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Městský úřad Litoměřice 

Kancelář starosty a tajemníka 

Vaše značka:   

Ze dne: 14.04.2019  

 

 

č. j.: MULTM/0026087/19/KST/ECh   

Sp. zn.:    

    

Vyřizuje: Bc. Martina Skoková   

Telefon: +420 416 916 206   

Fax: +420 416 916 211   

E-mail: martina.skokova@litomerice.cz  

 

Litoměřice 26.04.2019 

Odpověď na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Vážený pane, 

na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), doručené na Městský 

úřad Litoměřice dne 14.04.2019, Vám sdělujeme: 

 

Požadované informace: 

Žádost se týká poskytnutí informace o průběhu provedené rekonstrukce v 2017/18 a výběrovém 

řízení na pronájem bytové jednotky v domě, který je majetkem města Litoměřice na adrese 

Mírové náměstí 156/29. 

1. Kdo jmenovitě žádal a schválil rekonstrukci bytu. 

2. Jaké byly důvody k provedení rekonstrukce bytu, a zda byla provedena v souladu s plánem 

údržby bytového fondu města Litoměřice. 

3. Jaké byly celkové náklady vynaložené na rekonstrukci bytu (vč. případné projektové 

dokumentace). 

4. Z jaké kapitoly rozpočtu byly čerpány prostředky použité na rekonstrukci. 

5. Přiložte kopie zápisu s uvedením jmen hlasujících z jednání finančního výboru a majetkové 

komise RM o schválení použitých prostředků a schválené podklady příslušného 

rozpočtového opatření ZM. 

6. Uveďte seznam dodavatelů písemně oslovených k provedení rekonstrukce a seznam 

skutečných dodavatelů provádějících rekonstrukci bytu. 

7.  Přiložte podklady výběrového řízení na pronájem bytové jednotky. 

8.   Přiložte kopii nájemní smlouvy s vítězným uchazečem. 

9.   Uveďte jmenovitě skutečné uživatele bytové jednotky v období po rekonstrukci. 

 

Poskytnuté informace: 

1. V předmětném období 2017-2018 neproběhla v bytových jednotkách v domě č.p. 156/29 

na Mírovém náměstí žádná rekonstrukce, pouze tyto úpravy a opravy: 
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adresa č.p. 

 

 

vlastník (uživatel) 

č. 

bytu 

popis (investice, 

rekonstrukce či opravy)  

vynaložené 

prostředky 

(Kč) rok   

Mírové 

nám. 156 

Město Litoměřice 

5 

dodatečné zateplení a zasklení 

oken bytu č. 5 (nový byt 

v podkroví) – vnitřní 

odvětrávané zateplení * 118.083,- Kč 

2017  

  

Mírové 

nám. 156 
Město Litoměřice 

6 

dodatečné zateplení bytu č. 6 

(nový byt v podkroví) - 

chodba + balkónové dveře 44.942,- Kč 

2017  
    

Mírové 

nám. 156 Město Litoměřice   

 opravy zateplení a odvětrání 

bytu č. 1 + 2 + 4 41.815,- Kč 
2017 

  
Mírové 

nám. 156 Město Litoměřice   

 drobné opravy bytů č. 2 + 5 + 

6 20.193,- Kč 
2018 

  

*příloha: posudek + řešení zateplení (Ing. Vrba) 

 

2. V předmětném období 2017-2018 neproběhla v bytových jednotkách v domě č.p. 156/29 

na Mírovém náměstí žádná rekonstrukce. 

3. V předmětném období 2017-2018 neproběhla v bytových jednotkách v domě č.p. 156/29 

na Mírovém náměstí žádná rekonstrukce. 

4. Finanční prostředky na výše uvedené úpravy a opravy byly čerpány v rámci řádně 

schváleného rozpočtu Úseku správy nemovitostí (ÚSN) majetkového odboru (OSNMM) 

kap. 511 100. 

5. Finanční výbor ani majetková komise RM o použití finančních prostředků na výše uvedené 

úpravy a opravy nejednaly a rozpočtové opatření nebylo prováděno. Rozpočet Úseku správy 

nemovitostí (ÚSN) majetkového odboru (OSNMM) byl schválen Zastupitelstvem města 

Litoměřice při projednávání rozpočtu města na rok 2017 a rok 2018. 

6. V předmětném období 2017-2018 neproběhla v bytových jednotkách v domě č.p. 156/29 

na Mírovém náměstí žádná rekonstrukce. 

7. Požadovanou informaci povinný subjekt neposkytuje. V podrobnostech dále viz rozhodnutí 

Městského úřadu Litoměřice o částečném odmítnutí žádosti. 

8. Požadovanou informaci povinný subjekt neposkytuje. V podrobnostech dále viz rozhodnutí 

Městského úřadu Litoměřice o částečném odmítnutí žádosti. 

9. Požadovanou informaci povinný subjekt neposkytuje. V podrobnostech dále viz rozhodnutí 

Městského úřadu Litoměřice o částečném odmítnutí žádosti. 

 

S pozdravem 

 

Bc. Martina Skoková 

vedoucí odboru Kancelář starosty a tajemníka 

 MěÚ Litoměřice 

 

 

 












