O finanční prostředky ve výši  150 000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

8222/8205

C e l k e m 

.11.2020

Mgr. Václav Červín

místostarosta

Ing. Venuše Bunclíková MBA

vedoucí odboru

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka Výdaje

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO ZM

3.12.2020

územního rozvoje

1. Tabulka P ř í j m y 
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Podkladový materiál pro 5. jednání ZM dne 3. 12. 2020

Číslo bodu: 37
Název bodu: Prominutí nájemného pro společnost Zahrada Čech s.r.o.
Zodpovídá: Ing. Iveta Zalabáková
Zpracoval/a/i: Ing. Iveta Zalabáková

Důvodová zpráva:

Společnost požádala o prominutí nájemného ze nemovitý majetek za období říjen až prosinec 2020 a
za druhou splátku nájmu za movitý majetek (ve finančním vyjádření se jedná o prominutí v celkové
výši 456 tis. Kč vč. DPH – viz přiložené rozpočtové opatření – snížení příjmů) z důvodu přetrvávající
pandemie a s tím souvisejících vládních nařízení, které společnosti opět znemožnily jejich aktivity
(žádost – viz příloha).

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../5/2020

ZM schvaluje:
a) prominutí nájemného za užívání nemovitostí za měsíce říjen, listopad a prosinec 2020 a druhou
splátku nájmu za užívání movitých věcí pro společnost Zahrada Čech s.r.o., Na Vinici 948/13, PSČ
412 01, Litoměřice – Předměstí, IČO: 22794701, tedy pohledávku v celkové výši 456.303,20 Kč
včetně příslušenství, úroku z prodlení dle nájemní smlouvy vypočteného ode dne splatnosti
jednotlivých pohledávek do 3.12.2020, a to z důvodu negativního dopadu příslušných usnesení vlády
ČR v rámci krizových opatření přijatých v souvislosti s bojem proti šíření koronaviru na finanční
situaci společnosti (dohoda o prominutí viz příloha orig. zápisu).

b) rozpočtové opatření (viz příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: Zadost_ZM_o_prominuti_najemneho.pdf
Příloha č. 2: Dohoda_o_prominuti_najmu_Zahrada_Cech.pdf
Příloha č. 3: RO_ZM_3.12.2020_EKO_ZC.pdf

V Litoměřicích 24.11.2020

Předkládá/jí: Lukas Wünsch (místostarosta)



 
  

  
 a: ZAHRADA ČECH s.r.o. i: 22794701 t: Zapsaná v OR vedeném t: +420 413 033 060 
  Na Vinici 948/13 d: CZ22794701  Krajským soudem v Ústí nad Labem, e: info@zahrada-cech.cz 
  412 01  Litoměřice ú: 107-98570297/0100  spisová značka C31640 w: www.zahrada-cech.cz 

 
 Město Litoměřice 

 
Mírové náměstí  

412 01  L i t o m ě ř i c e 
 

 

 

Věc: Žádost Zastupitelstvu města Litoměřice o odpuštění nájemného 

 

Na základě aktuálního vládního nařízení nám byla opět znemožněna jakákoliv aktivita. 

Žádost o kompenzaci v podobě dotace „COVID nájemné“ nám nebyla schválena kvůli vlastnické 
struktuře společnosti. 

Žádáme proto o odpuštění nájemného za  

 nemovitý majetek: 

10/2020 250 603,20 vč. DPH 

11/2020 121 000,00 vč. DPH 

12/2020 60 500,00 vč. DPH 

a  

 movitý majetek: 

11/2020 24 200,00 vč. DPH 

 

 

Předem děkuji za kladné vyřízení. 

S pozdravem 

                                                                                                     

 
Bc. Michaela Mokrá 

Obchodní, marketingová a provozní ředitelka 
Zahrada Čech s.r.o. 

      

V Litoměřicích dne 22. října 2020 



 
 

Dohoda o prominutí dluhu (pohledávky)  
     
 
Město Litoměřice 
Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 
IČO: 00263958 
zastoupené místostarostou Mgr. Karlem Krejzou 
(dále jen „pronajímatel“ nebo „věřitel“) 
 
a 
 
Zahrada Čech s.r.o. 
Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice 
IČO: 22794701 
zastoupená jednateli Lukasem Wünschem a Ing. Petrem Skřivánkem 
(dále jen „nájemce“ nebo „dlužník“) 
  

uzavírají tuto Dohodu 
 

Čl. 1 
Dlužník je na základě Nájemní smlouvy ze dne 03.07.2017, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 
06.12.2019, uzavřené s pronajímatelem, nájemcem areálu Výstaviště Zahrada Čech 
v Litoměřicích (dále jen „Nájemní smlouva“). Podle čl. 6 odst. 1. Nájemní smlouvy je nájemce 
povinen hradit pronajímateli za užívání Nemovitostí nájemné v měsíční výši 180 000,00 Kč a 
DPH v příslušné sazbě vždy do 30. dne příslušného kalendářního měsíce, za který je nájemné 
placeno. Výše měsíčních úhrad je rozvržena v nerovnoměrných splátkách podle platebního 
kalendáře dohodnutého mezi pronajímatelem a nájemcem.  
Na období měsíců říjen, listopad a prosinec 2020 byly platby stanoveny takto: 
 
říjen 2020 –       250 603, 20 Kč vč. DPH, splatnost 30.10.2020, 
listopad 2020 – 121 000,00 Kč vč. DPH, splatnost 30.11.2020, 
prosinec 2020 –  60 500,00 Kč vč. DPH, splatnost 30.12.2020. 
 
Podle čl. 6 odst. 3. Nájemní smlouvy je nájemce povinen hradit pronajímateli za užívání 
Movitých věcí nájemné v roční výši 40 000,00 Kč a DPH v příslušné sazbě, a to ve dvou 
splátkách ve stejné výši. Druhou splátku uhradí nájemce vždy do 30.11. příslušného 
kalendářního roku:  
30. listopadu 2020 – 24 200,00 Kč vč. DPH.  
 
Celkem se jedná o částku 456 303,20 Kč. Tuto pohledávku uznává dlužník co do důvodu  
a výše. 
 
Dlužník bere na vědomí, že podle § 513 ve spojení s § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, jestliže nezaplatí nájemné ve lhůtě 
splatnosti, je povinen zaplatit věřiteli úrok z prodlení ujednaný v Nájemní smlouvě ve výši  
0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení. Tento nárok uznává dlužník co do 
důvodu a výše. 



 
 

Čl. 2 
Pronajímatel promíjí nájemci nájemné za užívání Nemovitostí za měsíce říjen, listopad  
a prosinec 2020 a druhou splátku nájmu za užívání Movitých věcí, tedy pohledávku v celkové 
výši 456 303,20 Kč včetně příslušenství, smluvního úroku z prodlení vypočteného ode dne 
splatnosti jednotlivých pohledávek do 03.12.2020.     
 
Prominutí dluhu (pohledávky) schválilo Zastupitelstvo města Litoměřice na svém zasedání 
dne 03.12.2020 usnesením č. …/../2020. 
 

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 přečetly, 
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 třech stejnopisech, z nichž po jednom obdrží dlužník a po dvou 
věřitel. 
 
V Litoměřicích dne ……2020                                                                   V Litoměřicích dne ……2020 
 
 
 
  …………………………………….                                                            ………….…………..……………………………………. 
       Město Litoměřice       Zahrada Čech s.r.o.  
zastoupené místostarostou      zastoupená jednateli 
   Mgr. Karlem Krejzou                                                                               Lukasem Wünschem                                
                                                                                                                 Ing. Petrem Skřivánkem 
     
 
 



pro jednání v ZM, dne:

předkládá odbor:

ÚZ/ORG
původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 455 899,97 455 899,97

2 1807/1000 Zahrada Čech s.r.o. - nájemné 1 292 000,00 -455 899,97 836 100,03

1 292 000,00 0,00 1 292 000,00

ÚZ/ORG
původní změna nový

0,00 0,00 0,00

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Snížení příjmů - prominutí nájemného za nemovitý majetek za období 10 - 12/2020 a movitý majetek za 11/2020

na základě žádosti Zahrady Čech s.r.o. z důvodu přetrvávající pandemie a s tím souvisejících vládních nařízení.

1 O finanční prostředky ve výši 455 899,97 Kč zvyšujeme  saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU V ZM

3.12.2020

ekonomický

1. Tabulka P ř í j m y 

N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

23.11.2020

Mgr. Karel Krejza 

místostarosta

Ing. Iveta Zalabáková

vedoucí odboru
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Podkladový materiál pro 5. jednání ZM dne 3. 12. 2020

Číslo bodu: 11
Název bodu: Zřizovací listina PO TSM Litoměřice
Zodpovídá: Ing. Iveta Zalabáková
Zpracoval/a/i: Ing. Iveta Zalabáková
Konzultoval/a (s
kým): Bc. Martina Skoková

Důvodová zpráva:

Příspěvková organizace Technické služby města Litoměřice na základě současně platné zřizovací
listiny vykonává pro město Litoměřice, jako svého zřizovatele, především činnosti jako je
zabezpečení čistoty města, správa a údržba majetku a další služby dle zadání zřizovatele, které jsou
podle § 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v zájmu obce a jejích
občanů v oblasti komunálních služeb.

Některé tyto činnosti jsou specifikovány ve směrnici RM „Pravidla a podmínky RM na provádění
prací na úseku údržby, čistoty města a městské zeleně v Litoměřicích“.

Další činnosti vykonávají TSM na základě mandátní smlouvy uzavřené s městem v roce 2007, která
má již 12 dodatků. Navrhuje se její ukončení (RM 14.12.2020) a přenesení těchto činností do
zřizovací listiny.

Nová zřizovací listina mění Čl. 3 Hlavní účel a předmět činnosti, kde jsou vyjmenovány konkrétně
jednotlivé činnosti TSM:

- Správa Městského hřbitova, včetně pronájmu hrobových míst,
- Provozování veřejných WC,
- Parkování,
- Zajišťování provozu autobusového nádraží,
- Odtahy vozidel,
- Obsluha Sběrného a skládkového dvora a kompostárny,
- Provozování a správa cyklověže,
- Provádění prací na úseku údržby a čistoty města,
- Provádění prací na úseku péče o městskou zeleň,
- Správa dobíjecích stanic elektromobilů.

Podrobně jsou tyto činnosti specifikovány v návrhu Směrnice Rady města Litoměřice pro TSM, která
bude předložena k projednání RM na jejím zasedání dne 14.12.2020. Doplňková činnost příspěvkové
organizace zůstává nezměněna, stejně tak další ustanovení zřizovací listiny. Dále se mění sídlo
příspěvkové organizace z důvodu jejího přesídlení do nového objektu v bývalých kasárnách Pod
Radobýlem.

Nová zřizovací listina nahrazuje v plném rozsahu zřizovací listinu ze dne 25.04.2012 ve znění
dodatku č. 1 ze dne 20.09.2019.
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Návrh Usnesení:

usnesením č. ../5/2020

ZM schvaluje zřizovací listinu příspěvkové organizace Technické služby města Litoměřice, se sídlem
Kamýcká 2335, 412 01 Litoměřice, IČO: 00080128 (viz příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: Zrizovaci_listina_2020_TSM_Litomerice.pdf
Příloha č. 2: 2020_03_Smernice_RM_pro_TSM_25112020.pdf

V Litoměřicích 25.11.2020

Předkládá/jí: Mgr. Václav Červín (místostarosta)



 

 
 
Město Litoměřice v rámci samostatné působnosti na základě § 84 odst. 2 písm. d) zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 27 a násl. zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vydává 
zřizovací listinu příspěvkové organizace Technické služby města Litoměřice.  
 

Zřizovací listina příspěvkové organizace 
 
 

Čl. 1 
Úplný název zřizovatele 

 
 
Název:   Město Litoměřice 
Adresa:  Mírové náměstí 15/7, Litoměřice 
IČO:   00263958 
Zastoupené:  Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou 
(dále jen zřizovatel) 
 
 

Čl. 2 
Název, sídlo, IČ organizace 

 
 
Název organizace: Technické služby města Litoměřice 
Sídlo organizace: Kamýcká 2335, 412 01 Litoměřice 
Právní forma:  příspěvková organizace 
IČO:   00080128 
(dále jen organizace) 
 

Čl. 3 
Hlavní účel a předmět činnosti 

 
3.1. Účelem zřízení organizace je zabezpečení záležitostí, které jsou dle § 35 zákona           
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v zájmu obce a jejích občanů 
v oblasti komunálních služeb. Jedná se zejména o tyto činnosti: 
 

- Správa Městského hřbitova, včetně pronájmu hrobových míst, 
- Provozování veřejných WC, 
- Parkování,  
- Zajišťování provozu autobusového nádraží, 
- Odtahy vozidel, 
- Obsluha Sběrného a skládkového dvora a kompostárny, 
- Provozování a správa cyklověže, 
- Provádění prací na úseku údržby a čistoty města, 
- Provádění prací na úseku péče o městskou zeleň, 
- Správa dobíjecích stanic elektromobilů.  

 
Podrobně jsou činnosti specifikovány ve Směrnici Rady města Litoměřice. 
 



3.2. Předmětem činnosti navazující na hlavní účel zřízení organizace je zabezpečení čistoty 
města, správy a údržby města, údržby majetku a veškerá další činnost pro zřizovatele.  
 
3.3. Organizace poskytuje služby zřizovateli dle zadání zřizovatele. 
 
3.4. Při výkonu hlavní činnosti se organizace řídí obecně závaznými právními předpisy  
a vnitřními předpisy zřizovatele. 
 

Čl. 4 
Doplňková činnost 

 
4.1. Zřizovatel povoluje organizaci provozování doplňkové činnosti navazující na hlavní účel 
organizace tak, aby mohla lépe využívat všechny své hospodářské možnosti a odbornost 
svých zaměstnanců. Podmínkou provozování doplňkové činnosti je splnění těchto podmínek: 

• doplňková činnost nesmí ovlivnit plnění hlavního účelu organizace 

• doplňková činnost je v rámci hospodaření sledována odděleně 

• doplňková činnost se realizuje podle platných předpisů a norem 

• doplňková činnost nesmí být ztrátová 
 
4.2. Organizace je oprávněna k následující doplňkové činnosti: 

• nakládání s odpady pro třetí osoby s výjimkou nebezpečných odpadů 

• silniční motorová doprava nákladní 

• montáž, opravy, údržba vyhrazených elektrických zařízení 

• zemní práce 

• výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 

• koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 

• nakládání s nebezpečnými odpady pro třetí osoby 

• úklidové služby (ručně a mechanizované, zvláštními a speciálními vozidly) 

• práce s plošinou 
 

Čl. 5 
Statutární orgán 

 
5.1. Statutárním orgánem organizace je její ředitel, kterého jmenuje a odvolává rada města. 
 
5.2. Ředitel plní úkoly vedoucího organizace, řídí se obecně závaznými předpisy a je 
oprávněn samostatně zastupovat organizaci ve všech záležitostech, které se jí týkají, pokud 
zřizovací listina nestanoví jinak. 
 
5.3. Ředitel jedná jménem organizace tím způsobem, že k vytištěnému nebo napsanému 
názvu organizace připojí svůj podpis. 
 
5.4. Ředitel zajišťuje veškerá jednání za organizaci v pracovněprávních vztazích s výjimkou 
úkonů týkajících se jeho osoby. V otázkách pracovněprávních týkajících se ředitele 
rozhoduje a podepisuje starosta nebo místostarosta dle pověření zastupitelstva. 
 
5.5. Ředitel jmenuje a odvolává svého zástupce. Jmenování a odvolání oznamuje před jeho 
účinností zřizovateli. 
 
5.6. Dodatky a změny organizačního a pracovního řádu a vnitropodnikových směrnic 
předkládá ředitel nejdéle do 1 měsíce od jejich zpracování Radě města ke schválení. 

 
 

Čl. 6 



Vymezení majetkových práv 
 
6.1. Touto zřizovací listinou rozhodl zřizovatel v souladu s § 27 odst. 5 písm. d) zákona  
č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, o tom, že organizace nabývá 
do vlastnictví oběžná aktiva a drobný dlouhodobý majetek. Organizace z rozhodnutí 
zřizovatele rovněž nabývá do vlastnictví movitý majetek vymezený v ustanovení § 26 a § 32a 
zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, přičemž rozhodnutí zřizovatele o nabývání takto 
vymezeného majetku do vlastnictví organizace se vztahuje jen na majetek pořízený 
v souladu s plánem pořízení majetku, který byl zřizovatelem schválen pro příslušný rok. 
 
6.2. Příspěvková organizace je dále oprávněna nabývat do svého vlastnictví majetek 
potřebný k výkonu činností, pro které byla zřízena, a to majetek nabytý darem nebo 
děděním, avšak vždy jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Předchozí 
písemný souhlas musí být udělen pro jednotlivý právní úkon s výjimkou přijetí peněžitého 
neúčelového daru. Předchozí souhlas zřizovatele bude vydán na základě předloženého 
soupisu přislíbených darů nebo i pro jednotlivý dar. Touto zřizovací listinou poskytuje 
zřizovatel předchozí souhlas pro přijetí finančních darů účelově neurčených. 
 
6.3. Pořízení či zcizení NEMOVITÉHO majetku podléhá vždy písemnému souhlasu 
zřizovatele, a to bez ohledu na výši jeho pořizovací ceny. 

 
6.4. Veškerý majetek je organizace povinna spravovat pro hlavní účel, ke kterému byla 
zřízena. Organizace je povinna majetek účelně a efektivně využívat, pečovat o jeho ochranu, 
rozvoj a zvelebení, vytvářet podmínky pro případný další investiční rozvoj. 
 
6.5. Odpisy majetku prováděné organizací podle zřizovatelem schváleného odpisového 
plánu jsou zdrojem investičního fondu. Odpisový plán je součástí vnitřních předpisů 
organizace. 
 
6.6. O všech formách pořízení majetku, včetně pořízení na splátky nebo nájmem s právem 
koupě, rozhoduje v rámci zřizovatelem schváleného plánu pořízení majetku ve své 
pravomoci ředitel organizace, jím pověřený pracovník nebo pracovník odpovědný dle 
organizačního řádu.  
 
6.7. Při vyřazení nebo prodeji přebytečného, neupotřebitelného nebo nepoužitelného 
majetku je ředitel povinen postupovat podle platné Směrnice určující vztahy a hospodaření 
příspěvkových organizací zřízených Městem Litoměřice. Výnosy z prodeje majetku ve 
vlastnictví organizace jsou zdrojem investičního fondu. 
 
6.8. Organizace je povinna majetek ve vlastnictví chránit před ztrátou, poškozením, zničením 
či zavlečením, je povinna majetek pojistit a zajistit jeho pravidelné předepsané revize. 
S veškerým majetkem je povinna nakládat s péčí řádného hospodáře a splnit veškeré právní 
povinnosti, které jsou s držbou a provozováním majetku spojeny. 
 
 
 
 
 

Čl. 7 
Finanční hospodaření 

 
7.1. Organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností a peněžními 
prostředky přijatými z rozpočtu svého zřizovatele. Dále hospodaří s prostředky svých fondů, 
s peněžitými dary od fyzických a právnických osob a s prostředky přijatými z jiných rozpočtů. 
 



7.2. Organizace je povinna hospodařit tak, aby plnila závazné ukazatele stanovené 
zřizovatelem. Pokud organizace dosáhne zlepšeného hospodářského výsledku, použije jej 
k tvorbě fondu odměn a rezervního fondu v rámci pravidel stanovených zákonem                 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
7.3. Cenotvorba výkonů organizace se řídí zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů, a hospodářskou soutěží v daném místě a čase. 
 
7.4. V případě zadávání veřejných zakázek se organizace řídí příslušnými právními předpisy 
a směrnicemi vydanými zřizovatelem. Zřizovatel si vyhrazuje právo jmenovat člena výběrové 
komise. 
 

Čl. 8 
Doba trvání organizace 

 
8.1. Organizace se zřizuje na dobu neurčitou. 
 
 

Čl. 9 
Ostatní ustanovení 

 
9.1. Ověření účetní závěrky a kontrolu hospodaření organizace provádí k tomu příslušný 
odbor Městského úřadu Litoměřice, pokud zřizovatel nebo ředitel organizace neuloží 
povinnost ověřit účetní závěrku auditorem. 
 
9.2. Při výkonu své činnosti se organizace řídí obecně závaznými předpisy a vnitřními 
předpisy zřizovatele. 
 
9.3. Další práva a povinnosti zřizovatele a organizace, pokud nejsou stanoveny v této 
zřizovací listině, se řídí příslušnými právními předpisy. 
 
 

Čl. 10 
Závěrečná ustanovení 

 
Tato zřizovací listina nahrazuje v plném rozsahu zřizovací listinu ze dne 25.04.2012 ve znění 
dodatku č. 1 ze dne 20.09.2019.  
 
Tato zřizovací listina byla schválena Zastupitelstvem města Litoměřice dne 03.12.2020 
usnesením č. ……/…/2020 a nabývá účinnosti dnem 1.1.2021. 
 
 
 
V Litoměřicích dne ……………………2020 
 
 
 
 

………………………………… 
Mgr. Ladislav Chlupáč 

         starosta 
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Podkladový materiál pro 5. jednání ZM dne 3. 12. 2020

Číslo bodu: 115

Název bodu: Vánoční trhy 2020 - Zahrada Čech s.r.o. - dodatek k
veřejnoprávní smlouvě o dotaci

Zodpovídá: Ing. Andrea Křížová
Zpracoval/a/i: Dagmar Zelená

Důvodová zpráva:
Na projekt "Vánoční trhy Litoměřice 2020" byla Zastupitelstvem města Litoměřice dne 17. 9. 2020
pod usnesením číslo 103/4/2020 poskytnuta Zahradě Čech s.r.o. dotace z rozpočtu města Litoměřice
v částce 300 tis. Kč.
Dne 18. 11. 2020 byla doručena žádost týkající se schválení změny účelu využití takto poskytnuté
dotace, a to z důvodů aktuální situace týkající se průběhu pandemie COVID-19 - viz příloha orig.
zápisu.

Příjemce dotace společnost Zahrada Čech s.r.o. navrhuje náhradní alternativu v podobě vánoční
dekorace Mírového náměstí - instalace betlému, nově pořízených světelných stromů, pohádkových
postav a soutěže pro MŠ o nejkrásnější vánoční stromeček prostřednictvím sociální sítě Facebook.

Odbor ŠKSaPP předkládá ZM návrh na uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci č.
ŠKAS/187/2020 - viz příloha orig. zápisu.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../5/2020

ZM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. ŠKAS/187/2020
ze dne 30. 9. 2020 mezi Zahradou Čech s.r.o., se sídlem Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice, IČO:
22794701 a městem Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: Zadost_o_zmenu_ucelu_cerpani_dotace_ZC_Vanocni_trhy_2020.pdf
Příloha č. 2: Dodatek_c_1_k_VPS_Zahrada_Cech_s_r_o.pdf

V Litoměřicích 23.11.2020

Předkládá/jí: Mgr. Karel Krejza (místostarosta)



 
  

  
 a: ZAHRADA ČECH s.r.o. i: 22794701 t: Zapsaná v OR vedeném t: +420 413 033 060 
  Na Vinici 948/13 d: CZ22794701  Krajským soudem v Ústí nad Labem, e: info@zahrada-cech.cz 
  412 01  Litoměřice ú: 107-98570297/0100  spisová značka C31640 w: www.zahrada-cech.cz 

 Město Litoměřice 
Ing. Andrea Křížová 

Vedoucí odboru – Odbor školství, kultury, 
sportu a památkové péče 

Pekařská 2 
412 01  L i t o m ě ř i c e 

 

 

Věc: Žádost o schválení změny účelu využití dotace 

 

Na základě aktuálního situace týkající se průběhu pandemie COVID-19, žádáme o schválení změny 
účelu využití dotace poskytnuté na Vánoční trhy 2020. 

Znemožněním stěžejních součástí průběhu Vánočních trhů, jako je kulturní program, prodej 
alkoholických výrobku a shlukování více osob než, bylo po dohodě se zástupci Města Litoměřice rozhodnuto, 
že Vánoční trhy nemohou ve standardní podobě proběhnout. 

Navrhujeme tedy náhradní alternativu 

 Dekoraci Mírového náměstí v podobě betlému, světelných stromů, pohádkových postav 
(sněhuláci) a dalších dekoračních prvků vč. instalace a deinstalace 

 Fcb soutěž pro MŠ o nejkrásnější stromeček školky, kdy MŠ a další dětské instituce budou 
zdobit stromeček ve svém prostředí a fotku jako přihlášku do soutěže poskytnou Zahradě 
Čech ke zveřejnění. Stromeček s nevětším počtem fcb hlasů (like) obdrží cenu v podobě 
poukázky do hračkárny Dráčik 

Aktualizovaný obsah Plnění ze strany Zahrady Čech tedy bude v podobě:  

Dekorace, materiál, ceny do soutěže, technické zajištění, přípravné práce, instalace/deinstalace        

 

Předem děkuji za kladné vyřízení. 

S pozdravem 

                                                                                                     

 
Bc. Michaela Mokrá 

Obchodní, marketingová a provozní ředitelka 
Zahrada Čech s.r.o. 

      

V Litoměřicích dne 13. listopadu 2020 
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DODATEK č. 1 
k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. ŠKAS/187/2020 

uzavřené dne 30. 9. 2020  
 
 

 
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: 1524-471/0100 
(dále jen poskytovatel) 
 
a 
 
Zahrada Čech s.r.o. 
se sídlem Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice 
IČO: 22794701 
zastoupená Lukasem Vünschem 
bankovní spojení: ČSOB a.s. 
číslo účtu: 262738945/0300 
(dále jen příjemce) 
 
 
 

výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 
k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. ŠKAS/187/2020 uzavřené dne 30. 9. 2020  

(dále jen „Smlouva“) 
 
 

I. 
 

Znění Čl. 1 odstavce 1 shora uvedené Smlouvy se nahrazuje následovně: 
 
 

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí jednorázové účelové dotace ze strany 
poskytovatele na částečnou úhradu výdajů (pořízení dekorace, nákup drobného 
materiálu, ceny do soutěže, technické zajištění, přípravné práce, instalace a 
deinstalace) spojených s realizací projektu „Dekorace Mírového náměstí v rámci 
vánočních svátků a Fcb soutěže pro mateřské školy v Litoměřicích o nejkrásnější 
vánoční stromeček“, který se bude konat od 4. 12. 2020 do 6. 1. 2021.   

 
 

II. 
 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 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. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace 
č. ŠKAS/187/2020 uzavřené dne 30. 9. 2020 bylo schváleno Zastupitelstvem města 
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Litoměřice dne 3. 12. 2020 pod usnesením č. xxx/xx/2020. 
4. Smluvní strany podpisem tohoto Dodatku č. 1 potvrzují, že ve smyslu § 1770 

občanského zákoníku mezi sebou před uzavřením tohoto Dodatku č. 1 ujednaly 
dohodu, podle které je tento Dodatek č. 1 platný a účinný dnem podpisu posledních 
ze smluvních stran.  

  
 
 
 
 
V Litoměřicích dne       V Litoměřicích dne  
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………                      ………………………………………….. 
Mgr. Karel Krejza       Lukas Wünsch 
místostarosta       Zahrada Čech s.r.o. 
Města Litoměřice        
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Podkladový materiál pro 5. jednání ZM dne 3. 12. 2020

Číslo bodu: 6

Název bodu: Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2021 FK
Litoměřicko, z.s.

Zodpovídá: Ing. Andrea Křížová
Zpracoval/a/i: Hana Pospíchalová

Důvodová zpráva:
FK Litoměřicko, z.s., IČO: 467 71 361, U Stadionu 1980/2, 412 01 Litoměřice žádá o poskytnutí
dotace ve výši 2.300.000 Kč na zabezpečení své celoroční činnosti pro rok 2021 (žádost viz příloha
orig. zápisu). Povinnou přílohou žádosti je i detailní finanční plán spolku pro rok 2021, který byl
předložen všem členům komise sportu na jednání dne 23. 11. 2020. Zastupitelům města je tato
příloha k dispozici na odboru ŠKSaPP.

Komise sportu při RM na svém jednání dne 23. 11. 2020 žádost včetně její přílohy projednala a s
přihlédnutím ke Koncepci rozvoje sportu v Litoměřicích pro období 2018-2023 (usnesení ZM
č.100/4/2018 ze dne 21. 6. 2018), závěrečné zprávě útvaru kontroly a interního auditu města
Litoměřice z provedené veřejnosprávní kontroly využití dotace za rok 2019 a stanoveným limitům v
návrhu rozpočtu města Litoměřice pro rok 2021 doporučuje poskytnutí dotace ve výši 1.800.000 Kč.

Dopad do rozpočtu města:

Rozpočet pro rok 2021:
03241/3200 individuální dotace - fotbal 1.800 tis. Kč

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../5/2020

ZM schvaluje:
a) poskytnutí účelové dotace ve výši 1.800.000 Kč pro FK Litoměřicko, z.s., U Stadionu 1980/2, 412
01 Litoměřice,IČO: 467 71 361 na podporu celoroční činnosti spolku pro rok 2021
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. ŠKAS/203/2020 mezi Městem Litoměřice a
FK Litoměřicko, z.s., U Stadionu 1980/2, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 71 361 (viz příloha orig.
zápisu).

Příloha č. 1: VPS_o_poskytnuti_dotace.pdf
Příloha č. 2: Zadost_o_poskytnuti_dotace.pdf

V Litoměřicích 24.11.2020

Předkládá/jí: Mgr. Karel Krejza (místostarosta)
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  

č. ŠKAS/203/2020 
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: 1524471/0100 
(dále jen poskytovatel) 
 
a 
 
FK Litoměřicko, z.s. 
se sídlem U Stadionu 1980/2, 412 01 Litoměřice 
IČO: 467 71 361 
zastoupený předsedou Robertem Mühlfaitem 
bankovní spojení: ČSOB a.s. 
číslo účtu: 204796119/0300 
(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 příjemce pro rok 2021 (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, 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 a ve smyslu usnesení Zastupitelstva města 
Litoměřice č. ……………… ze dne 3. 12. 2020, poskytuje příjemci ze svého rozpočtu na rok 2021 
jednorázovou účelovou dotaci na výdaje uvedené v Čl. 1 této smlouvy ve výši 1.800.000 Kč 
(slovy: jeden milion osm set korun českých).  
 
2. Dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodem z účtu poskytovatele č. 1524471/0100 
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na účet příjemce č. 204796119/0300 vedeného u ČSOB 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 15. 2. 2022. 

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 závazky 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, 
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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. 110/2019 
Sb., o zpracování osobních údajů.  
 
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. 2022.  
 
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 
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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.  
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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  



  

Stránka 6 z 6 
 

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. 557/22/2020 ze dne 16. 11. 2020 v souladu 
s Příkazem starosty města a tajemníka MěÚ č. 7/2020 o symbolech města Litoměřice užívání 
znaku a loga města Litoměřice při všech formách propagace projektů a celoročních činností 
subjektů, které jsou podpořeny dotacemi 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    Robertem Mühlfaitem                              
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Žádost o poskytnutí dotace z rozpočÚli
Města Litoměřice na rok 2021 ·""""""' ."""':'"qž """'""" i -

Název spolku FK Litoměřicko, z.s.

Sídlo spolku U Stadionu 1980 l 2, Litoměřice, 412 01

IČO spolku 46771361

Statutární zástupce Robert Můhlfait - předseda

Telefonické spojení

Číslo bankovního úČtu spolku

Webové stránky www.fklitomericko.cz

Požadovaná Částka dotace 2.300.000,-KČ
Zabezpečení celoroční činnosti spolku FK Litoměřicko,
z.s.: materiální zabezpečení, pronájem sportovišt', odměny

ÚČel požadované dotace trenérů, dopravné na jednotlivé akce, zabezpečení
soustředění, údržba sportoviŠť', údržba techniky, provoz
techniky (PHM), odměny hráčů, zabe@ečení přestupů
hráčů mezi kluby FAČR,

Doba, v níž má být dosaženo
účelu 01.01.2021 - 31.12.2021

V současné době má FK Litoměřicko, z.s. 10
mládežnických mužstev, 2 mužstva dospělých a starou

Odůvodnění žádosti gardu. Hrají a trénují především v areálech stadionu v
Litoměřicích a Mlékojedech, a v případě potřeby
využívají UMT Brozany, Lovosice, haly ve městech
Litoměřice a Terezín. Ke dni podání této žádosti máme
252 členů. Bez dotace města by náš spolek nemohl
finančně zabezpečit činnost všech týmů na dosavadní
úrovni tj. krajského přeboru s vizí účasti ve vyšších
soutěží mládeže i dospělých.

Povinnou přílohou žádosti je Finanční plán pro rok 2021.

FK Litoměřicko, z.s.
U Stadionu 1980/2, 412 01 Litoměňce

Litoměřice dne: 19. I l. 2020

čísĺo oddílu: 4230321
IČ0· 46771361

razítko, podpis statutárního zástupce
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Podkladový materiál pro 5. jednání ZM dne 3. 12. 2020

Číslo bodu: 7

Název bodu: Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2021 HC Stadion
Litoměřice, z. s.

Zodpovídá: Ing. Andrea Křížová
Zpracoval/a/i: Hana Pospíchalová

Důvodová zpráva:
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 zabezpečení své celoroční činnosti pro rok 2021 (žádost
viz příloha orig. zápisu). Povinnou přílohou žádosti je i detailní finanční plán spolku pro rok 2021,
který byl předložen všem členům komise sportu na jednání dne 23. 11. 2020. Zastupitelům města je
tato příloha k dispozici na odboru ŠKSaPP.

Komise sportu při RM na svém jednání dne 23. 11. 2020 žádost včetně její přílohy projednala a s
přihlédnutím ke Koncepci rozvoje sportu v Litoměřicích pro období 2018-2023 (usnesení ZM č.
100/4/2018 ze dne 21.6.2018), závěrečné zprávě útvaru kontroly a interního auditu města Litoměřice
z provedené veřejnosprávní kontroly využití dotace za rok 2019 a stanoveným limitům v návrhu
rozpočtu města Litoměřice pro rok 2021 doporučuje poskytnutí dotace ve výši 5.310.000 Kč.

Dopad do rozpočtu města:

Rozpočet pro rok 2021:
03241/3200 individuální dotace - lední hokej 5.310 tis.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../5/2020

ZM schvaluje:
a) poskytnutí účelové dotace ve výši 5.310.000 Kč pro HC Stadion Litoměřice, z. s., Zahradnická
215/28, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 69 129 na podporu celoroční činnosti spolku pro rok 2021
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. ŠKAS/202/2020 mezi Městem Litoměřice a
HC Stadion Litoměřice, z. s., se sídlem Zahradnická 215/28, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 69 129 (viz
příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: VPS_o_poskytnuti_dotace.pdf
Příloha č. 2: Zadost_o_poskytnuti_dotace.pdf

V Litoměřicích 24.11.2020

Předkládá/jí: Mgr. Karel Krejza (místostarosta)
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  

č. ŠKAS/202/2020 
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: 1524471/0100 
(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, a.s. 
číslo účtu: 15709-784/0600 
(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 příjemce pro rok 2021 (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, 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 a ve smyslu usnesení Zastupitelstva města 
Litoměřice č. ……………… ze dne 3. 12. 2020, poskytuje příjemci ze svého rozpočtu na rok 2021 
jednorázovou účelovou dotaci na výdaje uvedené v Čl. 1 této smlouvy ve výši 5.310.000 Kč 
(slovy: pět milionů tři sta deset tisíc korun českých).  
 
2. Dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodem z účtu poskytovatele č. 1524471/0100 
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na účet příjemce č. 15709-784/0600 vedeného u Monety Money Bank, 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 15. 2. 2022. 

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 závazky 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, 
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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. 110/2019 
Sb., o zpracování osobních údajů.  
 
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. 2022.  
 
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 
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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.  
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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  
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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. 557/22/2020 ze dne 16. 11. 2020 v souladu 
s Příkazem starosty města a tajemníka MěÚ č. 7/2020 o symbolech města Litoměřice užívání 
znaku a loga města Litoměřice při všech formách propagace projektů a celoročních činností 
subjektů, které jsou podpořeny dotacemi 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 
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HC Stadion Litoměřice, z. s.
Název spolku

Zahradnická 215/28, 412 01 Litoměřice
Sídlo spolku

46769129
IČO spolku

Daniel Sadil, předseda

. . . Jaromír Tvrzník, místopředsedaStatutami zastupce

Telefonické spojení

Číslo bankovního účtu spolku

www.hclitomaice.cz
Webové stránky

6.200.000 Kč
Požadovaná Částka dotace

Z dotace jsou částečně hrazeny náklady na provoz
organizace, materiální vybavení, sportovní zařízení,
trenérské služby, doprava, roZhodčí a další provozní
náklady spojené se základní Činnosti spolku, s tréninkovým

· V V . procesem a s účastí na sportovních soutěžích. DotaceUcel pozadovaae dotace i' · · .zajstí dostupnost kvalitního tréninkového systému pro
členy spolku a přinese snížení finanční náročnosti pro členy
spolku.

Doba, v níž má být dosaženo
účelu do 31. 12. 2021

Získání dotace umožni" zachovat základní provoz spolku
v nastavené kvalitě bez nutnosti přenášet další náklady na
členy či soukromé partnery klubu. Tím je umožněno
poskytovat sportovní činnost také dětem a mládeži ze
sociálně slabších rodin a rozšířit tako dostupnost ledního
hokeje větší skupině dětí a mládeže. Dotace Noří necelých
50 % výnosů celé organizace. K dalším finančním zdrojům

Odůvodnění žádosti patří reklamní činnost, ostatní dotace, výnos ze vstupného
na domácí utkání, dary od partnerů, členské příspěvky. Bez
přidělení této dotace není možné pokračovat v práci
s dětmi a mládeži'. Vzhledem k aktuální situaci okolo
COVID-19 dochází k poklesu příjmů organizace z jiných
zdrojů a činnost spolku na nastavené úrovni není možné
bez dotace zachovat.
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Povinnou phlohou žádosti je Finanční plán pro rok 2021.

Litoměřice dne 15. 11. 2020
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Podkladový materiál pro 5. jednání ZM dne 3. 12. 2020

Číslo bodu: 8

Název bodu: Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2021 Slavoj BK
Litoměřice z.s.

Zodpovídá: Ing. Andrea Křížová
Zpracoval/a/i: Hana Pospíchalová

Důvodová zpráva:
Slavoj Basketbalový klub Litoměřice, z.s., IČO: 270 09 441, Vrchlického 270/5, 412 01 Litoměřice
žádá žádá o poskytnutí dotace ve výši 2.200.000 Kč na zabezpečení své celoroční činnosti pro rok
2021 (žádost viz příloha orig. zápisu). Povinnou přílohou žádosti je i detailní finanční plán spolku pro
rok 2021, který byl předložen všem členům komise sportu na jednání dne 23. 11. 2020. Zastupitelům
města je tato příloha k dispozici na odboru ŠKSaPP.

Komise sportu při RM na svém jednání dne 23. 11. 2020 žádost včetně její přílohy projednala a s
přihlédnutím ke Koncepci rozvoje sportu v Litoměřicích pro období 2018-2023 (usnesení ZM č.
100/4/2018 ze dne 21. 6. 2018), závěrečné zprávě útvaru kontroly a interního auditu města
Litoměřice z provedené veřejnosprávní kontroly využití dotace za rok 2019 a stanoveným limitům v
návrhu rozpočtu města Litoměřice pro rok 2021 doporučuje poskytnutí dotace ve výši 1.890.000 Kč.

Dopad do rozpočtu města:

Rozpočet pro rok 2021:
03241/3200 individuální dotace - basketbal 2.610 tis. Kč

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../5/2020

ZM schvaluje:
a) poskytnutí účelové dotace ve výši 1.890.000 Kč pro Slavoj Basketbalový klub Litoměřice, z.s.,
Vrchlického 270/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 270 09 441 na podporu celoroční činnosti spolku pro rok
2021
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. ŠKAS/204/2020mezi Městem Litoměřice a
Slavojem Basketbalový klub Litoměřice, z.s., Vrchlického 270/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 270 09
441(viz příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: VPS_o_poskytnuti_dotace.pdf
Příloha č. 2: Zadost_o_poskytnuti_dotace.pdf

V Litoměřicích 24.11.2020

Předkládá/jí: Mgr. Karel Krejza (místostarosta)
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  

č. ŠKAS/204/2020 
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: 1524471/0100 
(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: 35-6186280297/0100  
(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 příjemce pro rok 2021 (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, 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 a ve smyslu usnesení Zastupitelstva města 
Litoměřice č. ……………… ze dne 3. 12. 2020, poskytuje příjemci ze svého rozpočtu na rok 2021 
jednorázovou účelovou dotaci na výdaje uvedené v Čl. 1 této smlouvy ve výši 1,890.000 Kč 
(slovy: jeden milion osm set devadesát tisíc korun českých).  
 
2. Dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodem z účtu poskytovatele č. 1524471/0100 
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na účet příjemce č. 35-6186280297/0100 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 15. 2. 2022. 

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 závazky 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, 
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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. 110/2019 
Sb., o zpracování osobních údajů.  
 
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. 2022.  
 
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 
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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.  
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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  
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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. 557/22/2020 ze dne 16. 11. 2020 v souladu 
s Příkazem starosty města a tajemníka MěÚ č. 7/2020 o symbolech města Litoměřice užívání 
znaku a loga města Litoměřice při všech formách propagace projektů a celoročních činností 
subjektů, které jsou podpořeny dotacemi 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 
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Slavoj Basketbalový klub Litoměřice zapsaný spolek

Název spolku
Litoměřice, Vrchlického 270/5

Sídlo spolku
27009441

IČO spolku
Ing. Josef Mayer

Statutární zástupce

Telefonické spojení

Číslo bankovního účtu spolku
sIavojbkltm

Webové stránky
2 200 000,- Kč

Požadovaná částka dotace
Sportovní činnost basketbalového klubu

Účel požadované dotace

Rok 2021
Doba, v níž má být dosaženo
účelu

slavoj bk Litoměřice z.s. je členem ČBF. která organizuje soutěže \ basketbak
· · mužů a žen. Náš klub je ůčastnIkcm oblastních a ce]ompubliko\Ých soutěžiOduvodnění žádosti v kategoriích mužů přípravky od 6 do JO let. Ljll. IJ12. Ul3. (lij. L'IŠ. 1,'17. U19

a můžu v l. lize. il.lize. v Scveročeské oblastní soutěži. Organizuje společné
basketbalové kroužky chlapců a dívek ve školkách a v partnerských Základních
školách, V kaleEorij dívek jsme převzali na žádost rodičů sportovní přípravu od 6
do 10 let v přípravce a soutěže Ul1. U12. U13. L'J4. V kategorii ŽEň jsme
účastníky severočeského oblastního přeboru žen.

. -. ,. ...

; ;MO , i
GqqcG/20/s"L/gg/ o
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Povinnou přílohou žádosti je Finanční plán pro rok 2021 a stanovy spolku, které se
nevyžadují, pokud jsou od října 2018 ve stejném znění.

Litoměřice dne: 18.11.2020

Skvoj Ba$ketbahvý klub
lČ&"2%'0'9%41

razítko, pod
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Podkladový materiál pro 5. jednání ZM dne 3. 12. 2020

Číslo bodu: 102

Název bodu: Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2021 TJ Slovan
Litoměřice z.s.

Zodpovídá: Ing. Andrea Křížová
Zpracoval/a/i: Hana Pospíchalová

Důvodová zpráva:
TJ Slovan Litoměřice z.s., IČO: 467 68 955, Na Vinici 1017/6, 412 01 Litoměřice žádá o poskytnutí
dotace ve výši 900.000 Kč na zabezpečení své celoroční činnosti pro rok 2021 (žádost viz příloha
orig. zápisu). Povinnou přílohou žádosti je i detailní finanční plán spolku pro rok 2021, který byl
předložen všem členům komise sportu na jednání dne 23. 11. 2020. Zastupitelům města je tato
příloha k dispozici na odboru ŠKSaPP.

Komise sportu při RM na svém jednání dne 23. 11. 2020 žádost včetně její přílohy projednala a s
přihlédnutím ke Koncepci rozvoje sportu v Litoměřicích pro období 2018-2023 (usnesení ZM č.
100/4/2018 ze dne 21. 6. 2018), závěrečné zprávě útvaru kontroly a interního auditu města
Litoměřice z provedené veřejnosprávní kontroly využití dotace za rok 2019 a stanoveným limitům v
návrhu rozpočtu města Litoměřice pro rok 2021 (předpokládané výnosy z hazardu a daňové příjmy
rozpočtu) doporučuje poskytnutí dotace ve výši 720.000 Kč.

Dopad do rozpočtu města:

Rozpočet pro rok 2021:
03241/3200 individuální dotace - basketbal 2.610 tis.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../5/2020

ZM schvaluje:
a) poskytnutí účelové dotace ve výši 720.000 Kč pro TJ Slovan Litoměřice z.s., Na Vinici 1017/6, 412
01 Litoměřice,IČO: 467 68 955 na podporu celoroční činnosti spolku pro rok 2021
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. ŠKAS/205/2020 mezi Městem Litoměřice a
TJ Slovanem Litoměřice z.s., Na Vinici 1017/6, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 68 955 (viz příloha orig.
zápisu).

Příloha č. 1: VPS_o_poskytnuti_dotace.pdf
Příloha č. 2: Zadost_o_poskytnuti_dotace.pdf

V Litoměřicích 23.11.2020

Předkládá/jí: Mgr. Karel Krejza (místostarosta)
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  

č. ŠKAS/205/2020 
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: 1524471/0100 
(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 a.s. 
číslo účtu: 123030162/0300   
(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 příjemce pro rok 2021 (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, 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 a ve smyslu usnesení Zastupitelstva města 
Litoměřice č. ……………… ze dne 3. 12. 2020, poskytuje příjemci ze svého rozpočtu na rok 2021 
jednorázovou účelovou dotaci na výdaje uvedené v Čl. 1 této smlouvy ve výši 720.000 Kč 
(slovy: sedm set dvacet tisíc korun českých).  
 
2. Dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodem z účtu poskytovatele č. 1524471/0100 
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na účet příjemce č. 123030162/0300 vedeného u ČSOB, 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 15. 2. 2022. 

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 závazky 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, 
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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. 110/2019 
Sb., o zpracování osobních údajů.  
 
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. 2022.  
 
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 
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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.  
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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  
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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. 557/22/2020 ze dne 16. 11. 2020 v souladu 
s Příkazem starosty města a tajemníka MěÚ č. 7/2020 o symbolech města Litoměřice užívání 
znaku a loga města Litoměřice při všech formách propagace projektů a celoročních činností 
subjektů, které jsou podpořeny dotacemi 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 
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Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu hultm/ do
Města Litoměřice na rok 2021 _._ ' '//<i . '

Název spolku TJ Slovan Litoměřice z.s.

Sídlo spolku Na Vinici 1017/6, 412 01 Litoměřice

IČO spolku 46768955

Statutární zástupce Nr. David Matuška

Telefonické spo,jení (předseda)

Číslo bankovního účtu spolku

Webové stránky www.slovanltnLcz

Požadovaná Částka dotace 900.000 KČ
Částečná úhrada nákladů spojených se zabezpečením celoroční
činnosti TJ Slovan Litoiněřice z.s., zejména platby pronájmů,

" V pořádání turnajů, soutěži, účast v soutěžích, výcvikových táborech aUcel pozadovane dotace srazech, startovné, cestovné, platby rozhodčiin, soutěžně technické

záležitosti.

Doba, v níž má být dosaženo rok 2021
účelu

TJ Slovan Lito]něřice z.s. zabezpečuje sportovní činnost zaměřenou
na dívčí basketbal. V současné době iná v soutěžích 10 týmů,

O V . V . . přípravku, basketbalový kroužek. Máme 5 týmů v celostátníchOduvodneni zadosti soutěžích - 2.liga žen ČR, liga st. dorostenek (U 19), nadregionální

liga st. dorostenek (U19), liga ml. dorostenek (Ul7) a liga mladších
žákyň (U14), dále máine 5 týmů v oblastních soutěžích (3x
minikategorie (U13, lj12 a U l l) a 2x ženy - oblastní přebor
Severních Čech (ženy C) a Pražský přebor (ženy B). Sdružuje celkem
130 členů, z toho 35 dospělých, 25 dorostenek a 70 žákyň a
minižákyň + školní kroužek.
Za posledních více než 10 let jsme dokázali, že práci s dětmi a
ln]ádeži děláme na velmi vysoké úrovni. Stabilně získáváme nové
hráčky do našeho klubu a dosahujeme celostátních úspěchů. Po
několik let niáme vytvořenou funkční pyramidu všech věkových
kategorií. Vybavili jsnie několik tělocvičen sníženými konstrukcemi
na minibasketbal. Pořádáme Mistrovství ČR minibasketbalu a další
významné turnaje a tím zvyšujeme prestiž města Litoměřice v ráinci
celé ČR.

Povinnou přílohou žádosti je Finanční plán pro rok 2021.

Litoměřice dne 19,1 1.2020

S* Lit°%;,
NaVlnid1O1716 Cj

utoměřice cd
IČ: 46768955 ,N

^ .0

ra:,cítko. podpis statutárního zástupce
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Podkladový materiál pro 5. jednání ZM dne 3. 12. 2020

Číslo bodu: 117

Název bodu: Zrušení předkupního práva pro pozemek parc. č. 2470/4 v k.ú.
Litoměřice

Zodpovídá: Ing. Venuše Brunclíková MBA
Zpracoval/a/i: Ing. Michal Kříž

Důvodová zpráva:
Pro pozemek parc. č. 2470/4 v k.ú. Litoměřice bylo dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů zřízeno vydáním
současně platného Územního plánu Litoměřice, respektive jeho změn, předkupní právo pro Město
Litoměřice. V případě pozemku parc. č. 2470/4 v k.ú. Litoměřice bylo předkupní právo zřízeno
zejména z důvodu vymezení veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury označené jako D4 -
Místní propojovací komunikace v prostoru Miřejovická stráň. Předkupní právo je pro pozemek
zřízeno rovněž z důvodu vymezení plochy výhradně s možností uplatnění předkupního práva
označené jako X2 - Plocha veřejného prostranství – lokální centrum Miřejovická stráň. Výřez výkresu
veřejně prospěšných staveb a opatření s vyznačením předmětného pozemku je přílohou v souboru
VPS.pdf. Město Litoměřice je již vlastníkem 7/9 pozemku. Důvod požadavku na zrušení předkupního
práva je záměr prodeje vlastníka 1/9 (cca 28,1 m2) pozemku. Veřejně prospěšná stavba D4 je v
případě tohoto pozemku významná z hlediska koncepce dopravy v sídle a v rámci tohoto zejména z
důvodu budoucí dopravní obsluhy lokality mimo jiné i veřejnou dopravou. Jedná se tedy o napojení
budoucího lokálního centra na stávající systém komunikací v sídle a zároveň také o vznik
adekvátního veřejného prostranství při komunikaci, které bude odpovídat důležitosti tohoto záměru.

Uplatnění předkupního práva bude mít dopad do rozpočtu města.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../5/2020

ZM neschvaluje zrušení předkupního práva pro pozemek parc.č. 2470/4 v k.ú. Litoměřice.

Příloha č. 1: VPS.pdf

V Litoměřicích 23.11.2020

Předkládá/jí: Mgr. Václav Červín (místostarosta)



Pozemek s předkupním právem
2470/4
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Podkladový materiál pro 5. jednání ZM dne 3. 12. 2020

Číslo bodu: 118

Název bodu:
Zrušení předkupního práva pro pozemek parc. č. 2472/1 v k.ú.
Litoměřice zřízeného z důvodu navrhovaného veřejného
prostranství – lokální centrum Miřejovická stráň

Zodpovídá: Ing. Venuše Brunclíková MBA
Zpracoval/a/i: Ing. Michal Kříž

Důvodová zpráva:
Pro pozemek parc. č. 2472/1 v k.ú. Litoměřice bylo dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů zřízeno vydáním
současně platného Územního plánu Litoměřice, respektive jeho změn, předkupní právo pro Město
Litoměřice. V případě pozemku parc. č. 2472/1 v k.ú. Litoměřice bylo předkupní právo zřízeno
zejména z důvodu vymezení veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury označené jako D4 -
Místní propojovací komunikace v prostoru Miřejovická stráň. Předkupní právo je pro pozemek
zřízeno rovněž z důvodu vymezení plochy výhradně s možností uplatnění předkupního práva
označené jako X2 - Plocha veřejného prostranství – lokální centrum Miřejovická stráň. Výřez výkresu
veřejně prospěšných staveb a opatření s vyznačením předmětného pozemku je přílohou v souboru
VPS.pdf. Koncepce v centrální části rozvojové lokality Miřejovická stráň je stanovena v platném
územním plánu a dále podrobněji zpracována v územní studii s názvem Urbanistická studie
Litoměřice - Miřejovická stráň. Výřez hlavního výkresu této územní studie se zvýrazněným výše
uvedeným pozemkem je přílohou v souboru US_Mirejovicka.pdf. V současné době probíhají jednání s
vlastníky pozemku ohledně uplatnění předkupního práva k části uvedeného pozemku pro veřejně
prospěšnou stavbu D4. Veřejně prospěšná stavba D4 je v případě tohoto pozemku významná z
hlediska koncepce dopravy v sídle a v rámci tohoto zejména z důvodu budoucí dopravní obsluhy
lokality mimo jiné i veřejnou dopravou. Jedná se tedy o napojení budoucího lokálního centra na
stávající systém komunikací v sídle. V rámci jednání s vlastníky pozemku vyplynul požadavek na
zrušení předkupního práva pro navrhované veřejné prostranství. Veřejné prostranství je v platné
územně plánovací dokumentaci (Územní plán Litoměřice) vymezeno jako plocha s rozdílným
způsobem využití označená jako PV - veřejná prostranství, viz příloha UP.pdf. Možnosti využití jsou
dále zpřesněny zpracovanou územní studií Urbanistická studie Litoměřice - Miřejovická stráň.
Územně plánovací dokumentace je v souladu s §44 odst. 5 stavebního zákona závazná pro
rozhodování v území a územní studie je v souladu s §25 stavebního zákona územně plánovacím
podkladem a tedy i podkladem pro rozhodování v území. Oba dokumenty tak jednoznačně určují
využití části pozemku za účelem veřejného prostranství a jiné využití je možné jen v případě pořízení
změny územního plánu. Z důvodu jasných podmínek pro rozhodování v území upřesněných právě
zmíněnou územní studií se pak předkupní právo pro veřejné prostranství jeví jako bezpředmětné.

Zrušení předkupního práva nebude mít dopad do rozpočtu města.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../5/2020

ZM schvaluje zrušení předkupního práva pro pozemek parc.č. 2472/1 v k.ú. Litoměřice zřízeného z
důvodu navrhovaného veřejného prostranství X2 – lokální centrum Miřejovická stráň.

Příloha č. 1: UP.pdf
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Příloha č. 2: US_Mirejovicka.pdf
Příloha č. 3: VPS.pdf

V Litoměřicích 23.11.2020

Předkládá/jí: Mgr. Václav Červín (místostarosta)



Pozemek s předkupním právem
2472/1



Pozemek s předkupním právem
2472/1



Pozemek s předkupním právem
2472/1
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Podkladový materiál pro 5. jednání ZM dne 3. 12. 2020

Číslo bodu: 19
Název bodu: Obecně závazná vyhláška o místní poplatku za komunální odpad
Zodpovídá: Bc. Martina Skoková
Zpracoval/a/i: Bc. Martina Skoková
Konzultoval/a (s
kým):

Ing. Iveta Zalabáková, vedoucí ekonomického odboru, Ing. Pavel
Gryndler, vedoucí odboru životního prostředí

Důvodová zpráva:

Vzhledem k propadu daňových příjmů města v souvislosti s pandemií COVID, v rámci přípravy
rozpočtu města na rok 2021, byly na jednáních strategického týmu řešeny možnosti zvýšení příjmů
města. Na těchto jednáních bylo dohodnuto přistoupit ke zvýšení poplatku za komunální odpad od
roku 2021, tj. připravit návrh nové obecně závazné vyhlášky (dále OZV) na jednání ZM dne 3. 12.
2020.

Hlavním důvodem ke zvýšení poplatku je růst výdajů města spojených s odpady (výdaje na
odboru životního prostředí), konkrétně takto:

2019:

Příjmy: 14,5 mil. Kč

Z toho:

Poplatek za komunální odpad (ÚZ 1806, ekon.odbor) 11,5 mil. Kč

Příspěvek na třídění odpadu (ÚZ 5804, odbor ŽP) 3 mil. Kč

Výdaje: 23,4 mil. Kč

Z toho:

Výdaje na nakládání s odpady (ÚZ 5001, odbor ŽP) 22 mil. Kč

Sběrový dvůr odpadů (ÚZ 5809, odbor ŽP – rozdíl P a V) 1,4 mil. Kč

Rozdíl (doplatek města) 8,9 mil. Kč

2020:

Příjmy: 14,5 mil. Kč

Z toho:

Poplatek za komunální odpad (ÚZ 1806, ekon.odbor) 11,5 mil. Kč

Příspěvek na třídění odpadu (ÚZ 5804, odbor ŽP) 3 mil. Kč

Výdaje: 28 mil. Kč
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Z toho:

Výdaje na nakládání s odpady (ÚZ 5001, odbor ŽP) 25,5 mil. Kč

Sběrový dvůr odpadů (ÚZ 5809, odbor ŽP – rozdíl P a V) 2,5 mil. Kč

Rozdíl (doplatek města) 13,5 mil. Kč

Stávající výše poplatku činí 498,- Kč/rok. Tato výše je stejná od roku 2006. Reálně poplatek platí cca
95 % obyvatel (počet dlužníků je zhruba stabilní). Kalkulaci nové výše poplatku řešil ekonomický
odbor, odbor ŽP a Bc. Skoková tak, aby byla kalkulace provedena v souladu s příslušnou legislativou.

Závěr: Navrženy 2 varianty: 700 a 750 Kč/osobu (resp. 696 Kč a 744 Kč, z praktického hlediska
částky dělitelné 12 kvůli SW Poplatky z důvodu dopočítávání plateb za období kratší než 1 rok).
Tento závěr byl projednán a odsouhlasen na jednání strategického týmu dne 14.10.2020
(bylo dohodnuto, že bude předloženo do RM a ZM 3/12).

Kalkulace příjmů ze zvýšeného poplatku (uvažováno 24 300 poplatníků):

696,- Kč/os.:

696 x 24 300 = 16 913 tis. x 0,95 (dosavadní praxe platících občanů) = 16 067 tis. Kč/rok

744,- Kč/os.:

744 x 24 300 = 18 080 tis. x 0,95 (dosavadní praxe platících občanů) = 17 176 tis. Kč/rok

V návrhu rozpočtu na rok 2021, který byl dne 11.11.2020 uzavřen na FV jsou uvažovány
příjmy ve výši 16 300 tis. Kč/rok (ÚZ 1806 ekonomický odbor).

RM na svém jednání dne 16.11.2020 přijala usnesení č. 553/22/2020: „RM doporučuje ZM
vydat obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v navrženém znění se
stanovením výše místního poplatku 744 Kč (návrh OZV viz příloha orig. zápisu).“

Právní úsek doplňuje, že v návrhu OZV (Čl. 6 odst. 2 písm. b)) je upraveno osvobození od poplatku
pro osoby vlastnící stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není
hlášena k pobytu žádná osoba, tak, že toto osvobození nastává pouze při souběhu s povinností hradit
poplatek z důvodu trvalého pobytu (aby občané města neplatili poplatek dvakrát). Tato úprava byla
provedena na základě doporučení MV ČR, které stávající znění OZV č. 7/2017 považuje za
diskriminační.

V textu OZV bylo dále aktualizováno znění zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích vzhledem k
loňské rozsáhlé novele tohoto zákona, která se ale poplatku za komunální odpad dotkla jen okrajově
(přesnější definice poplatníka, správce poplatku, ohlášení apod.).

Navrhovaná OZV ruší platnou obecně závaznou vyhlášku č. 7/2017.

Znění OZV č. 3/2020 tvoří přílohu tohoto návrhu.
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Návrh Usnesení:

usnesením č. ../5/2020

ZM vydává obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se
stanovením výše místního poplatku 744 Kč (viz příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: OZV_03_2020_MP_komunalni_odpad.pdf

V Litoměřicích 25.11.2020

Předkládá/jí: Mgr. Ladislav Chlupáč (starosta)



 
 
 
 

M Ě S T O   L I T O M Ě Ř I C E 
Obecně závazná vyhláška č. 3/2020, 

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

 
 

Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 3. prosince 2020 usneslo vydat na 
základě § 14 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto 
obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 

 
 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

 
1) Město Litoměřice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
(dále jen „poplatek“).1  

2) Správce poplatku je Městský úřad Litoměřice (dále jen „správce poplatku“).2 
3) Poplatkovým obdobím je období kalendářního roku. 

 
Čl. 2 

Poplatník 
 

Poplatníka definuje zákon o místních poplatcích.3 

 
1 § 1 písm. f) a § 10b zákona o místních poplatcích 
2 § 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích; v řízení o poplatku se postupuje zejména podle zákona č. 280/2009 
Sb., daňový řád  
3 § 10b odst. 1 a 2 zákona o místních poplatcích:“(1) Poplatek platí: 

a) fyzická osoba přihlášená v obci, 
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve 

kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; 
má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, 
jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně. 

(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo 
bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, 
jsou povinny správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek 
platí.“  
§ 16c zákona o místních poplatcích: „Pro účely poplatků se za přihlášení fyzické osoby považuje 



Čl. 3 
Ohlašovací povinnost 

 
1) Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit4 vznik poplatkové povinnosti do 15 dnů ode 

dne vzniku poplatkové povinnosti. V případě vzniku osvobození současně se vznikem 
poplatkové povinnosti se tato skutečnost ohlašuje ve stejné lhůtě. 

2) Obsah ohlášení upravuje zákon o místních poplatcích.5 
3) Postup při změně6 údajů uvedených v ohlášení upravuje zákon7. 
4) Důsledky nesplnění ohlašovací povinnosti ke vzniku osvobození nebo úlevy stanoví zákon 

o místních poplatcích8.  

Čl. 4 
Sazba poplatku 

 
1) Sazba poplatku pro poplatníka činí 744,00 Kč za kalendářní rok a je tvořena: 

a) z částky 250,00 Kč a 
b) z částky 494,00 Kč stanovené na základě skutečných nákladů města předchozího 

kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a 
kalendářní rok. 

 
a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo  
b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona o 
dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince, 
1. kterému byl povolen trvalý pobyt, 
2. který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce, 
3. který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu anebo 
žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo 
4. kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců.“ 
4 § 71 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů: „(1) Podání lze učinit písemně, a 
to v listinné podobě nebo elektronicky, anebo ústně do protokolu; elektronicky lze podání učinit pouze datovou 
zprávou  
a) podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu,   
b) s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, 
c) s využitím přístupu se zaručenou identitou, nebo 
d) prostřednictvím daňové informační schránky.“ 
5 § 14a odst. 2, 3 a 5 zákona o místních poplatcích: „(2) V ohlášení poplatník nebo plátce uvede  
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, 
sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím 
jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,  
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, 
užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností 
poplatníka nebo plátce,  
c) údaje rozhodné pro stanovení poplatku. 
(3) Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného 
smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů 
požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování. 
(5) Povinnost ohlásit údaj podle odstavce 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku 
automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh 
těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.“ 
6 Včetně zániku poplatkové povinnosti. 
7 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích (Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník 
povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala, nestanoví-li obec v obecně závazné vyhlášce delší 
lhůtu.)   
8 § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích: „(6) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný 
pro osvobození nebo úlevu od poplatku ve lhůtě stanovené obecně závaznou vyhláškou nebo ve lhůtě podle 
odstavce 4, nárok na osvobození nebo úlevu od tohoto poplatku zaniká; za nesplnění této povinnosti nelze uložit 
pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy.“ 



2) Rozúčtování skutečných nákladů předchozího roku na sběr a svoz netříděného 
komunálního odpadu na osobu je uvedeno v příloze této vyhlášky. 

3) Postup pro zjištění výše poplatku v případě vzniku nebo zániku poplatkové povinnosti nebo 
osvobození stanoveného zákonem v průběhu kalendářního roku stanoví zákon9. 

 
Čl. 5 

Splatnost poplatku 
 

1) Poplatek je splatný10 do 31. 10. příslušného kalendářního roku.  
2) Vznikne-li poplatková povinnost (nebo zanikne osvobození) po 15. 10. příslušného 

kalendářního roku, je příslušná část poplatku splatná nejpozději do 31. 12. příslušného 
kalendářního roku. 

3) Vznikne-li poplatková povinnost (nebo zanikne osvobození) po 15. 12. příslušného 
kalendářního roku, je příslušná část poplatku splatná nejpozději do 15 dnů od vzniku 
poplatkové povinnosti (nebo zániku osvobození). 

 
Čl. 6 

Osvobození 
 

1) Osvobození od poplatku stanoví zákon11.  
2) Od poplatku až na dobu nejvýše jednoho kalendářního roku12 se dále touto vyhláškou 

osvobozují poplatníci: 
a) za první měsíc, ve kterém jim vznikla poplatková povinnost, 
b) podle § 10b odst. 1 písm. b) zákona o místních poplatcích v případě souběhu s poplatkovou 

povinností podle § 10b odst. 1 písm. a) zákona o místních poplatcích, 
c) zdržující se více než 3 po sobě jdoucí měsíce mimo území České republiky, a to z důvodu 

studia v zahraničí (dokládá se např. potvrzením tuzemské nebo zahraniční školy), 
d) zdržující se více než 3 po sobě jdoucí měsíce mimo území České republiky, a to z důvodu 

pracovního pobytu v zahraničí (dokládá se např. potvrzením tuzemského nebo zahraničního 
zaměstnavatele),  

e) studenti studující mimo území města (dokládá se např. potvrzením o studiu), kteří jsou po 
dobu studia ubytováni mimo území města, a to nejvýše po dobu 10 měsíců v kalendářním 

 
9 § 10b odst. 6 zákona o místních poplatcích: „(6) V případě změny místa přihlášení fyzické osoby, změny 
vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle odstavce 
3 v průběhu kalendářního roku, se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců 
přihlášení, vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního 
měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.“ 
10 § 163 odst. 3 daňového řádu 
11 § 10b odst. 3 zákona o místních poplatcích: „Od poplatku je osvobozena fyzická osoba podle odstavce 1 písm. 
a), která je  
a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné 
výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,  
b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního 
úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého, nebo  
c) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem 
nebo chráněném bydlení.“ 
12 tzn. že osvobození trvá nejdéle po dobu jednoho kalendářního roku, splnění podmínky osvobození je tedy 
nutné splnit v každém kalendářním roce 



roce, pokud zároveň platí úhradu za odpad v rámci ubytování (např. dle smlouvy o 
ubytování) nebo úhradu za provoz systému nakládání s komunálním odpadem13, 

f) po dobu ubytování v zařízení na území města, jehož provozovatel plní povinnosti původce 
odpadů podobným odpadům komunálním14,   

g) umístění ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody (dokládá se např. usnesením 
soudu nebo potvrzením Vězeňské služby České republiky o výkonu vazby nebo výkonu 
trestu odnětí svobody), 

h) pobývající mimo území města v zdravotnickém zařízení, v zařízení sociálních služeb nebo v 
jiných sociálních a charitativních zařízeních (dokládá se např. potvrzením zařízení o tomto 
pobytu). 

3) Další hmotně-právní podmínkou osvobození dle odst. 2 je ohlášení uvedených důvodů 
osvobození nejpozději do 31. 3. následujícího kalendářního roku. 

4) Další hmotně-právní podmínkou pro vznik nebo trvání nároku na osvobození od poplatku 
dle odst. 2 je neexistence pohledávky Města Litoměřice po lhůtě splatnosti vůči 
poplatníkovi. Výjimkou je pouze existence takové pohledávky po lhůtě splatnosti, jejíž plnění 
bylo následně dohodnuto ve splátkách, dodatečně povoleno ve splátkách, nebo bylo 
rozhodnuto o rozložení na splátky15 a poplatník tyto splátky řádně platí.  

5) Dále se touto vyhláškou osvobozují poplatníci od narození do konce kalendářního měsíce, 
ve kterém dovrší věk 1 roku. Tento důvod osvobození má přednost před důvody osvobození 
dle čl. 6 odst. 2 této vyhlášky. Na tyto poplatníky se nevztahují ani omezující podmínky dle 
čl. 6 odst. 3 a 4 této vyhlášky. 
 

Čl. 7 
Závěrečná ustanovení 

 
1) Nebude-li poplatek zaplacen poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce 

poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem16. 
2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce 

poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho 
osud17.  

3) Přechod poplatkové povinnosti v případě nedoplatku na poplatku nezletilého poplatníka a 
poplatníka, který je omezen ve svéprávnosti, stanoví zákon18.   

 
 

 
13 Např. smluvní úhrada dle § 17 odst. 6 nebo poplatek za komunální odpad dle § 17a zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) 
14 § 4 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech 
15 např. Občanský zákoník, § 111 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, § 156 
daňového řádu 
16 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
17 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích 
18 § 12 zákona o místních poplatcích: „(1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni 
splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu 
jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného 
zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník. 
(2) V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi 
poplatníka. 
(3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a 
nerozdílně.“ 



Čl. 8 
Zrušovací ustanovení 

 
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 7/2017, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 
7. 12. 2017. 

 
 

Čl. 9 
Účinnost 

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2021. 
 
 
 
 
.....................................      .......................................... 
    Mgr. Karel Krejza          Mgr. Ladislav Chlupáč 
    1. místostarosta        starosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doložka o vyhlášení OZV 
Tato obecně závazná vyhláška musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského 
úřadu Litoměřice v souladu s ust. § 12 odst. 1 a 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Současně 
se obecně závazná vyhláška zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.  
 
Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: ...............  
2020 
Sejmuto z úřední desky dne: ............... 2020 
 
Jméno a příjmení osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí vyhlášky: ………………………………… 
                                                                                                                              (razítko, podpis) 
 
 



 
 
 
Příloha k obecně závazné vyhlášce č. 3/2020, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
 
Rozúčtování skutečných nákladů předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního 
odpadu na osobu: 

a) skutečné náklady za rok 2019 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 
13 332 400,60 Kč; 

b) počet poplatníků: 24 249; 
c) rozúčtování nákladů: 13 332 400,60 Kč / 24 249 poplatníků = 549,81 Kč/osobu19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
19 Tato částka se vztahuje pouze k netříděnému komunálnímu odpadu a nezahrnuje náklady na tříděný 
komunální odpad, bioodpad, nebezpečný odpad a objemný odpad (např. nábytek, matrace).  
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Podkladový materiál pro 5. jednání ZM dne 3. 12. 2020

Číslo bodu: 1
Název bodu: Zpráva o činnosti Kontrolního výboru za rok 2020
Zodpovídá: Mgr. Jiří Adámek
Zpracoval/a/i: Mgr. Jiří Adámek
Konzultoval/a (s
kým):

Jiří Skřivánek, Aleš Stibal, Radek Voženílek, Roman Kozák, Jan
Fišera, Jaroslav Růžička

Důvodová zpráva:

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru za rok 2020

Kontrolní výbor na základě usnesení č. 15/1/2020 - Plán činnosti Kontrolního výboru při ZM
Litoměřice na rok 2020 a na základě § 119 odst. (3) zákona č. 128/2000 Sb. Zákona o obcích provedl,
resp. provede následující, níže uvedené kontroly, jejichž podrobný popis je uveden v zápisech
Kontrolního výboru, které jsou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách města.

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce1.

Kontrolní výbor zkontroloval plnění usnesení ZM ze dne 12. 9. 2019, 5. 12. 2019, 6. 2. 2020,
23. 4. 2020, 4. 6. 2020, 17. 9. 2020.
Kontrolní výbor zkontroloval plnění usnesení RM (řádných i mimořádných) ze dne 4. 11. 2019,
18. 11. 2019, 2. 12. 2019, 16. 12. 2019, 13. 1. 2020, 27. 1. 2020, 10. 2. 2020, 2. 3. 2020, 16.3.
2020, 30. 3. 2020, 6. 4. 2020, 20. 4. 2020, 11. 5. 2020, 25. 5. 2020, 8. 6. 2020, 30. 6. 2020, 13.
7. 2020, 3. 8. 2020, 24. 8. 2020, 7. 9. 2020, 21. 9. 2020, 5. 10. 2020, 9. 10. 2020, 19. 10. 2020.

Ve všech uvedených případech neshledal kontrolní výbor žádná porušení předpisů.

Kontrola rozdělování dotací komise sociálních věcí a zdravotnictví je v současnosti prováděna a7.
závěry z ní budou přijaty na jednání kontrolního výboru dne 7. 12. 2020.
Členové Kontrolního výboru se účastnili výběrových řízeních vyhlášených městem, dle8.
požadavků Rady města viz zápisy z jednání KV.
Kontrola nakládání s nepotřebným majetkem města byla dokončena na jednání Kontrolního9.
výboru dne 9. 12. 2019. Kontrolní výbor při ní neshledal žádná porušení předpisů. S ohledem
na to, že minulá zpráva
o činnosti kontrolního výboru byla z časových důvodů předložena před dokončením kontroly,
připojujeme tuto informaci v aktuální zprávě.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../5/2020

ZM bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2020.

Příloha č. 1: zprava_KV_cinnost_2020.pdf

V Litoměřicích 03.11.2020
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Předkládá/jí: Mgr. Jiří Adámek (zastupitel)



Návrh na usnesení: 

ZM bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti KV za rok 2020. 

 

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru za rok 2020 

 

 

Kontrolní výbor na základě usnesení č. 15/1/2020 - Plán činnosti Kontrolního výboru 

při ZM Litoměřice na rok 2020 a na základě § 119 odst. (3) zákona č. 128/2000 Sb. 

Zákona o obcích provedl, resp. provede následující, níže uvedené kontroly, jejichž 

podrobný popis je uveden v zápisech Kontrolního výboru, které jsou pravidelně 

zveřejňovány na webových stránkách města. 

a) Kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce 

• Kontrolní výbor zkontroloval plnění usnesení ZM ze dne 12. 9. 2019, 5. 

12. 2019, 6. 2. 2020, 23. 4. 2020, 4. 6. 2020, 17. 9. 2020. 

• Kontrolní výbor zkontroloval plnění usnesení RM (řádných i 

mimořádných) ze dne 4. 11. 2019, 18. 11. 2019, 2. 12. 2019, 16. 12. 

2019, 13. 1. 2020, 27. 1.  2020, 10. 2. 2020, 2. 3.  2020, 16.3. 2020, 30. 

3. 2020, 6. 4. 2020, 20. 4. 2020, 11. 5. 2020, 25. 5. 2020, 8. 6. 2020, 

30. 6. 2020, 13. 7. 2020, 3. 8. 2020, 24. 8. 2020, 7. 9. 2020, 21. 9. 

2020, 5. 10. 2020, 9. 10. 2020, 19. 10. 2020. 

Ve všech uvedených případech neshledal kontrolní výbor žádná porušení předpisů. 

b) Kontrola rozdělování dotací komise sociálních věcí a zdravotnictví je 

v současnosti prováděna a závěry z ní budou přijaty na jednání kontrolního 

výboru dne 7. 12. 2020. 

c) Členové Kontrolního výboru se účastnili výběrových řízeních vyhlášených 

městem, dle požadavků Rady města viz zápisy z jednání KV. 

d) Kontrola nakládání s nepotřebným majetkem města byla dokončena na 

jednání Kontrolního výboru dne 9. 12. 2019. Kontrolní výbor při ní neshledal 

žádná porušení předpisů. S ohledem na to, že minulá zpráva  



o činnosti kontrolního výboru byla z časových důvodů předložena před 

dokončením kontroly, připojujeme tuto informaci v aktuální zprávě. 
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Podkladový materiál pro 5. jednání ZM dne 3. 12. 2020

Číslo bodu: 116

Název bodu: Schválení Akčního plánu ke Strategickému plánu města
Litoměřice pro rok 2021

Zodpovídá: Mgr. Milan Čigáš
Zpracoval/a/i: Veronika Šturalová

Důvodová zpráva:
Akční plán je souhrnem plánovaným investičních akcí města, které jsou obsaženy v rozpočtu na rok
2020. Akční plán byl připraven a sestaven Strategickým týmem města Litoměřice.
Akční plán je přílohou tohoto návrhu.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../5/2020

ZM schvaluje Akční plán ke Strategickému plánu města Litoměřice pro rok 2021 (viz příloha orig.
zápisu).

Příloha č. 1: Akcni_plan_2021.pdf

V Litoměřicích 22.11.2020

Předkládá/jí: Mgr. Ladislav Chlupáč (starosta)



 

 

Akč ní  plá n ke Strátegičke mu plá nu 
rozvoje me stá Litome r iče 

Rozpoč tový  rok 2021 

Akční plán 2021 je již tradičním dokumentem informujícím o projektech, investicích a podpoře aktivit, 

které budou v roce 2021 realizovány.  

 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.  

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.   
 



 

* 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.  
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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  

• 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. Akční plán projednává Strategický tým 
rozvoje města. 
 
 
Akční plán na rok 2021 obsahuje projekty modernizace škol ZŠ Ladova a  ZŠ Havlíčkova.  
Náklady jsou rozpočtovány v roce 2020, vlastní realizace bude ukončena v roce 2021. Finanční 
prostředky budou zařazeny do rozpočtu 2021 rozpočtovým opatřením.  Z tohoto důvodu je ve sloupci 
rozpočet 2021 suma 0.  Projekt ZŠ Masarykova je také stavba rozpočtována v 2020, zbylá fakturace 
bude převedena do roku 2021. V rozpočtu 2021 jsou pouze náklady na dotační management bude 
převedeno  
 



STRAT. 

CÍL
NÁZEV POPIS ODPOVĚDNOST

ROZPOČET ZA 

AKCI

CELKEM

ROZPOČET 

2021
DOTACE

TERMÍN 

REALIZACE

A.III Kasárna pod Radobýlem stavební úpravy objektů OUR 5 000 0 2021

B.I ul. Žernosecká prodloužení vodovodního řádu OŽP 800 800 2021

B.III ul.Mezibraní dokončení regenerace zeleně OŽP 1 000 1 000 2021

B.III

Rekonstrukce rybníku - 

Pokratice rekonstrukce Pokratického rybníka OŽP 2 500 2 500 2021

B.III PO TSM - sekačka

nákup sekačky pro Technické služby 

města OŽP 1 000 1 000 2021

B.III Podzemmní kontejnerová stání instalace podzemních kontejnerů OŽP 1 200 1 200 2021

C.I ZŠ Litoměřice Masarykova 

 vybudování odborných učeben pro 

polytechniku OŠKSPP 26 417 290 22 501 2021

C.I ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32

vybud. zázemí pro techn.a řemesl. 

obory a vybud.učebny- OŠKSPP 2 000 0 1 900 2021

C.I ZŠ Litoměřice, Ladova 5 

rekonstr. učebny pro moder.výuku 

cizích jazyků a infor. OŠKSPP 1 635 0 1 553 2021

C.I

MAP ORP LITOMĚŘICE  II 

(projekt MAS České středohoří)

implementace Místního akčního 

plánu rozvoje škol na ORP Litoměřice 

OŠKSPP/

PROLIDI 2 032 434 434 2018-2022

D.I

Energ. služba se zaručeným 

výsledkem (EPC)

moderních environmentálně 

šetrných technologií do praxe 

veřejné správy Smart city 65 000 7 000 0 2017-2026

Celkem 97 084 19 224 32 888

Akční plán - seznam investic a projektů na rok 2020  (v tis. Kč)

Nové investice a projekty



STRAT. 

CÍL
NÁZEV POPIS ODPOVĚDNOST

ROZPOČET

CELKEM

ROZPOČET 

2021
DOTACE

TERMÍN 

REALIZACE

C.II.

Dotace na čin.a inv. sport. 

oddílům OŠKSPP 13 515 0 2021

C.II.

Dot. progr. - Sport pro 

zdraví/sport pro všechny OŠKSPP 150 0 2021

C.III

Dotační program - celoroční 

činnost subjektů v oblasti kultury OŠKSPP 630 0 2021

C.III

Dotační program na  podporu 

kultury OŠKSPP 900 0 2021

C.IV.

Dotační program - podpora 

sociálních služeb OSVaZ 7 000 0 2021

C.V. Program prevence kriminality OSVaZ 550 0 2021

Celkem 0 22 745 0

STRAT. 

CÍL
NÁZEV POPIS ODPOVĚDNOST

ROZPOČET

CELKEM

ROZPOČET 

2021
DOTACE 

TERMÍN 

REALIZACE

B.III Park V. Havla 

rekonstrukce závlah a veřejného 

osvětlení OŽP 2 000 2 000 2021

B.III Jiráskovy sady údržba parku OŽP 1 200 0 2021

C.I ZŠ Litoměřice, U Stadionu rekonstrukce rozvodu tepla I. OŽP 1 500 1 500 2021

C.I ZŠ Litoměřice, Ladova 5 výměna ležatých rozvodů vody OŽP 1 500 1 500 2021

C.IV. Domov seniorů oprava střechy, oprava budovy OSVaZ 1 000 0 2021

D.I Centrum Srdíčko oprava vodovodního potrubí OŽP 1 000 1 000 2021

Celkem 6 200 5 000

Podpora měkkých aktivit a dotační tituly města 

Významné opravy a rekonstrukce
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Podkladový materiál pro 5. jednání ZM dne 3. 12. 2020

Číslo bodu: 102
Název bodu: Záměr prodeje pozemku parc.č. 4533/1 v k.ú. Litoměřice
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:

Žadatel: pan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Praha 7

Odůvodnění: Žadatel vlastní chatu (jiná stavba) včetně pozemku na Třeboutické stráni, sousední
zahradu užívá na základě nájemní smlouvy.

Stanovisko OÚRM: Žádaný pozemek je dle platné územně plánovací dokumentace, kterou je Územní
plán Litoměřice veden v zastavěném území ve stabilizovaných plochách s rozdílným způsobem
využití označených jako RI - individuální rekreace – chatové lokality. Pozemek není z hlediska
koncepce platné územně plánovací dokumentace dotčen záměry veřejně prospěšných staveb či
opatření. K prodeji pozemku není připomínek.

Stanovisko OSNMM: ZM dne 5.06.2014 pod č.j. 102/4/2014 schválilo cenu pozemků zahrad 100,-
Kč/m2

Projednáno v MK 9.11.2020 hlasováním pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 odložit: 1

MK doporučuje schválit záměr prodeje pozemku parc.č. 4533/1 o výměře 1592 m2 (trvalý travní
porost) v k.ú. Litoměřice.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../5/2020

ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 4533/1 o výměře 1592 m2 (trvalý travní porost) v k.ú.
Litoměřice.

Příloha č. 1: zamer_Hub..pdf

V Litoměřicích 16.11.2020

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)





1/2

Podkladový materiál pro 5. jednání ZM dne 3. 12. 2020

Číslo bodu: 104

Název bodu: Záměr prodeje pozemku parc.č. 1151/1 a parc.č. 1151/2 v k.ú.
Pokratice

Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:

Žadatelé: paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice, paní
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxa pan
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice.

Odůvodnění: ZM dne 11.2.2016 usnesením č. 29/2/2016 schválilo na žádost paní xxxxxxxxxxxxxxxx
prodej pozemku parc.č. 1151/1 o výměře 991 m2 (zahrada) a parc.č. 1151/2 (zast. plocha) o výměře
19 m2 v k.ú. Pokratice, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 186 245,- Kč a uhrazení nákladů za
vypracování znal. posudku ve výši 4 598,- Kč a správního poplatku za vklad práva do katastru
nemovitostí.
Žadatelka: paní xxxxxxxxxxxxxxxx vlastní zděnou stavbu bez č.p. – jiná stavba (chatka) na pozemku
parc.č. 1151/2, pozemek parc.č. 1151/1 – zahrádku a pozemek pod chatkou užívá na základě nájemní
smlouvy. Z důvodu plánovaných investic (nové oplocení, oprava chaty) žádají o odkoupení pozemků s
tím, že nemají v úmyslu v dohledné době tento pozemek využít na výstavbu RD.

Stanovisko OÚRM: Dle územně plánovací dokumentace jsou pozemky vedeny v lokalitě 14 – Štampův
mlýn a jsou zařazeny do ploch BI – Bydlení individuální v RD – městské.
Stanovisko SNMM: Žadatelka při prvním projednání byla upozorněna na cenu pozemků související s
platným ÚP (ocenění, jako stavební). Souhlasila s projednáním žádosti.
Cena dle znaleckého posudku v roce 2016 byla v dané lokalitě (k.ú. Pokratice) 1 174,50 Kč/m2.

Žadatelka odstoupila od nákupu s tím, že pokračuje v nájmu. Úhrada za vypracování znaleckého
posudku byla zaplacena.

Nová žádost: Rodina žadatelky nemovitosti užívá víc jak 35 let. Mají zájem o odkoupení pozemků.
Veškerá výsadba na zahradě byla provedena na jejich náklady. Žadatelé upozorňují na chybějící
inženýrské sítě i na nekvalitní přístupovou cestu. Pozemek chtějí i nadále využívat jako rodinnou
zahradu s investicí do rekonstrukce chaty, kterou zbudoval její otec.

Projednáno v MK 9.11.2020 hlasováním: pro: 8 proti:0 zdržel se:0
MK doporučuje schválit záměr prodej pozemku parc.č. 1151/1 o výměře 991 m2 (zahrada) a parc.č.
1151/2 (zast. plocha) o výměře 19 m2 v k.ú. Pokratice za předpokladu nového ZP za cenu v čase a
místě obvyklou.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../5/2020

ZM schvaluje záměr prodej pozemku parc.č. 1151/1 o výměře 991 m2 (zahrada) a parc.č. 1151/2
(zast. plocha) o výměře 19 m2 v k.ú. Pokratice za cenu nového ZP v čase a místě obvyklou.
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Příloha č. 1: Zam.Mart..pdf

V Litoměřicích 16.11.2020

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 5. jednání ZM dne 3. 12. 2020

Číslo bodu: 105
Název bodu: Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2541/1 v k.ú. Litoměřice
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:

Žadatel: Ing. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice

Odůvodnění: Žadatel má zájem o odkoupení části pozemku o výměře cca 119 m2 v prostoru u
křižovatky ul. Liškova a Odboje z důvodu výstavby tří garáží v blízkosti sousedního technického
objektu.
Stanovisko OÚRM: Žádaný pozemek parc. č. 2541/1 v k.ú. Litoměřice je dle platné územně plánovací
dokumentace zahrnut do ploch s rozdílným způsobem využití označených jako BH - bydlení
hromadné. V těchto plochách je obecně mimo jiné přípustné realizovat parkoviště a garáže pro
osobní automobily. Platná územně plánovací dokumentace dále mimo jiné stanovuje koncepci rozvoje
území i tím, že stanovuje koncepci dopravy, do které je zahrnuta i doprava v klidu. V rámci této
koncepce platná územně plánovací dokumentace vymezuje území vhodná pro realizaci parkování v
garážích nebo na parkovištích. V dané lokalitě je i z důvodu záměru realizace tzv. západní
komunikace předpoklad realizace garážových stání v blízkosti právě tohoto záměru a železniční trati.
V blízkosti výše uvedeného pozemku je pak v rámci zmíněné koncepce předpoklad realizace
parkovacího stání. Lze tedy konstatovat, že realizace garážových stání není v souladu s koncepcí
stanovenou v platné územně plánovací dokumentaci.
Stanovisko SNMM: RM v roce 1995 rozhodla že město nemá potřebný počet pozemků pro výstavbu
garáží. Jednotlivá stavební místa na výstavbu garáže či seskupení, zůstanou jako rezerva pro potřebu
Města Litoměřice.

Projednáno v MK 9.11.2020 hlasováním: pro:0 proti:7 zdržel se:1
MK nedoporučuje záměr prodeje části pozemku parc.č. 2541/1 o výměře 119 m2 v k.ú. Litoměřice

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../5/2020

ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 2541/1 o výměře 119 m2 v k.ú. Litoměřice.

Příloha č. 1: Pet..pdf

V Litoměřicích 16.11.2020

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 5. jednání ZM dne 3. 12. 2020

Číslo bodu: 106
Název bodu: Prodej hřbitovní stavby na Městském hřbitově v Litoměřicích
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:

Žadatel: paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 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 o 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
%).
Jedná se o klasickou hrobku v sektoru I.Jshr s evidenčním číslem 529.

Projednáno v MK dne 31.8.2020 hlasováním pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0
MK doporučuje prodej.

Záměr prodeje projednán v ZM dne 17.9.2020, pod č.u. 109/4/2020

Zveřejněno na úřední desce od 9.10.2020 do 27.10.2020 není připomínek ani námitek.

Cena dle znaleckého posudku č. 37/790/2020 činí 12 630 Kč + 21 % DPH

Dopad do rozpočtu města 2020: bude příjmem ÚZ 4802/4000.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../5/2020

ZM schvaluje prodej opuštěné a neudržované hřbitovní stavby (klasické hrobky) v sektoru I.Jshr, s
evidenčním číslem 529, na Městském hřbitově v Litoměřicích za cenu dle znaleckého posudku 12
630 Kč + 21% DPH paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice.

V Litoměřicích 16.11.2020

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 5. jednání ZM dne 3. 12. 2020

Číslo bodu: 107

Název bodu: Projednání ceny pozemků za zahrady (samostatné zahrady,
zahrádkářské osady) v k.ú. Litoměřice a Pokratice

Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:

Žadatel: OSNMM

Odůvodnění: Projednáno v MK dne 19.05.2014, která doporučila prodej pozemků v osadách a
zahrádkářských lokalitách (jedná se o pozemky, které si zahrádkáři sami upravili (navážky, svažité
terény) za ceny smluvní: pod chatkou 300,-Kč/m2, zahrada 100,-Kč/m2.
Tato navržená cena byla i schválená ZM dne 5.6.2014 usnesením č. 102/4/2014.

Z důvodu časového odstupu je třeba přehodnotit prodejní cenu.
Projednáno v MK 9.11.2020 hlasováním pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
1 protinávrh pozemky pod chatkou 500 Kč/m2 a zahrady 250 Kč/m2.
1 protinávrh pozemky pod chatkou 800 Kč/m2 a zahrady 100 Kč/m2.

MK doporučuje nezvyšovat cenu za m2 a doporučuje ponechat stejné podmínky, jako v roce 2014.

Zdůvodnění odchylky od ceny v místě a čase obvyklé: Jedná se o pozemky v zahrádkářských osadách,
a to zahrádky a pozemky pod rekreačními chatkami. Pozemky se dle územního plánu nachází v
lokalitách určených pro rekreační a volnočasové aktivity. Zahrádkáři tyto pozemky rekultivovali na
své náklady, ze svažitých pozemků vytvořili pozemky vhodné k rekreaci a zahrádkářské činnosti.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../5/2020

ZM nebude revokovat své usnesení č. 102/4/2014 ze dne 5.6.2014 a ponechává smluvní ceny
pozemků, které se dle územního plánu nachází v zahrádkářských osadách (pozemky pod chatkami a
samostatné zahrady) v k.ú. Litoměřice a k.ú. Pokratice ve výši: pozemek pod chatkou 300,- Kč/m2,
zahrada 100 Kč/m2. Cena nižší než v místě a čase obvyklá je stanovena z toho důvodu, že se jedná o
pozemky, které zahrádkáři na své náklady rekultivovali pro rekreační a volnočasové aktivity (např.
úpravy svažitého terénu).

V Litoměřicích 16.11.2020

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 5. jednání ZM dne 3. 12. 2020

Číslo bodu: 108

Název bodu: Prodej části pozemku parc.č. 2994/3 v k.ú. Litoměřice formou
smlouvy o budoucí KS

Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:

Žadatel: ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín

Odůvodnění: Stávající technologie trafostanice je umístěná v sousední budově, která je nevyhovující
a není ve vlastnictví žadatele. Je nutné vystavět novou trafostanici, na pozemku města, jedná se o cca
50 m2.
Stanovisko OÚRM: Po prověření tras technické infrastruktury v místě dle údajů o území z ÚAP ORP
Litoměřice a po konzultaci s městským architektem lze vyslovit souhlas s umístěním trafostanice.
Projednáno v MK dne 31.8.2020 hlasováním pro:8 proti: zdržel se:
MK doporučuje prodej.

Záměr prodeje projednán v ZM dne 17.9.2020 pod č.u.114/4/2020

Zveřejněno na úřední desce od 9.10.2020 do 27.10.2020 není připomínek ani námitek.

Dopad do rozpočtu města 2021: bude příjmem ÚZ 4802/4000.
Cena pozemku odvozená od kupní ceny v čase a místě obvyklé za účelem umístění TS je ve výši 1550
Kč/m2. Tato cena byla také schválená RM dne 21.10.2019 pro výpočet věcných břemen omezujících
vlastnické právo.
Prodej bude uskutečněn formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě za účelem výstavby trafostanice a
schválení uzavření smlouvy o právu provést stavbu na části pozemku města, následně dojde k
zaměření skutečného provedení stavby pro přípravu kupní smlouvy.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../5/2020

ZM schvaluje prodej části pozemku parc.č. 2994/3 o výměře cca 50 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice
(nutný GP) za účelem výstavby trafostanice společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035,
Teplická 874/8, Děčín, za cenu smluvní ve výši 1550 Kč/m2 + DPH, formou smlouvy o budoucí kupní
smlouvě.

ZM zároveň schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na části pozemku parc.č. 2994/3 o
výměře cca 50 m2 s budoucím kupujícím.

Příloha č. 1: 2994_3_Ltm..pdf

V Litoměřicích 16.11.2020
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Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 5. jednání ZM dne 3. 12. 2020

Číslo bodu: 109

Název bodu: Bezúplatný převod pozemků parc.č. 1361/4, 1361/62, 1361/7 a
1361/5 v k.ú. Pokratice

Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:

Žadatel: manželé Ing. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litvínov, pan Mgr.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice, pan
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice, manželé
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a Mgr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
Lidice a pan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice.

Odůvodnění: Žadatelé jsou vlastnící pozemků parc.č. 1361/7 o výměře 293 m2 (orná půda), 1361/62
o výměře 33 m2 (ovocný sad), 1361/4 o výměře 1493 m2 (ovocný sad) a 1361/5 o výměře 1321 m2
(orná půda) vše v k.ú. Pokratice. V pozemcích jsou uložené a zkolaudované inženýrské sítě:
kanalizační a vodovodní řad, plynovod, kabelové rozvody NN a rozvod VO a také dopravní značení.
Vlastníci sousedních nemovitostí souhlasí s finanční spoluúčastí na dobudování komunikace ve výši
50 000 Kč od každého vlastníka přilehlého pozemku. Manželé jako společní vlastníci pozemku se pro
tento účel považují za jednoho vlastníka.

Stanovisko OÚRM: Pozemky parc. č. 1361/4, 1361/62, 1361/7 a 1361/5 vše v k.ú. Pokratice jsou dle
platné územně plánovací dokumentace zahrnuty do zastavitelné plochy označené jako Lokalita 2 –
Pod Miřejovicemi. Zmíněné pozemky určené k realizaci veřejného prostranství včetně komunikace
vycházejí z koncepce zpřesněné v územní studii, která byla pořízena pro lokalitu 2, konkrétně jde o
Urbanistickou studii lokality RD - Pod Miřejovicemi. S předloženou nabídkou na převzetí lze za
podmínky uváděné finanční spoluúčasti všech vlastníků přilehlých pozemků týkající se následného
dobudování povrchu komunikace souhlasit. Ohledně smluv uzavíraných s vlastníky kontaktovat úsek
investic OÚRM.
Projednáno v MK 9.11.2020 hlasováním: pro:5 proti:2 zdržel se:1

MK doporučuje bezúplatný převod s podmínkou uzavření smluv o finanční spoluúčasti 22 přilehlých
pozemků na dobudování komunikace včetně provedené úhrady.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../5/2020

a) ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku parc.č. 1361/5 o výměře 1321 m2 (orná půda) včetně
inženýrských sítí v k.ú. Pokratice, do vlastnictví města Litoměřice od manželů Ing.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
Litvínov.

b) ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku parc.č. 1361/4 o výměře 1493 m2 (ovocný sad) včetně
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inženýrských sítí v k.ú. Pokratice, do vlastnictví města Litoměřice od podílových spoluvlastníků
manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a Mgr.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Lidice, a to podíl o velikosti
3/10, od Mgr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice, a to podíl o
velikosti 3/10 a od pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice, a
to podíl o velikosti 4/10.

c) ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků parc.č. 1361/7 o výměře 293 m2 (orná půda) a parc.č.
1361/62 o výměře 33 m2 (ovocný sad) včetně inženýrských sítí v k.ú. Pokratice, do vlastnictví města
Litoměřice od podílových spoluvlastníků Mgr.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice, a to podíl o velikosti 1/10, od
pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice, a to podíl o velikosti
5/10 a od pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice, a to podíl o
velikosti 4/10.

d) ZM uzavření smluv o bezúplatném převodu pozemků uvedených pod body a) až c) tohoto usnesení
podmiňuje předchozím uzavřením smluv o finanční spoluúčasti na dobudování komunikace s
vlastníky 22 přilehlých pozemků uvedených v příloze a provedení úhrady spoluúčasti ve výši 50 000
Kč od každého vlastníka přilehlého pozemku na účet města Litoměřice (manželé jako společní
vlastníci pozemku se pro tento účel považují za jednoho vlastníka).

Příloha č. 1: Dar_Jas..pdf
Příloha č. 2: Priloha_seznam_pr._poz._Jasminova.pdf

V Litoměřicích 16.11.2020

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)





Příloha: Seznam přilehlých pozemků ul. Jasmínová  

poř. číslo Parcelní číslo 
Název druhu 
pozemku 

Výměra 
 

poř. číslo 
Parcelní 
číslo 

Název druhu 
pozemku 

Výměra 

1 1361/49 ovocný sad 1042  14 
1361/105 orná půda 241 

2 1361/50 ovocný sad 1038  1361/81 orná půda 731 

3 1361/60 ovocný sad 668  
15 

1361/102 orná půda 706 

4 1361/53 ovocný sad 1020  1361/107 orná půda 150 

5 1361/70 zahrada 988  16 
1361/57 ovocný sad 468 

6 1361/67 ovocný sad 811  1361/66 ovocný sad 473 

7 1361/65 ovocný sad 761  17 1361/101 orná půda 803 

8 
1361/59 ovocný sad 336  18 1361/80 orná půda 1055 

1361/64 ovocný sad 486  19 1361/100 orná půda 874 

9 1361/48 ovocný sad 1056  20 
1361/106 orná půda 563 

10 1361/51 ovocný sad 1038  1361/79 orná půda 127 

11 1361/52 ovocný sad 1080  21 1361/99 orná půda 946 

12 
1361/6 ovocný sad 808  22 

1361/104 orná půda 242 

1361/61 ovocný sad 24  1361/82 orná půda 717 

13 1361/83 orná půda 862  
    

 

Zákres přilehlých pozemků 
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Podkladový materiál pro 5. jednání ZM dne 3. 12. 2020

Číslo bodu: 110

Název bodu: Nákup pozemků parc. č. 3877/1, 3877/2 a 3877/3 v k.ú.
Litoměřice

Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:

Žadatelé: manželé MUDr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice.

Odůvodnění: Město Litoměřice má na pozemky parc.č. 3877/1 o výměře 2325 m2 (zahrada), 3877/2 o
výměře 93 m2 (zahrada) a 3877/3 o výměře 49 m2 (ost.plocha) předkupní právo podle § 101 zákona
č. 183/2006 Sb. Vlastníci mají zájem pozemky prodat, pokud neupřednostníme nákup pozemků
budeme muset předkupní právo zrušit.

Stanovisko OÚRM: Dle platné územně plánovací dokumentace jsou pozemky parc. č. 3877/1, 3877/2
a 3877/3 zahrnuty do ploch s rozdílným způsobem využití označených jako OV.2 - veřejná vybavenost
specifická - městská nemocnice. Hlavním využitím je tedy areál nemocnice a přípustné jsou s tímto
využitím související provozy. Na všechny uvedené pozemky je v KN zapsáno předkupní právo dle
§101 stavebního zákona z důvodu vymezení plochy výhradně s možností uplatnění předkupního
práva označené v platné územně plánovací dokumentaci jako U1b - plocha občanského vybavení s
funkcí zdravotnických služeb - městská nemocnice. Jedná se tedy o možné rozšíření stávajícího
areálu nemocnice. Pozemky jsou také dotčeny předkupním právem pro záměr veřejně prospěšné
stavby technické infrastruktury označené jako T2 - lokalita č.7 Žitenická - nový přívod od VS u
nemocnice. Jde tedy o možné napojení rozvojové lokality 7 na CZT viz přiložený výřez výkresu
veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření. Z hlediska možnosti rozvoje areálu by
bylo vhodné pozemky získat. Na druhou stranu bez změny ÚP tam lze realizovat pouze to, co ÚP
umožňuje, a to jsou zdravotnická a sociální zařízení.
Projednáno v MK 9.11.2020 hlasováním: pro:7 proti:0 zdržel se:1
MK doporučuje nákup pozemků parc. č. 3877/1 o výměře 2325 m2 (zahrada), parc. 3877/2 o výměře
93 m2 (zahrada) a parc. 3877/3 o výměře 49 m2 n(ost.plocha) v k.ú. Litoměřice.

Cena dle znaleckého posudku č. 39/792/20 činí 2 910 000 Kč

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../5/2020

ZM schvaluje nákup pozemků parc.č. 3877/1 o výměře 2325 m2 (zahrada), 3877/2 o výměře 93 m2
(zahrada) a 3877/3 o výměře 49 m2 (ost. plocha), vše v k.ú. Litoměřice, za cenu dle znaleckého
posudku 2 910 000 Kč od manželů MUDr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice.

Příloha č. 1: Nakup_Kl..pdf
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V Litoměřicích 16.11.2020

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 5. jednání ZM dne 3. 12. 2020

Číslo bodu: 111

Název bodu: Majetkoprávní dořešení pozemků a staveb opěrných břehových
zdí v okolí Pokratického potoka v k.ú. Pokratice

Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:

Žadatel: Povodí Ohře s.p., IČO: 70889988, Bezručova 4219, Chomutov
Odůvodnění: Na základě podnětu k dořešení vlastnických vztahů pozemků, proběhlo místní šetření.
Předběžným zaměřením geodety bylo zjištěno, že koryto potoka mezi ulicí Březinova a Na Výsluní
včetně opěrných zdí různého stáří, materiálového provedení a různé výšky se nachází i na pozemcích
v majetku města. OSNMM nenašel žádné dokumenty, které by prokazovaly vlastnictví staveb,
nemáme tyto stavby v evidenci majetku ani nezajišťujeme jejich opravu, proto je důležité odstranit
tento nesoulad. Pro majetkoprávní vypořádání proběhne zaměření a polohové určení na zpřesnění
hranic pozemků, jehož součástí bude souhlasné prohlášení o shodě mezi Povodím Ohře, s.p. a
městem Litoměřice.
Na pozemky parc.č. 363/1 a 363/11 v k.ú. Pokratice bude vypracovaný geometrický plán, jedná se o
rozdělení koryta toku od zeleně.
Stanovisko OŽP: Souhlasí s majetkoprávním dořešení pozemků Pokratického potoka.

Projednáno v MK dne 31.8.2020, Hlasováním pro:8 proti: zdržel se:
MK doporučuje dořešení vlastnických vztahů

Záměr prodeje projednán v ZM dne 17.9.2020 pod č.u.115/4/2020

Zveřejněno na úřední desce od 9.10.2020 do 27.10.2020 není připomínek ani námitek.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../5/2020

a) ZM schvaluje majetkoprávní dořešení pozemků a staveb opěrných břehových zdí v okolí
Pokratického potoka v k.ú. Pokratice formou souhlasného prohlášení o geometrickém a polohovém
určení pozemků dle GP č. 1481-201412/2020 mezi městem Litoměřice a ČR Povodím Ohře, s.p.,
Bezručova 4219, Chomutov, IČO 70889988.(viz příloha orig. zápisu).

b) ZM schvaluje majetkoprávní dořešení pozemků (dle nezapsaného GP č. 1481-201412/2020) a
staveb opěrných břehových zdí v okolí Pokratického potoka formou směnné smlouvy takto: město
Litoměřice smění pozemky parc.č. 600/67 o výměře 2 m2 (ost. plocha) a 657/95 o výměře 12 m2 (ost.
plocha) vše v k.ú. Pokratice a ČR- Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, Chomutov, IČO 70889988,
smění pozemky parc.č. 363/17 o výměře 11 m2 (ost. plocha), 363/18 o výměře 18 m2 (ost. plocha) a
646/5 o výměře 16 m2 (vodní plocha) vše v k.ú. Pokratice, směna pozemků bude bez finančního
vyrovnání. (viz příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: Povodi_Ohre.pdf
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Příloha č. 2: prohlaseni_Povodi_Ohre.pdf

V Litoměřicích 16.11.2020

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)



Polohové určení hranic pozemků v k.ú. Pokratice výměry dle GP 1481-201412/2020
č.p. starý stav m2 nový stav m2 m2
375/3 443 446 LV 1 - Město Litoměřice
375/4 48 47
600/26 1842 1864
600/33 1513 1519
657/1 1056 1057
657/48 5353 5289
657/49 1623 1623
657/66 403 388
657/67 253 252
celkem 12534 12485
méně o 49

363/1 714 749 LV 1438 - Povodí Ohře s.p.
363/11 290 285
646/1 627 654
646/2 57 57
646/3 65 64
celkem 1753 1809
více o 56

Pozemky které budou směněny výměry dle GP 1481-201412/2020
č.p. nový stav m2
600/67 2 LV 1 - Město Litoměřice
657/95 12 budou převedeny na Povodí Ohře s.p.
celkem 14

363/17 11 LV 1438 -  Povodí Ohře s.p.
363/18 18 budou převedeny na Město Litoměřice
646/5 16
celkem 45



výměry dle GP 1481-201412/2020
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Podkladový materiál pro 5. jednání ZM dne 3. 12. 2020

Číslo bodu: 24

Název bodu: Prodej BJ č. 2174/6 a podílu o velikosti 1/2 jednotky garáže č.
2174/15, ulice Karla IV. v k.ú. Litoměřice

Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Procházková

Důvodová zpráva:

Žadatel: OSNMM

Město Litoměřice vlastní v domě č.p. 2174, ul. Karla IV. pouze tuto bytovou jednotku (o velikosti
2+kk, v 2. NP, o výměře 71,04 m2) a podíl o velikosti 1/2 jednotky garáže (v 1. PP, o výměře 15,90
m2), za které musí přispívat do fondu oprav. RM schválila dne 07.09.2020 pod č. usnesení
469/16/2020 způsob prodeje veřejnou nabídkou za nejvyšší nabídnutou kupní cenu. Veřejná nabídka
k prodeji byla zveřejněna na úřední desce města od 14.09.2020 do 30.09.2020.

Kupující pan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx412 01
Litoměřice, zvítězil s nejvyšší nabídnutou kupní cenou ve výši 2.000.555 Kč.

Příjem do rozpočtu města – OSNMM ÚZ/ORG 04802/4000 prodej bytů.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../5/2020

ZM schvaluje prodej bytové jednotky č. 2174/6 vymezené v pozemku parc. č. 4014/2, zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 685 m2, jehož součástí je budova č.p. 2174, obec Litoměřice, část obce
Předměstí a spoluvlastnického podílu o velikosti 707/10000 na společných částech nemovité věci - tj.
pozemku parc. č. 4014/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 2174 a pozemku
parc. č. 4014/1 zahrada o výměře 327 m2, dále podílu o velikosti 1/2 na jednotce garáže č. 2174/15
vymezené v pozemku parc. č. 4014/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 685 m2, jehož součástí je
budova č.p. 2174, obec Litoměřice, část obce Předměstí a spoluvlastnického podílu o velikosti
314/20000 na společných částech nemovité věci tj. pozemku parc. č. 4014/2, zastavěná plocha a
nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 2174 a na pozemku parc. č. 4014/1 zahrada, o výměře 327 m2
za nejvyšší nabídnutou kupní cenu 2.000.555 Kč panu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 412 01 Litoměřice.

V Litoměřicích 24.11.2020

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 5. jednání ZM dne 3. 12. 2020

Číslo bodu: 25

Název bodu:
Prodej pozemku parc. č. 4008/51 včetně stavby, pozemku parc. č.
4008/52 a č. 4008/53 a částí přilehlých pozemků dle nezapsaného
GP v obci a k.ú. Litoměřice

Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Procházková

Důvodová zpráva:

Žadatel: OSNMM

Jedná se o nepotřebný majetek pozemek parc. č. 4008/51 o výměře 1235 m2 (zastavěná plocha a
nádvoří) jehož součástí je stavba bez čp/če (jiná stavba) a o pozemky nebo jejich části v
bezprostředním okolí, vše v k.ú. Litoměřice v areálu bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad v
Litoměřicích na okraji města (viz příloha návrhu: situace).

ZM na svém jednání dne 17.09.2020 pod č. usn. 119/4/2020 schválilo záměr prodeje pozemků nebo
jejich částí. Podmínky způsobu prodeje schválila RM na svém jednání dne 02.11.2020 pod č. usn.
543/21/2020. Veřejná nabídka k prodeji byla zveřejněna na úřední desce města od 04.11.2020 do
19.11.2020.

Kupující Office BAU s.r.o., Dominikánská 124/8, 412 01 Litoměřice, IČO: 09179178, zvítězil s
nejvyšší nabídnutou kupní cenou ve výši 6.240.000 Kč (kauce nutná pro účast ve veřejné nabídce ve
výši 1.000.000 Kč byla složena na účet prodávajícího).

O veškerém prodeji majetku ve vlastnictví Města Litoměřice, tedy i o prodeji nemovitosti vítěznému
zájemci rozhoduje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích Zastupitelstvo města Litoměřice.
Vítěznému zájemci nevzniká nárok na prodej nemovité věci a uzavření kupní smlouvy do schválení
tohoto prodeje v ZM. Kupní cena musí být uhrazena jednorázově před podpisem budoucí kupní
smlouvy.

Stanovisko OSNMM: doporučuje prodej výše uvedeného nepotřebného majetku města v rozsahu dle
přiloženého zákresu v katastrální mapě. Majetkové komisi byla informace o záměru prodeje sdělena.

Stanovisko OÚRM: uvedené pozemky nebo jejich části určené k prodeji jsou dle platné územně
plánovací dokumentace, kterou je právní stav územního plánu Litoměřice po změně č. 2 zahrnut do
lokality 58 – Na Vinici, která je v rámci koncepce platné územně plánovací dokumentace určena k
transformaci/přestavbě. V rámci této lokality je uvedený pozemek zahrnut do ploch s rozdílným
způsobem využití označených jako BH – plochy bydlení – bydlení hromadné – viz příloha návrhu:
regulativy.

S prodejem pozemků lze z hlediska koncepce stanovené v platné územně plánovací dokumentaci
souhlasit. Součástí prodeje mohou být pouze pozemky nebo jejich části vymezené situační mapou –
viz příloha návrhu: situace.

Budoucí nabyvatel pozemků musí respektovat urbanistické řešení dané lokality a finální podobu
budoucí zástavby konzultovat s městským architektem – viz příloha návrhu: urbanistické řešení.
Další podmínkou je zachování stávající kompaktní předávací stanice tepla.
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Příjem do rozpočtu města – OSNMM ÚZ/ORG 04802/4000.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../5/2020

ZM schvaluje:
a) prodej pozemku parc. č. 4008/51 (zastavěná plocha a nádvoří) jehož součástí je stavba bez čp/če
(jiná stavba) o celkové výměře 1235 m2, pozemku parc. č. 4008/52 (ostatní plocha) o celkové výměře
169 m2, parc. č. 4008/53 (ostatní plocha) o celkové výměře 234 m2 a částí přilehlých pozemků dle
nezapsaného GP č. 4883-246/2020 – pozemku parc. č. 4008/55 (ostatní plocha) o celkové výměře 229
m2, parc. č. 4008/133 (ostatní plocha) o celkové výměře 916 m2, parc. č. 4008/134 (ostatní plocha) o
celkové výměře 227 m2 a parc. č. 4008/135 (ostatní plocha) o celkové výměře 197 m2 (celková
výměra pozemků je 3207 m2), vše v obci a k.ú. Litoměřice, část obce Předměstí, za nejvyšší
nabídnutou kupní cenu ve výši 6.240.000 Kč společnosti Office BAU s.r.o., Dominikánská 124/8, 412
01 Litoměřice, IČO: 09179178, a to formou Smlouvy o budoucí kupní smlouvě s těmito podmínkami:
- provedení demolice stavby bez čp/če, která je součástí pozemku parc. č. 4008/51 do 4 měsíců od
schválení prodeje zastupitelstvem,
- respektování urbanistického řešení dané lokality,
- konzultace finální podoby budoucí zástavby s městským architektem,
- zachování stávající kompaktní předávací stanici tepla a zřízení věcného břemene, tj. služebnosti
umístění, provozování, údržby a oprav této stanice na části pozemku parc. č. 4008/51 (rozsah bude
určen GP) ve prospěch města Litoměřice,
- uhrazení doplatku kupní ceny ve výši 5.240.000 Kč na účet města Litoměřice před podpisem
budoucí kupní smlouvy.
b) uzavření kupní smlouvy, při splnění uvedených podmínek, se společnosti Office BAU s.r.o.
nejpozději do 30.04.2021.

Příloha č. 1: regulativy.pdf
Příloha č. 2: situace_KN_mapa.pdf
Příloha č. 3: urbanisticke_reseni.pdf

V Litoměřicích 24.11.2020

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)



BYDLENÍ HROMADNÉ BH 

a) využití plochy  

Hlavní využití: 

- bydlení v bytových domech; 

- veřejná  prostranství  a  plochy  okrasné  a  rekreační  zeleně s prvky drobné architektury a 

mobiliářem pro relaxaci;  

- dětská hřiště; 

Přípustné využití: 

- maloobchod (do 150 m2 prodejní plochy) a stravovací služby, 

- ubytovací a sociální služby  (pensiony, domy s pečovatelskou službou a domovy důchodců), 

- zařízení péče o děti, školská zařízení, 

- drobné lokální služby obyvatelům, 

- zdravotnická zařízení (ordinace), 

- sportovní a relaxační zařízení (po zhodnocení hlukové zátěže !), 

- stavby a zařízení pro kulturu a církevní účely, 

- stavby pro administrativu, 

- nezbytná technická vybavenost, 

- parkoviště a garáže pro osobní automobily. 

Nepřípustné využití: 

- stavby a zařízení, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím;  

- stavby a zařízení, které v důsledku provozovaných činností překračují stanovené limity 

zatížení okolí hlukem, prachem, exhalacemi nebo organoleptickým pachem – a to i druhotně 

např. vyvolanou nákladní dopravou; 

Podmínky: 

- přípustná zařízení a služby (s výjimkou ubytovacích zařízení a zařízení sociálních  služeb)  

jsou lokálního významu - pro potřeby obyvatel lokality; 

- parkování vozidel návštěvníků obslužných zařízení musí být zajištěno na vlastním pozemku 

nebo na plochách určených k tomu účelu; 

b) prostorové uspořádání 

Dostavba proluk musí měřítkem, formou zastřešení (výškou římsy a hřebene) respektovat 

kontext a charakter okolní zástavby. Výšková hladina zástavby nových obytných celků: 

převážně 4 nadzemní podlaží s využitelným podkrovím; v případě vyššího počtu nadzemních 

podlaží platí vždy podmínka prověření kompozičních vztahů a zásahu do panoramatu 

města. U novostaveb investor zajistí parkování, resp. garážování přímo v objektu nebo ve 

vlastní hromadné garáži. Vybavení parteru: mobiliář pro relaxaci, dětské hřiště, sportoviště 

(nekrytá veřejná). Objekty a zařízení technické vybavenosti budou  řešeny jako integrovaná 

součást zástavby - s ohledem na  atmosféru lokality. 

KZ = 0,40 / 0,60; 
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Podkladový materiál pro 5. jednání ZM dne 3. 12. 2020

Číslo bodu: 112

Název bodu: Částečná revokace - Bezúplatný převod pozemku parc.č. 1386/1 a
1386/2 v k.ú. Litoměřice

Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:

Žadatel: OSNMM
Odůvodnění: Jedná se o pozemky částečně pod chodníky a veřejné prostranství – zeleň, která slouží
jako izolační pruh mezi silnící a bytovými domy. Dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, údržbu a správu komunikací a zeleně provádí obec. Převody pozemků pod
komunikacemi a veřejná prostranství jsou dle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR, převáděny na
obce bezúplatně.
Zastupitelstvo města dne 12.3.2008 schválilo podání žádosti na pozemek parc.č. 1386/1 o výměře
1699 m2 a ZM 17.4.2008 na pozemek parc.č. 1386/2 o výměře 284 m2 v k.ú. Litoměřice.
Bezúplatný převod se zřízením věcného práva spočívá dle čl. V smlouvy v závazku nezcizit majetek a
nezatížit jej zástavním právem, a to po dobu 5 let od právních účinků vkladu.
ZM dne 17.9.2020 pod č.u. 124/4/2020 schválilo uzavření smlouvy č. 2127/2020 o bezúplatném
převodu vlastnického práva s uzavřením věcného práva k nemovité věci - pozemku parc.č. 1386/1 a
1386/2 v k.ú. Litoměřice, od ČR- ÚZSVM, IČO:69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, do
vlastnictví města Litoměřice.

Na základě upozornění právního oddělení je třeba, aby omezující podmínky (věcná práva) byla
uvedena přímo v usnesení ZM.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../5/2020

ZM částečně revokuje usnesení č. 124/4/2020 ze dne 17.9.2020 a schvaluje uzavření smlouvy č.
2127/2020 o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem - pozemkům parc.č.
1386/1 a 1386/2 v k.ú. Litoměřice, od ČR- ÚZSVM, IČO:69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha,
do vlastnictví města Litoměřice. Smlouvou o bezúplatném převodu bude zřízeno věcné břemeno
spočívající v závazku města Litoměřice nezcizit předmětné nemovité věci a nezatížit je zástavním
právem, a to po dobu 5 let od právních účinků vkladu.

V Litoměřicích 16.11.2020

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 5. jednání ZM dne 3. 12. 2020

Číslo bodu: 113

Název bodu: Částečná revokace - Nákup pozemků parc.č. 325/1, 330/2 a 330/3
v k.ú. Třeboutice

Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:

Žadatel: Biskupství litoměřické, IČO: 00445126, Dómské náměstí 1/1, Litoměřice

Odůvodnění: Žadatel nabízí ke koupi pozemky, které jsou součástí Skládkového dvora Třeboutice,
který se nachází převážně na pozemcích ve vlastnictví města (sousední pozemek parc.č. 3255/1 kde
se nachází stavba technického zázemí včetně váhy a příjezdové cesty). Pozemky jsou důležité z
hlediska možného rozvoje, rozšíření, ukládání, skladování a recyklování stavebního odpadu.

Pozemek parc.č. 330/3 o výměře 26350 m2 (orná půda), parc.č. 330/2 o výměře 3001 m2 (orná půda)
a parc.č. 325/1 o výměře 4220 m2 (orná půda)
celkem 33571 m2 vše v k.ú. Třeboutice, ve vlastnictví Biskupství litoměřického. Na základě jednání
byla dohodnuta cena smluvní ve výši 1 000 000 Kč (29,79 Kč/m2).

Stanovisko OŽP: Nákup těchto pozemků je velice důležitý. Jedná se o prostor, kam by se případně
mohlo rozšířit ukládání a skladování stavebních odpadů.
Stanovisko OÚRM: Dle Územního plánu Křešice (účinnost od 25.4.2017), jsou pozemky vedeny v
ploše s rozdílným způsobem využití označených jako SK – sběrný dvůr, není připomínek k nákupu.
Projednáno v MK dne 31.8.2020 Hlasováním pro:7 proti: zdržel se:1
MK doporučuje nákup.
Pozemky byly prodávajícímu Biskupství litoměřickému vydány na základě rozhodnutí Vrchního soudu
v Praze ze dne 7.2.2019.
ZM schválilo nákup pozemků usnesením č. 129/4/2020 dne 17.9.2020. Byla připravená KS, s tím, že
následně bylo městu právním zástupcem prodávajícího oznámeno, že Státní pozemkový úřad proti
rozhodnutí Vrchního soudu podal k Nejvyššímu soudu ČR dovolání, o němž dosud nebylo rozhodnuto.
Vlastnické právo Biskupství litoměřického k předmětným pozemkům je touto žalobou zpochybněno a
právní úsek nedoporučuje podepsání připravené kupní smlouvy. Místo toho navrhuje uzavření
budoucí kupní smlouvy s čímž Biskupství souhlasí.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../5/2020

ZM částečně revokuje usnesení č. 129/4/2020 ze dne 17.9.2020 a schvaluje uzavření smlouvy o
budoucí kupní smlouvě na nákup pozemků parc.č. 325/1, 330/2 a 330/3 celkem o výměře 33571 m2
(orná půda) v k.ú. Třeboutice, za cenu smluvní ve výši 1 000 000 Kč, od Biskupství litoměřického,
IČO: 00445126, sídlo Dómské náměstí 1/1, Litoměřice.
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V Litoměřicích 16.11.2020

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 5. jednání ZM dne 3. 12. 2020

Číslo bodu: 114
Název bodu: Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:

Žadatel: OSNMM

Odůvodnění: Na základě požadavků odborů MěÚ a odborných posudků byl zpracován seznam
rozbitého, neopravitelného, nepoužitelného a opotřebovaného majetku. Seznam vyřazených položek,
byl projednán na majetkové komisi vč. agendy likvidační dne 9.11.2020, která doporučila odpis a
vyřazení uvedených položek.

Likvidace vyřazeného majetku bude doložena protokoly o předání k fyzické likvidaci nebo doklady o
provedení likvidace přes odbornou firmu / ekologicky.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../5/2020

ZM schvaluje na návrh majetkové komise vč. agendy likvidační dle zápisu ze dne 9.11.2020 odpis a
vyřazení uvedených položek z účetní evidence (viz příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: vyrazeni_majetku.pdf

V Litoměřicích 16.11.2020

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)



 
 
 

 

Zápis 
z jednání komise při Radě města Litoměřice 

(komise majetková vč. agendy likvidační) 

 

konané dne 9.11.2020, připravený zápis zaslán (nouzový stav) k doplnění hlasování (korespondenčně) 
jednotlivým členům MK 

 

Přítomni: 

 MUDr. Ondřej Štěrba 
 Ing. Zdeněk Bezděka 
 Mgr. Václav Härting 
 Ing. Luboš Janoušek 
 Josef Kalina ml. 
 František Kadeřábek 
 Ing. Zdeněk Černý 
 Roman Kozák 

 

Omluven:              

Jednání řídil: MUDr. Ondřej Štěrba 

Zapisovatelka: Lenka Jindřichová 

 

Program: 

7. Návrhy na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci zápis č. 1 – 2 
 
Zápis č. 1 Návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci / odbor sociálních věcí a 
zdravotnictví 
Účet   druh    org.                   částka 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
01800   SW Office   6300    8 373,00 
02805   telefon mobilní Samsung 6300               7 543,00 
Celkem:                               15 916,00  
 
Vyřadit z důvodu nerentabilní opravy, opotřebení a stáří majetku, posouzení stavu viz přílohy orig. zápisu. 
Hlasováním  pro:7  proti: 0  zdržel se:1 
MK doporučuje: vyřazení majetku a jeho likvidaci  
 
Zápis č. 2 Návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci / odbor správní 
Účet   druh    org.                   částka 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
02200  akumoto 600 L65   2000    48 581,00 
          ZC:      41 145,00 
02800  akumoto 600 K40   2000    38 054,00 
02804  PC.NTB,monitory   2000             174 099,00 
90201  tiskárna, stroj skart.   2000      3 298,00 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Celkem:                              264 032,00 
               /   256 596,00 / 
 
 



 
Vyřadit z důvodu nerentabilní opravy, opotřebení a stáří majetku, posouzení stavu viz přílohy orig. zápisu. 
   
Hlasováním  pro:7  proti: 0  zdržel se:1 
MK doporučuje: vyřazení majetku a jeho likvidaci  
 
 
 
Členové komise s návrhy na vyřazení majetku, uvedeného pod čísly návrhů č.1. a 2. na základě žádostí 
od vedoucích odborů, pověřených pracovníků a odborných posudků souhlasí a doporučují vyřazení 
tohoto majetku z účetní evidence. Návrhy na vyřazení majetku budou projednány v ZM dne 3.12.2020. 
Likvidace vyřazeného majetku bude doložena protokoly o předání k fyzické likvidaci nebo doklady o 
provedení likvidace přes odbornou firmu / ekologicky. 
                                                 
                                           
 
Za komisi: 
 
MUDr. Ondřej Štěrba  ………………………..……. 
 
Ing. Zdeněk Bezděka  ………………………..…….  
 
Mgr. Václav Härting  ………………………..……. 
 
Roman Kozák   ……… …...……………… 
 
Ing. Luboš Janoušek  ………………………..……. 
 
Josef Kalina ml.   ………………………..…….    
 
František Kadeřábek  ………………………..……. 
 
Ing. Zdeněk Černý  ………………………..…….. 
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Podkladový materiál pro 5. jednání ZM dne 3. 12. 2020

Číslo bodu: 94
Název bodu: Prodej BJ č. 1770/6, ulice Liškova 1770/64 v k.ú. Litoměřice
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Procházková

Důvodová zpráva:

Žadatel: OSNMM

Návrh již byl předložen ZM dne 17.09.2020, návrh nebyl přijat.

RM byla dne 21.09.2020 sdělena informace o nepřijatém návrhu, dále byla RM před jejím jednáním
dne 05.10.2020 zaslána informace – právní stanovisko: Stanovisko k možnosti stanovení omezujících
podmínek při prodeji městských bytů ze dne 01.10.2020 (viz příloha návrhu).

RM ze dne 16.11.2020 pod č. usn. 582/22/2020 doporučuje ZM schválit prodej bytových
jednotek č. 1770/6 v domě č.p. 1770/64 v ulici Liškova a č. 400/9 a 400/18 v domě č.p. 400/2 a
400/4 v ulici Topolčianská, vše v k.ú. Litoměřice, včetně souvisejících podílů na společných částech
domů a pozemků, za nejvyšší nabídnutou kupní cenu panu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 412 01 Litoměřice.

Město Litoměřice vlastní v domě č.p. 1770, ul. Liškova pouze bytovou jednotku č. 1770/6 (o velikosti
1+1, v 2. NP, o výměře 41,29 m2), za kterou musí přispívat do fondu oprav. Jedná se o prodej
neobsazené bytové jednotky, kterou Město Litoměřice získalo na základě Smlouvy o bezúplatném
převodu nemovitých věcí č. MAJ/00068/2017 ze dne 14.9.2017 uzavřené s Městskou nemocnicí v
Litoměřicích.

RM schválila dne 03.08.2020 pod č. usn. 391/14/2020 způsob prodeje veřejnou nabídkou za nejvyšší
nabídnutou kupní cenu. Veřejná nabídka k prodeji byla zveřejněna na úřední desce města od
10.08.2020 do 02.09.2020.

Kupující pan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 412 01 Litoměřice, zvítězil s nejvyšší nabídnutou
kupní cenou ve výši 1.305.000 Kč.

OSNMM doporučuje opětovně projednat prodej této BJ v ZM a tento prodej schválit.

Příjem do rozpočtu města – OSNMM ÚZ/ORG 04802/4000 prodej bytů.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../5/2020

ZM schvaluje prodej bytové jednotky č. 1770/6, v domě č.p. 1770 stojícím na pozemku parc. č.
2536/6 a souvisejících podílů ve výši 230/10000 na společných částech domu a pozemku v obci a k.ú.
Litoměřice, za nejvyšší nabídnutou kupní cenu 1.305.000 Kč panu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx412 01 Litoměřice.
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Příloha č. 1: KST_pravni_stanovisko_podminky.pdf

V Litoměřicích 20.11.2020

Předkládá/jí: Mgr. Karel Krejza (místostarosta)



 
Městský úřad Litoměřice 
odbor Kancelář starosty a tajemníka, 
právní úsek 

Město Litoměřice 
Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 

podatelna@litomerice.cz 
ID datové schránky: tpebfnu 

T: 416 916 105, F: 416 916 211 
www.litomerice.cz 

 

Odbor správy nemovitého 
majetku města 

 

Litoměřice 
01. 10. 2020 

Stanovisko k možnosti stanovení omezujících podmínek při prodeji městských bytů 
 
Zastupitelstvo města Litoměřice dne 17.09.2020 na svém jednání neschválilo prodeje tří 
městských bytů, a to konkrétně bytové jednotky č. 1770/6 v domě č.p. 1770/64 v ulici Liškova 
a dvou bytových jednotek č. 400/9 a 400/18 v domě č.p. 400/2 a 400/4 v ulici Topolčianská.  
 
Prodej měl být realizován a zájemce o koupi byl vybrán na základě veřejné nabídky (obálková 
metoda) jako uchazeč s nejvyšší nabídnutou kupní cenou. Všechny uvedené byty vysoutěžil 
pan a zřejmě se z jeho strany jedná o investiční nákup za účelem dalšího 
pronájmu předmětných bytů. Zájemce odkoupil od města již několik bytů a je známo, že tyto 
byty neslouží kupujícímu k zajištění jeho potřeby bydlení.  
Neschválení prodeje předcházelo vystoupení zastupitele Mgr. Panaše, který vyjádřil názor, že 
pro výběr kupujícího by měly být stanoveny podmínky zamezující investičním nákupům  
a pronajímání bytů třetím osobám místo k vlastnímu bydlení kupujících. 
Je třeba uvést, že se jedná o byty o ploše cca 35 m2 a nabídnuté kupní ceny byly 1 305 tis., 
1 210 tis. a 1 185 tis., tedy ceny, za jaké se v současné době obdobné byty v Litoměřicích 
prodávají (viz nabídky realitních kanceláří).  
 
Zazněly návrhy na stanovení omezujících podmínek např. povinnosti trvalého pobytu 
kupujícího na adrese bytu, nevlastnění jiné nemovitosti či zákazu pronájmu nebo prodeje jiné 
osobě. Takové podmínky schválené při záměru prodeje a promítnuté do výběru zájemce  
o koupi lze jednoznačně považovat za diskriminační a omezující účast zájemců nepřípustným 
způsobem. Navíc je třeba při stanovení jakýchkoliv podmínek pamatovat na to, aby bylo 
splnění podmínek kontrolovatelné a vymahatelné. Rozebereme-li uvedené konkrétní návrhy, 
zjistíme, že toto nesplňují:  

- povinnost trvalého pobytu - aby se zájemce o koupi mohl na adrese bytu přihlásit 
k trvalému pobytu musí se nejprve stát vlastníkem tohoto bytu, v době, kdy se účastní 
soutěže to ještě není možné. Pokud by po koupi bytu tuto podmínku nesplnil a 
k trvalému pobytu se nepřihlásil, nedomnívám se, že by bylo možné soudně vymáhat, 
aby tak učinil. Pokud nesplnění této povinnosti bude koncipováno jako rozvazovací 
podmínka v kupní smlouvě, stane se město znovu vlastníkem bytu, ovšem se všemi 
obtížemi změny v katastru nemovitostí (buď souhlasné prohlášení stran nebo žaloba). 
Povinnost mít na adrese trvalý pobyt také nemůže být stanovena na neomezeně 
dlouhou dobu. Navíc trvalý pobyt neznamená, že vlastník se v bytě musí zdržovat a že 
jej nemůže pronajmout třetí osobě. 

- nevlastnění jiné nemovitosti - lze prověřit v katastru nemovitostí, částečně lze ověřit  
i to, zda zájemce vlastní nemovitost vhodnou k bydlení, za diskriminační ale považuji 
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zamezit zájemcům, aby koupili městský byt svým nezletilým dětem (a zatím jej 
pronajímali) či jiným rodinným příslušníkům, 

- zákaz pronájmu třetí osobě - toto je institut snadno uplatnitelný v nájemním vztahu – 
pronajímatel má právo zakázat nájemci podnájem dalším osobám. Při prodeji bytu se 
jedná o omezení vlastnického práva. Pokud by kupující s takovou podmínkou souhlasil, 
musí být stanovena na určitou dobu, neomezeně ji stanovit nelze. Zkontrolovat 
dodržování takové podmínky je, ale téměř nemožné. 

- zákaz prodeje třetí osobě - viz. níže.            
 
Další důležitou skutečností je to, že stanovení omezujících podmínek neodpovídá dosavadní 
praxi při prodeji městských bytů v Litoměřicích. Dosud nikdy nebyla taková omezení stanovena 
a město je povinno se ve stejných nebo obdobných situacích chovat ke všem 
občanům/zájemcům shodně.  
 
Jako další možnost se nabízí omezení investičních prodejů jiným způsobem než selekcí 
zájemců o koupi, a to promítnutím omezujících podmínek do kupní smlouvy.  
Občanský zákoník v případě smluvního omezení vlastnického práva umožňuje zřídit 
k nemovité věci např. institut věcného práva – služebnosti, která ukládá vlastníku povinnost 
něčeho se zdržet.  
Rozsah vlastnických oprávnění vlastníka služebné věci je tak omezen, a to  
v rozsahu, který odpovídá obsahu a rozsahu služebnosti ve prospěch osoby oprávněné ze 
služebnosti (v tomto případě města). Občanský zákoník demonstrativně vypočítává některé 
služebnosti. Vymezení je ovšem jen návodem při zřizování služebností smlouvou a nemovitost 
je možné zatížit též služebností, která není výslovně pojmenována. Navíc v žádném případě 
nelze služebnost chápat tak, že by mohla spočívat v absolutním omezení dispozice se 
služebnou věcí. Vlastník pouze nemůže zřídit další věcně právní omezení, které by obsahově 
kolidovalo s existující služebností. Nic mu ale nebrání věc po uplynutí zákazu zcizit, případně 
ji kdykoliv dát do zástavy. 
Rovněž je třeba pamatovat na to, že oprávněná osoba (město) nese náklady na zachování a 
opravy věci (bytu), nebo se na nich alespoň spolupodílí. 
Prodej bytů při stanovení takovýchto podmínek by nebyl vyhovující ani pro kupujícího (pokud 
by vůbec zájemci byli) ale ani pro město.  
Při zřízení jiné, nepojmenované služebnosti vyvstává kromě časového omezení i výše zmíněná 
otázka kontrolovatelnosti stanovených podmínek, např. neužívání bytu vlastníkem. Prakticky 
je taková kontrola nerealizovatelná.    
 
Novým institutem omezení vlastnického práva zakotveným v občanském zákoníku je zákaz 
zcizení. Zákaz zcizení nemovitosti je, ale možné zřídit jen na určitou a přiměřenou dobu a  
v takovém zájmu, který je hodný právní ochrany. Je otázkou, zda by zájem města, aby vlastník 
byt skutečně užíval pro svou vlastní potřebu byl hodný právní ochrany. Obecná formulace typu, 
že nabyvateli bytu se zakazuje převést byt do vlastnictví jiného je totiž neplatná z důvodu 
nepřípustného omezení vlastnického práva a tento zákaz převodu je sám o sobě (bez 
stanovení konkrétních podmínek, jakou je i doba trvání) právně neobhajitelný.  
 
Další možností je zřízení předkupního práva ve prospěch města (opět na určitou dobu). Město, 
ale prodeje předmětných bytů realizuje z důvodu, že se jedná o poslední byty v domě a pro 
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město je účast ve společenství vlastníků bytů z mnoha důvodů nevýhodná. Spíše tedy nemá 
zájem byty znovu získávat do vlastnictví. 
 
Občanský zákoník zná další instituty, kterými lze omezit vlastnické právo kupujícího, jsou to 
tzv. vedlejší ujednání při kupní smlouvě jako např. výhrada vlastnického práva, výhrada zpětné 
koupě, koupě na zkoušku a jiná ujednání občanským zákoníkem nespecifikovaná, připouštějící 
změnu nebo zánik práv vyplývajících z kupní smlouvy. Žádný z uvedených institutů nezajišťuje 
jednoznačným způsobem naplnění omezení požadovaných po vlastníku bytu, maximálně lze 
dosáhnout toho, že se vlastníkem bytu opět stane město. Většinu z nespecifikovaných 
ujednání lze zřídit pouze na dobu jednoho roku, což pro hledané řešení také není vhodné.  
 
Závěr: 
Eliminace investičních prodejů bytového fondu města není realizovatelná ve fázi výběru 
vhodných zájemců o koupi bytu z důvodu diskriminace, smluvní omezení vlastnického práva 
kupujících nenaplňuje požadovaný účel. Pokud má město obavy ze spekulací, musí si svoje 
právo zajistit jinak. Ovlivnit kdo v bytech bude bydlet nelze formou prodeje bytu ale jeho 
pronájmem. Je-li úmyslem zastupitelů zřízení startovacích bytů a podpora mladých rodin, je 
nejvhodnější toto realizovat formou nájemního bydlení při stanovení podmínek výběru 
nájemců, obdobně jako je např. připravováno seniorské bydlení.  
 
 
 
Bc. Martina Skoková, 
vedoucí odboru KSaT 
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Podkladový materiál pro 5. jednání ZM dne 3. 12. 2020

Číslo bodu: 95
Název bodu: Prodej BJ č. 400/9, ulice Topolčianská 400/4 v k.ú. Litoměřice
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Procházková

Důvodová zpráva:

Žadatel: OSNMM

Návrh již byl předložen ZM dne 17.09.2020, návrh nebyl přijat.

RM byla dne 21.09.2020 sdělena informace o nepřijatém návrhu, dále byla RM před jejím jednáním
dne 05.10.2020 zaslána informace – právní stanovisko: Stanovisko k možnosti stanovení omezujících
podmínek při prodeji městských bytů ze dne 01.10.2020 (viz příloha návrhu).

RM ze dne 16.11.2020 pod č. usn. 582/22/2020 doporučuje ZM schválit prodej bytových
jednotek č. 1770/6 v domě č.p. 1770/64 v ulici Liškova a č. 400/9 a 400/18 v domě č.p. 400/2 a
400/4 v ulici Topolčianská, vše v k.ú. Litoměřice, včetně souvisejících podílů na společných částech
domů a pozemků, za nejvyšší nabídnutou kupní cenu panu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 412 01 Litoměřice.

Město Litoměřice vlastní v domě č.p. 400, ul. Topolčianská 400/4 pouze bytovou jednotku č. 400/9 (o
velikosti 1+1, ve 2. NP, o výměře 35,73 m2), za kterou musí přispívat do fondu oprav. Jedná se o
prodej neobsazené bytové jednotky, kterou Město Litoměřice získalo na základě Smlouvy o
bezúplatném převodu nemovitých věcí č. MAJ/00068/2017 ze dne 14.9.2017 uzavřené s Městskou
nemocnicí v Litoměřicích.

RM schválila dne 03.08.2020 pod č. usnesení 391/14/2020 způsob prodeje veřejnou nabídkou za
nejvyšší nabídnutou kupní cenu. Veřejné nabídky k prodeji byly zveřejněny na úřední desce města od
10.08.2020 do 02.09.2020.

Kupující pan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 412 01 Litoměřice, zvítězil s nejvyšší nabídnutou
kupní cenou ve výši 1.210.000 Kč.

OSNMM doporučuje opětovně projednat prodej této BJ v ZM a tento prodej schválit.

Příjem do rozpočtu města – OSNMM ÚZ/ORG 04802/4000 prodej bytů.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../5/2020

ZM schvaluje prodej bytové jednotky č. 400/9, v domě č.p. 400 stojícím na pozemku parc. č. 3008 a
souvisejících podílů ve výši 3573/125000 na společných částech domu a pozemku v obci a k.ú.
Litoměřice, za nejvyšší nabídnutou kupní cenu 1.210.000 Kč panu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 412 01 Litoměřice.
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Příloha č. 1: KST_pravni_stanovisko_podminky.pdf

V Litoměřicích 20.11.2020

Předkládá/jí: Mgr. Karel Krejza (místostarosta)
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Podkladový materiál pro 5. jednání ZM dne 3. 12. 2020

Číslo bodu: 96
Název bodu: Prodej BJ č. 400/18, ulice Topolčianská 400/2 v k.ú. Litoměřice
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Procházková

Důvodová zpráva:

Žadatel: OSNMM

Návrh již byl předložen ZM dne 17.09.2020, návrh nebyl přijat.

RM byla dne 21.09.2020 sdělena informace o nepřijatém návrhu, dále byla RM před jejím jednáním
dne 05.10.2020 zaslána informace – právní stanovisko: Stanovisko k možnosti stanovení omezujících
podmínek při prodeji městských bytů ze dne 01.10.2020 (viz příloha návrhu).

RM ze dne 16.11.2020 pod č. usn. 582/22/2020 doporučuje ZM schválit prodej bytových
jednotek č. 1770/6 v domě č.p. 1770/64 v ulici Liškova a č. 400/9 a 400/18 v domě č.p. 400/2 a
400/4 v ulici Topolčianská, vše v k.ú. Litoměřice, včetně souvisejících podílů na společných částech
domů a pozemků, za nejvyšší nabídnutou kupní cenu panu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 412 01 Litoměřice.

Město Litoměřice vlastní v domě č.p. 400, ul. Topolčianská 400/2 pouze bytovou jednotku č. 400/18
(o velikosti 1+1, ve 2. NP, o výměře 35,73 m2), za kterou musí přispívat do fondu oprav. Jedná se o
prodej neobsazené bytové jednotky, kterou Město Litoměřice získalo na základě Smlouvy o
bezúplatném převodu nemovitých věcí č. MAJ/00068/2017 ze dne 14.9.2017 uzavřené s Městskou
nemocnicí v Litoměřicích.

RM schválila dne 03.08.2020 pod č. usnesení 391/14/2020 způsob prodeje veřejnou nabídkou za
nejvyšší nabídnutou kupní cenu. Veřejné nabídky k prodeji byly zveřejněny na úřední desce města od
10.08.2020 do 02.09.2020.

Kupující pan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 412 01 Litoměřice, zvítězil s nejvyšší nabídnutou
kupní cenou ve výši 1.185.000 Kč.

OSNMM doporučuje opětovně projednat prodej této BJ v ZM a tento prodej schválit.

Příjem do rozpočtu města – OSNMM ÚZ/ORG 04802/4000 prodej bytů.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../5/2020

ZM schvaluje prodej bytové jednotky č. 400/18, v domě č.p. 400 stojícím na pozemku parc. č. 3008 a
souvisejících podílů ve výši 3573/125000 na společných částech domu a pozemku v obci a k.ú.
Litoměřice, za nejvyšší nabídnutou kupní cenu 1.185.000 Kč panu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 412 01 Litoměřice.
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V Litoměřicích 20.11.2020

Předkládá/jí: Mgr. Karel Krejza (místostarosta)


