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Město Litoměřice 
starosta města 

Litoměřice, 25. 10. 2018 

 
Svolání ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Litoměřice 

 
Na základě ustanovení § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), 
v platném znění, svolávám ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města 

Litoměřice. 

 

1. ustavující veřejné zasedání 
Zastupitelstva města Litoměřic, 

 se koná dne 
 

1.11.2018 od 16:00 hod. 
 

v sále Kulturního a konferenčního centra v Litoměřicích 

se sídlem Tyršovo nám. 68 v Litoměřicích 

 
PROGRAM JEDNÁNÍ: 

  1. Ověření mandátů jednotlivých členů ZM 
  2.  Složení slibu členů ZM 
  3.  Určení zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu a členů komisí 
  4. Schválení programu 
  5. Schválení způsobu volby 
  6. Volba starosty města  
  7. Stanovení počtu uvolněných a neuvolněných místostarostů 
  8. Volba místostarostů města  
  9. Stanovení počtu členů RM 
10.  Volba členů RM 
11. Návrh na zřízení Majetkového výboru při ZM 
12.  Zřízení Finančního a Kontrolního výboru při ZM a stanovení počtu jejich členů  
13. Volba předsedů a členů FV a KV při ZM 
14. Schválení měsíčních odměn neuvolněným členům ZM 
15.  Schválení plnění pro členy zastupitelstva podle § 80 zákona o obcích 
16. Schválení uzavření dohody o provedení práce mezi Městem Litoměřice a 

zastupitelem Mgr. Petrem Hermannem 
17. Schválení poskytnutí náhrady za nevyčerpanou dovolenou dosavadního 

místostarosty Ing. Grunda 

18.  Kompetence starosty, místostarostů a dalších neuvolněných zastupitelů města 
19. Projekt „Litoměřice, Českolipská – přechod pro chodce“ 
20.  Diskuze 

 
Mgr. Ladislav Chlupáč 



 
      Zelení a Piráti 
 

N Á V R H   D O   ZM 
 
pro jednání ZM, dne: 1. 11. 2018  
předkládá:  Mgr. Petr Panaš, zastupitel za koalici Zelených a Pirátů 
zpracoval: Mgr. Petr Panaš  
 
Návrh:   
 
Zřízení  majetkového výboru při ZM, který nahradí Majetkovou komisi při RM.  
 
Odůvodnění:  

Zastupitelstvo obce může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Svá stanoviska 
a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu obce (§ 117 odst. 1 z.č. 128/2000 Sb.). Rada obce 
může zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise. Svá stanoviska a náměty předkládají 
komise radě obce (§ 122 odst. 1 z.č. 128/2000 Sb.). Komise je ze své činnosti odpovědna 
radě obce (§ 122 odst. 5 z.č. 128/2000 Sb.). Dle zákona o obcích, konkrétně § 85 
Zastupitelstvu obce je dále vyhrazeno rozhodování o těchto právních jednáních: a) nabytí a 
převod hmotných nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů, s 
výjimkou inženýrských sítí a pozemních komunikací, převod bytů a nebytových prostorů z 
majetku obce. 

Majetková komise z náplně své činnosti doporučuje Zastupitelstvu města Litoměřic (ne radě 
města) jak rozhodovat při majetkoprávních úkonech ve vztahu k nemovitostem. Předseda 
Majetkové komise vystupuje na jednání ZM a nikoli na RM. Pokud má být zachována 
dosavadní činnost Majetkové komise, je pouze logické, aby se jednalo o výbor ZM a ne 
komisi RM (byť historicky se jedná o komisi). Statut komise RM je však s ohledem na reálnou 
činnost nelogický a s ohledem na kompetence zákona o obcích by se mělo jednat o výbor.  

Dopad do rozpočtu města 
 
Žádný není 
 
Návrh na usnesení:    
 

ZM zřizuje majetkový výbor při ZM a stanovuje počet jeho členů na 7 členů. 
 
   
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        



M É S T O   L I T O M Ě Ř I C E 
 

 
 

N Á V R H    D O    Z M 
 
 
pro jednání ZM dne: 1.11.2018 
předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta 
 
 
Návrh:  
Schválení poskytování měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva  
 
 
 
Odůvodnění: 
Neuvolněným členům zastupitelstva města může být v souladu s ustanovením § 72 zákona o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů, zejména novely č. 99/2017 Sb. účinné od 1.1.2018,  
za výkon funkce poskytnuta měsíční odměna. Výše odměn je v současné době stanovena nařízením 
vlády č. 318/2017 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev ÚSC (dále jen „nařízení 
vlády“). Od 1.1.2019 nastane účinnost nového nařízení vlády č. 202/2018, kterým se mění nařízení 
vlády o odměnách členů zastupitelstev ÚSC. 
 
Uvolněným členům zastupitelstva náleží odměna za výkon funkce přímo na základě zákona  
o obcích (§ 72, § 73). Zastupitelstvu města je však vyhrazeno určit funkce, pro které budou členové 
zastupitelstva uvolněni (viz § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích). Stejně tak je poskytována odměna i 
členům zastupitelstva města, kteří před zvolením do funkce člena zastupitelstva města nebyli v 
pracovním poměru, ale vykonávají funkci ve stejném rozsahu jako dlouhodobě uvolnění členové 
zastupitelstva.  
 
 
 
Dopad do rozpočtu města:                     
V současné době není požadováno navýšení rozpočtu, v návrhu rozpočtu na rok 2019 je navýšení 
zohledněno. 
 
 
 
Návrh na usnesení: 
ZM stanoví měsíční odměnu:  
 
a) neuvolněnému členovi zastupitelstva v souladu s § 74 odst. 3 zákona o obcích a v souladu 
s nařízením vlády v následující výši: radní 8.729,00 Kč, předseda komise, výboru 4.365,00 Kč, člen 
komise, výboru 3.637,00 Kč, zastupitel 2.182,00 Kč. Odměna se stanoví s účinností od 1.11.2018 a 
ode dne zvolení do funkce. 
V případě souběhu výkonu více funkcí se neuvolněnému členu zastupitelstva poskytne odměna 
až do výše souhrnu odměn za tři různé funkce s nejvyšší odměnou. Do tohoto souhrnu lze 
započítat pouze odměny za výkon funkce člena rady, předsedy nebo člena výboru, předsedy 
nebo člena komise obce. 
     
b) neuvolněnému místostarostovi v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích  
a v souladu s nařízením vlády ve výši 39.281,00 Kč. Odměna se stanoví s účinností od 1.11.2018. 
 
c) neuvolněnému členovi zastupitelstva v souladu s § 74 odst. 3 zákona o obcích a v souladu 
s nařízením vlády v následující výši: radní 9.340,00 Kč, předseda komise, výboru 4.670,00 Kč, člen 
komise, výboru 3.892,00 Kč, zastupitel 2.335,00 Kč. Odměna se stanoví s účinností od 1.1.2019. 
V případě souběhu výkonu více funkcí se neuvolněnému členu zastupitelstva poskytne odměna 
až do výše souhrnu odměn za tři různé funkce s nejvyšší odměnou. Do tohoto souhrnu lze 



započítat pouze odměny za výkon funkce člena rady, předsedy nebo člena výboru, předsedy 
nebo člena komise obce. 
 
d) neuvolněnému místostarostovi v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích a 
v souladu s nařízením vlády ve výši 42.031,00 Kč. Odměna se stanoví s účinností od 1.1.2019. 
 
e) v případě nástupu náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení slibu. 
V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých neuvolněných funkcí bude odměna náležet ode dne 
zvolení do této funkce. 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele :                                                 Přijaté usnesení ZM č. :                                              
 



M É S T O   L I T O M Ě Ř I C E 
 

N Á V R H    D O    Z M 
 
 
pro jednání ZM dne: 1.11.2018 
předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč 
 
 
Návrh:  
Schválení plnění pro členy zastupitelstva podle § 80 zákona o obcích  
 
 
Odůvodnění:  
Schválení těchto plnění je dle novely č. 99/2017 Sb. zákona o obcích, která nabyla účinnosti dne 
1.1.2018, plně v kompetenci nového zastupitelstva města. Plnění poskytována zastupitelům obce nesmí 
být zároveň vyšší než plnění stanovená pro zaměstnance města vnitřními předpisy zaměstnavatele. 
 
 
Dopad do rozpočtu města:                     
V současné době není požadováno navýšení rozpočtu 
 
 
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje s účinností od 1.11.2018: 
 
a) v souladu s § 80 odst. 1 písm. b) a § 84 odst.1 písm. o) zákona o obcích neuvolněnému členovi 
zastupitelstva příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku v souvislosti se 
zastupováním obce na veřejných občanských obřadech ve výši 700 Kč na jeden den.  
 
b) v souladu s § 80 odst. 1 písm. a) a § 84 odst.1 písm. o) zákona o obcích uvolněnému i 
neuvolněnému členovi zastupitelstva příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku 
v souvislosti s oddáváním snoubenců ve výši 1.000 Kč na jeden den.  
 
c) poskytování příspěvku z prostředků sociálního fondu na stravování uvolněných členů 
zastupitelstva ve stejné výši jako zaměstnancům města. 
 
 
 

 
 
  
 
Podpis navrhovatele :                                                 Přijaté usnesení ZM č. :                                              
 

 



M É S T O   L I T O M Ě Ř I C E 
 

N Á V R H    D O    Z M 
 
 
pro jednání ZM dne: 1.11.2018 
předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč 
 
 
Návrh:  
Schválení uzavření dohody o provedení práce mezi Městem Litoměřice a zastupitelem města 
Mgr. Petrem Hermannem  
 
 
Odůvodnění:   
ZM je vyhrazeno vyslovení souhlasu se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem 
zastupitelstva. Navrhuji sepsání dohody o provedení práce mezi Městem Litoměřice a zastupitelem Mgr. 
Petrem Hermannem na činnosti spojené s pořádáním různých fotovýstav a s organizováním vernisáží 
ve výstavních prostorech Města a Nemocnice a.s., dále na pořádání fotovýstav a vernisáží v ČR a v 
zahraničí (partnerská města) a na průběžnou aktualizaci fotovýzdoby v budovách Městského úřadu 
Litoměřice  
 
 
Dopad do rozpočtu města:                     
V současné době není požadováno navýšení rozpočtu 
 
 
 
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje s účinností od 2.11.2018 uzavření dohody o provedení práce mezi zastupitelem města 
Mgr. Petrem Hermannem a Městem Litoměřice na činnosti spojené s pořádáním fotovýstav a 
organizováním vernisáží za odměnu 8.600 Kč/měsíc.  
 
 
 
 
 
  
 
Podpis navrhovatele :                                                 Přijaté usnesení ZM č. :                                              
 



M É S T O   L I T O M Ě Ř I C E 
 

N Á V R H    D O    Z M 
 
 
pro jednání ZM dne: 1.11.2018 
předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč 
 
 
 
Návrh:  
Schválení poskytnutí náhrady za nevyčerpanou dovolenou 
 
 
 
Odůvodnění:  
Dosavadní uvolněný místostarosta Ing. Pavel Grund požádal o poskytnutí náhrady za 9 dní 
nevyčerpané poměrné části dovolené v roce 2018 dle § 81a odst.6 zákona  
o obcích. Rozhodnutí v této věci je dle § 84 odst. 2 písm. o) zákona o obcích vyhrazeno zastupitelstvu.  
 
 
 
Dopad do rozpočtu města:                     
Není požadováno navýšení rozpočtu 
 
 
 
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje poskytnutí náhrady Ing. Pavlu Grundovi za 9 dní nevyčerpané poměrné části dovolené 
v roce 2018, a to v částce 2.134 Kč/den stanovené v souladu s § 81a odst. 8 zákona  
o obcích. 
 
 
 
 
 
  
 
Podpis navrhovatele:                                                  Přijaté usnesení ZM č. :                                              
 

 



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

N Á V R H   D O   ZM 
 
pro jednání ZM, dne: 1.11.2018 
předkládá:  Mgr. Ladislav Chlupáč 
 
 
Návrh:   Kompetence starosty a místostarostů ve volebním období 2018-2022 
 
Obecné úkoly pro starostu a místostarosty:  
V rámci své resortní působnosti kontrolují plnění úkolů uložených Radou a Zastupitelstvem, 
zodpovídají za přípravu podkladů pro jednání RM a ZM v svěřených oblastech, odpovídají na dotazy 
členů ZM, zajišťují vztahy s veřejností, kontrolují sestavování rozpočtu v oblastech jim svěřených a 
dále i hospodaření podle schváleného rozpočtu. V rámci své působnosti a v souladu s přijatými 
vnitřními předpisy podepisují písemnosti zasílané jiným subjektům, smlouvy a objednávky v rámci 
přesně vymezených kompetencí a v souladu s usnesením rady.  
Dále vyřizují stížnosti a petice občanů směřované vůči svěřeným příspěvkovým organizacím a jejím 
ředitelům. Podepisují dokumenty personálního charakteru vůči ředitelům příspěvkových organizací. 
Dohlížejí na investiční akce, iniciují žádosti o granty a dotace a kontrolují jejich využívání. Podepisují i 
všechny ostatní nevyjmenované dokumenty a rozhodnutí v rámci své působnosti jim svěřené 
usnesením ZM. 
 
Konkrétní oblasti svěřené působnosti:  
 
Starosta 

- odbor komunikace, marketingu a cestovního ruchu 
- útvar kontroly a interního auditu 
- útvar obrany a krizového řízení 
- organizační složka SMART CITY Litoměřice 
- Městská policie 
- zástupce města při jednání s Hospodářskou a sociální radou Litoměřicka, z.s. a 

s Hospodářskou komorou 
- zástupce města v Energy Cities 

 
 
1.místostarosta 

- odbor školství, kultury, sportu a památkové péče 
- ekonomický odbor 
- odbor správy nemovitého majetku města 
 
 
Příspěvkové organizace: 

Základní školy 
Centrální školní jídelna 
Městská sportovní zařízení 
Městská kulturní zařízení 
Knihovna KHM 

  Základní umělecká škola 
- zástupce města při jednáních se Sdružením obcí pro nakládání s odpady (SONO) 
- zástupce města pro výkon práv společníka společnosti ZAHRADA ČECH s.r.o. a Nemocnice 

Litoměřice, a.s. 
- zástupce města při jednání se Severočeskou vodárenskou společností a.s. (SVS) 

 
2.místostarosta 

- odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
- odbor dopravy a silničního hospodářství 
- zástupce města v Severočeském sdružení obcí (SESO) 

 



Příspěvková organizace: 
Centrum Srdíčko 

 
-   zástupce města v Občanském sdružení „Místní akční skupina České středohoří“ (MAS) a ve 

správní radě Destinační agentury České středohoří, o.p.s. 
- zástupce města ve Svazu měst a obcí ČR 
- zástupce města v Euroregionu Labe 
- prevence kriminality – jednotlivé projekty a dotační tituly 
- interpelace 
 
 

3.místostarosta 
- odbor životního prostředí 
- odbor územního rozvoje 
 
Příspěvkové organizace: 

Technické služby města Litoměřice (TSM) 
Dům dětí a mládeže Rozmarýn 
Mateřské školy 

 
 
 
Úkoly v rámci samostatné působnosti pro neuvolněné zastupitele: 
Mgr. Petra Hermann  
      - zástupce města v Národní síti Zdravých měst ČR (politik projektu Zdravé město a MA 21) 
 
Mgr. Petr Hošek 

- zástupce města ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 
 
PhDr. Filip Hrbek 

- politik pro územní plán 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh na usnesení:     
ZM schvaluje rozdělení kompetencí starosty a místostarostů a dalších neuvolněných zastupitelů na 
volební období 2018-2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:       Přijaté usnesení ZM č.:        
 
 
 
 
 
 



 

M Ě S T O  L I T O M Ě Ř I C E  
 
 

N Á V R H  D O  Z M  
 
 
pro jednání RM dne: 1. 11. 2018 
předkládá:                Mgr. Václav Červín 
 
 
Návrh: Projekt „Litoměřice, Českolipská – přechod pro chodce“ 
 

a) Záměr podání žádosti o dotaci na projekt „Litoměřice, Českolipská – přechod pro chodce“,  
z programu Zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy 
osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace“ 

 
b) Realizace akce dle projektové dokumentace „Litoměřice, Českolipská – přechod pro chodce“ 

zpracované společností Projekce dopravní FILIP s.r.o., se sídlem Švermova 1338, 413 01 Roudnice 
nad Labem, IČO: 28714792 

 
c) Zajištění předfinancování a spolufinancování projektu ze strany Města Litoměřice z vlastních 

rozpočtových prostředků města ve výši min.15 % uznatelných a všech neuznatelných nákladů akce 

Odůvodnění: 

Předmětem projektu je vybudování opatření pro zvýšení bezpečnosti pěších na přechodu pro chodce přes stávající 

silnici 1/15 – ul. Na Kocandě na území města Litoměřice. Dotčená komunikace tvoří na území města hlavní silniční 

průtah v orientaci západ-východ, čímž vytváří významný bariérový prvek v prostupnosti území. Projekt je vypracován 

v souladu se zásadami bezbariérového užívání. V rámci projektu se nadále předpokládá instalace nasvětlení 

dotčených přechodů a v důsledku celkové nové koncepce řešeného místa i nová plocha stávající autobusové 

zastávky Litoměřice, U Stadionu, a to v obou směrech. Cílem projektu je zvýšit komfort a zejména bezpečnost 

pohybu pěších přes silnici 1/15 a umožnit tak chodcům plynulý, bezbariérový pohyb v okolí této komunikace, včetně 

snazší dostupnosti veřejné dopravy.  

 

Dopad do rozpočtu města: 

Celkové náklady projektu „Litoměřice, Českolipská – přechod pro chodce“ jsou kalkulovány:  
 
Cena projektu:   4 335 302 Kč včetně DPH 
 
Uznatelné náklady projektu: 3 859 588 Kč včetně DPH 

Neuznatelné náklady projektu: 475 714 Kč včetně DPH 

 

Dotace:    3 280 000 Kč včetně DPH  

Vlastní prostředky města: 1 055 302 Kč včetně DPH (podíl min. 15% z uznatelných nákladů + neuznatelné 

     náklady) 

 

 

Návrh na usnesení: 

ZM schvaluje: 

a) Záměr podání žádosti o dotaci na projekt „„Litoměřice, Českolipská – přechod pro chodce“, z programu 

Zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou 

schopností pohybu nebo orientace. 

 



 

b) Realizaci akce dle projektové dokumentace „Litoměřice, Českolipská – přechod pro chodce“ zpracované 

společností Projekce dopravní FILIP s.r.o., se sídlem Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem,  

IČO: 28714792. 

 

c) Zajištění předfinancování a spolufinancování projektu ze strany Města Litoměřice z vlastních rozpočtových 

prostředků města ve výši min.15 % uznatelných a všech neuznatelných nákladů akce. 

 
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        
 


