
 

PROGRAM 
 

na 2. jednání Zastupitelstva města Litoměřic  
konané dne 11.4.2019 od 16:00 hod. 

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

1. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 1.4. 2019 
2. Inventarizační zpráva Města Litoměřice za rok 2018   
3. Program podpory v oblasti kultury na rok 2019 
4. Žádost o finanční podporu při natáčení filmu – BIO ILLUSION s.r.o. 
5. Program Regenerace MPR 2019  
6. Regenerace brownfieldu VUSS pro využití ZUŠ Litoměřice 
7. Schválení projektu „Regenerace veřejného prostranství na sídlišti Pokratice – 

Litoměřice, V. etapa“ 
8. Zrušení předkupního práva u pozemku parc. č. 2701/1 v k.ú. Litoměřice  
9. Poskytnutí individuální dotace na zajištění chodu Akademie umění III. věku při Základní 

umělecké škole v Litoměřicích pro rok 2019 
10. Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města 
11. Dotační program „Podpora sociálních služeb 2019“ 
12. Schválení dodatku č. 2 ke zřizovací listině PO Centrum pro zdravotně postižené děti 

a mládež – SRDÍČKO    
13. Upuštění od vymáhání smluvní pokuty 
14. Schválení dohody o splátkách dluhu 
15. Prominutí příslušenství dluhu  
16. Dohoda o splátkách dluhu  
17. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Litoměřice pro Územní odbor 

Litoměřice Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje 
18. Obecně závazná vyhláška o žebrání a o zkrácení nočního klidu č. 1/2019   
19. Pojmenování městské tržnice      
20. Rezignace člena FV a volba nového člena Finančního výboru při ZM 
 

Majetkové záležitosti: 
Záměry: 

21. Záměr prodeje opuštěného urnového pomníku na městském hřbitově 
22. Adresný záměr prodeje pozemků parc.č. 196/53, 196/14, 194/39 a 196//52 v k.ú. Pokratice 
23. Adresný záměr prodeje pozemku parc.č. 4008/7 jehož součástí je jiná stavba bez čp./če 

a parc.č. 4008/8 jehož součástí je jiná stavba bez čp./če v k.ú. Litoměřice 
24. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 600/35 v k.ú. Pokratice (nutný odděl.geometr.plán) 
25. Záměr prodeje pozemku parc.č. 841 v k.ú. Čeřeniště 
26. Záměr bezúplatného převodu pozemků v k.ú. Mlékojedy (LV č. 265) 
27. Žádost o bezúplatný převod pozemků parc.č. 2188/4 v k.ú. Litoměřice a parc.č. 657/68 

v k.ú. Pokratice na ČR ÚZSVM 
28. Adresný záměr prodeje pozemku parc.č. 4008/36 jehož součástí je stavba bez čp./če 

v k.ú. Litoměřice  
 
Prodeje: 
29. Prodej pozemku parc.č. 216/24 a parc.č. 216/22 v k.ú. Pokratice 
30. Prodej pozemku parc.č. 2732/4 v k.ú. Litoměřice 
31. Prodej pozemku parc.č. 826/4 v k.ú. Litoměřice 
32. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 463 k.ú. Trnovany 
33. Částečná revokace usnesení ZM č. 118/4/2018 ze dne 21.06.2018 (změna dárce převodu 

nemovité věci – lávky) 



 

34. Revokace usnesení ZM č. 23/1/2019 ze dne 07.02.2019 – prodej BJ č. 430/26, ulice Ladova 
430/6 v k.ú. Pokratice 

35. Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace 
36. Prodej pozemku parc.č. 610/1 jehož součástí je stavba č.p. 2253 v k.ú. Litoměřice 
37. Zřízení věcného břemene – služebnosti k telekomunikačnímu zařízení k části pozemků 

parc.č. 826/1 a 826/2 v k.ú. Litoměřice 
38. Zřízení věcného břemene – služebnosti, elektrizační distribuční soustavy k části 

pozemku parc.č. 2714/26 v k.ú. Litoměřice 
39. Zřízení věcného břemene – služebnosti elektrizační distribuční soustavy k části pozemků 

parc.č. 3209/6, 3209/7, 3289/1, 3304/3 a 3407/2 v k.ú. Litoměřice 
40. Zřízení věcného břemene – strpění zakrytého profilu vodního toku (Pokratický potok) 
 
VII. Informace Nemocnice Litoměřice a.s. 
VIII. Informace 
IX. Interpelace 
X. Diskuze 
XI. Závěr 

 



č. j.   1/1 

Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 11. 04. 2019 

 

Číslo bodu:   1    

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. ../2/2019 

a) ZM schvaluje rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 1.4. 2019 (viz příloha orig. 
zápisu) s výjimkou rozpočtového opatření odboru školství, kultury, sportu a památkové péče 
– výdaj pro ZŠ Na Valech. 

b) ZM schvaluje rozpočtové opatření odboru školství, kultury sportu a památkové péče – 
výdaj pro ZŠ Na Valech – částka 440 tis. Kč rozdělena na investiční a neinvestiční příspěvek 
(viz příloha orig. zápisu). 

 

 Příloha č. 1: zapis_z_jednani_FV_1_4_2019.pdf 

 Příloha č. 2: FV2.pdf 

 Příloha č. 3: RO_uprava_SKSaPP.pdf 

  

  

 V Litoměřicích 18.04.2019  

  

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



č. j. 1/1

Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 11. 04. 2019

Číslo bodu: 2
Název bodu: Inventarizační zpráva Města Litoměřice za rok 2018
Zodpovídá: Ing. Iveta Zalabáková
Zpracoval/a/i: Ing. Iveta Zalabáková

Důvodová zpráva:

dle bodu 2.8 Směrnice k provádění inventarizace je se závěrem inventarizace (tj.
inventarizační zprávou) seznámeno zastupitelstvo města
v rámci provedené inventarizace za rok 2018 nebyly zjištěny inventarizační rozdíly

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../2/2019

ZM bere na vědomí Inventarizační zprávu Města Litoměřice za rok 2018 (viz příloha orig. zápisu)

Příloha č. 1: Inventarizacni_zprava_2018.pdf

V Litoměřicích 04.04.2019

Předkládá/jí: Mgr. Karel Krejza (místostarosta)



č. j. 1/2

Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 11. 04. 2019

Číslo bodu: 3
Název bodu: Program podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích na rok 2019
Zodpovídá: Ing. Andrea Křížová
Zpracoval/a/i: Dagmar Zelená

Důvodová zpráva:

V rozpočtu Města Litoměřice pro rok 2019 byla schválena částka ve výši 1.200 tis. Kč pro přiznání
dotací  v  Programu  podpory  v  oblasti  KULTURY  v  Litoměřicích  -  800.  výročí  založení  města
Litoměřice. V prosinci 2018 byl Městem Litoměřice vyhlášen dotační Program podpory v oblasti
KULTURY v Litoměřicích - 800. výročí založení města Litoměřice na rok 2019. Celkem bylo do
Programu přijato 36 žádostí o poskytnutí dotací.

V souladu s kritérii pro hodnocení přijatých žádostí re čl. 6 „Programu":

Kritéria pro hodnocení žádostí a stanovení výše dotace:6.

naplňování cíle programu, rozřiřování kulturní nabídky města
dopad na cílovou skupinu, zvýšení potenciálu cestovního ruchu
originalita, vzorový projekt
finanční stránka projektu
přímá souvislost s oslavami 800. výročí založení města Litoměřice

Komise kultury při RM všechny podané žádosti vyhodnotila a doporučila RM schválit předložený
návrh na přidělení dotací jednotlivým žadatelům.
RM usnesením č.  166/7/2019 ze dne 25. 3.  2019 doporučuje ZM schválit  předložený návrh na
přidělení dotací jednotlivým žadatelům, kteří žádají nad 50 tis. Kč dle přílohy (návrh viz příloha orig.
zápisu).

Dopad do rozpočtu města:

03401/3400 – dotační program - podpora kultury              SR       1.200 tis. Kč

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../2/2019

ZM schvaluje
a) předložený návrh komise kultury při RM a na základě doporučení RM ze dne 25. 3. 2019 přidělení
dotací v Programu podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích pro rok 2019 ( návrh viz příloha orig.
zápisu).
b)  uzavření  veřejnoprávních  smluv  o  poskytnutí  dotací  dle  vzorové  veřejnoprávní  smlouvy  o
poskytnutí dotace (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu).
 

Příloha č. 1: Navrh_dotaci_Program_podpory_v_oblasti_kultury_2019_ZM.pdf
Příloha č. 2: VzorovaVPS_dotace_Program_kultura_projekty_nad_50tis_ZM.pdf



č. j. 2/2

Příloha č. 3: Navrh_dotaci_KULTURA_2019_anonym.pdf

V Litoměřicích 04.04.2019

Předkládá/jí: Ing. Andrea Křížová (vedoucí odboru)



č. j. 1/1

Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 11. 04. 2019

Číslo bodu: 4

Název bodu: Žádost o poskytnutí dotace - realizace komedie - BIO ILLUSION
s.r.o.

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

Důvodová zpráva:
Komise kultury při  RM projednala žádost  BIO ILLUSION s.r.o.,  Miloslav Šmídmajer  o  finanční
podporu při natáčení filmu ze školního prostředí s pracovním názvem „Název jsem zapomněl“, které
proběhne kompletně v Litoměřicích a blízkém okolí města. Členové komise diskutovali jednotlivé
aspekty podpory této individuální žádosti a konstatují, že natáčení filmu bude přínosem jak pro
propagaci města, podporu místních podnikatelů (ubytování, stravování, nájmy lokací a kontrakty pro
kompars z řad místních obyvatel…), tak i z hlediska možnosti využít přítomnosti známých herců,
tvůrců a hudebních skladatelů v rámci programu oslav 800. výročí založení města, Letního filmového
festivalu a rovněž i v programovém schématu promítání Kina Máj vlastní předpremiérou filmu před
oficiálním uvedením do kin v ČR. Žádost viz příloha orig. zápisu.

Komise kultury doporučuje ZM schválit finanční příspěvek ve výši 250tis Kč z rozpočtu města.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../2/2019

ZM schvaluje
a) poskytnutí dotace ve výši 250 000 Kč BIO ILLUSION s.r.o., se sídlem Jabloňová 2929/30, 106 00
Praha 10, IČO: 62908049 na uskutečnění projektu natáčení komedie ze školního prostředí s názvem
"Název jsem zapomněl", které proběhne v Litoměřicích a blízkém okolí 

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (smlouva viz příloha orig. zápisu)

c) rozpočtové opatření v rámci odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: Zadost_o_dotaci_Bio_Illusion_s_r_o.pdf
Příloha č. 2: 3._VPS_o_poskytnuti_dotace_Bio_Illusion.pdf
Příloha č. 3: ZM_11_4_2019_RO_Bio_Illusion_nataceni_filmuLTM.pdf

V Litoměřicích 04.04.2019

Předkládá/jí: Ing. Andrea Křížová (vedoucí odboru)



č. j. 1/2

Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 11. 04. 2019

Číslo bodu: 5

Název bodu: Schválení příspěvků z Programu regenerace MPR Litoměřice na
rok 2019

Zodpovídá: Ing. Andrea Křížová
Zpracoval/a/i: Ing. Andrea Křížová
Konzultoval/a (s
kým): komise územního rozvoje a městských památek

Důvodová zpráva:

Odbor ŠKSaPP předkládá ZM ke schválení doporučení Komise územního rozvoje a městských
památek na rozdělení příspěvku pro žadatele na obnovu nemovitých kulturních památek v rámci
Programu regenerace MPR Litoměřice na rok 2019.

Státní finanční podpora od MK ČR v tomto programu je pro rok 2019 v celkové výši 2 665 000,- Kč.
Příspěvek města vlastníkům doporučovaných objektů činí 303 000,- Kč (financováno z UZ 3404/3400
v rámci schváleného rozpočtu města na rok 2019), a to při respektování pravidel alokace veřejných
zdrojů v rámci programu resp.:

MK ČR – max. 50% způsobilých nákladů
Město Litoměřice - min. 10%
Vlastník nemovité kulturní památky - min. 40%

 

Celkem je předkládán návrh na alokaci veřejných prostředků ve výši 2 968 000,- Kč.

 

Komise územního rozvoje při hodnocení anketních dotazníků jednotlivých žadatelů o podporu
vycházela z výše přidělené finanční kvóty MK, dále pak přihlížela ke stavebnímu stavu dotčených
objektů, a k faktu, jak vlastníci objektů udržují průběžně stavební stav kulturní památky z vlastních
prostředků. Přihlédnuto bylo rovněž k současnému stavu připravenosti obnovy kulturních památek.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../2/2019

ZM schvaluje  rozdělení kvóty státní finanční podpory Programu regenerace MPR Litoměřice na rok
2019 ve výši 2 665 000,- Kč a z rozpočtu Města Litoměřice 303 000,- Kč podle předloženého návrhu. 
(viz. příloha orig. zápisu )

 

Příloha č. 1: ZM_11_4_2019_Program_MPRLitomerice_2019_MK_CR_rozdeleni_navrh.pdf



č. j. 2/2

V Litoměřicích 04.04.2019

Předkládá/jí: Mgr. Karel Krejza (místostarosta)



č. j.   1/2 

Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 11. 04. 2019 

 

Číslo bodu:   6    

Název bodu:   Schválení Projektu „Regenerace veřejného prostranství na sídlišti 

Pokratice – Litoměřice, V. etapa“    

Zodpovídá:  Ing. Venuše Brunclíková MBA    

Zpracoval/a/i:  Tereza Kalinová     

 

 Důvodová zpráva:  

  

Problematika regenerace panelového sídliště Pokratice byla podrobně analyzována a 

rozpracována studií projekční kanceláře Baube již v roce 2004. 

 

V dubnu 2019 bude Státním fondem rozvoje bydlení vypsána výzva k předkládání žádosti o 

dotaci v rámci programu Regenerace sídlišť. Dotace bude poskytována do výše 50 % 

uznatelných nákladů akce, nejvýše do 6 mil. Kč. 

 

Jako pátá etapa (I. etapa – r. 2015, II. etapa – r. 2016, III. etapa – r. 2017, IV. etapa – r. 

2019) postupné investice do tohoto panelového sídliště byla vytipována lokalita ulice Alfonse 

Muchy.  

Předmětem projektu je regenerace ulice A. Muchy na sídlišti Pokratice v Litoměřicích. Návrh 

regenerace této části sídliště spočívá ve zkvalitnění a zpřehlednění centrální části této 

lokality. Předmětem návrhu jsou nová pěší spojení, oprava cest, rekultivace a doplnění 

městské zeleně, doplnění městského mobiliáře, návrh nového těžiště veřejného prostoru, 

lákajícího k odpočinku a relaxaci, oprava stávajících parkovacích ploch a návrh nových 

parkovacích stání. 

 

V této fázi jsou náklady kalkulovány (cena vč. DPH): 

Investice Města Litoměřice: min.6.000.000,-Kč 

Dotace SFRB: max.6.000.000,-Kč 

Celková investice: min. 12.000.000,- Kč 

 

 Návrh Usnesení:  

  

usnesením č. ../2/2019 

ZM schvaluje projekt „Regenerace veřejného prostranství na sídlišti Pokratice – Litoměřice, 

V. etapa“ zpracovaný v souladu se zásadami uvedenými v příloze nařízení vlády č. 390/2017 

Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci veřejných 

prostranství na sídlištích:  



č. j.   2/2 

a) podání žádosti o dotaci z programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích,  

b) realizace akce dle projektové dokumentace „Regenerace veřejného prostranství na sídlišti 

Pokratice – Litoměřice, V. etapa“ zpracované společností Dondesign s.r.o., se sídlem 

Vorařská 2075/2, 140 00 Praha 4, IČO: 29062942,  

c) zajištění spolufinancování projektu ze strany Města Litoměřice z vlastních rozpočtových 

prostředků města v minimální výši 50 % uznatelných nákladů a plné výši neuznatelných 

nákladů akce, a to pouze v případě získání příslibu dotace z Ministerstva pro místní rozvoj 

  

 

Příloha č. 1: Pruvodni_zprava_LTM_5_etapa.pdf 

 Příloha č. 2: Souhrnna_tech_zprava_LTM_5_etapa.pdf 

 Příloha č. 3: Koordinacni_situace_1np.pdf 

 Příloha č. 4: Koordinacni_situace_2np.pdf 

  

  

 V Litoměřicích 18.04.2019  

  

 Předkládá/jí: Mgr. Václav Červín (místostarosta) 



č. j. 1/2

Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 11. 04. 2019

Číslo bodu: 7

Název bodu: Schválení projektu „Regenerace budovy VUSS pro
nepodnikatelské využití – ZUŠ Litoměřice“

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

Důvodová zpráva:

Předmětem projektu je revitalizace a rekonstrukce bývalého vojenského objektu VUSS č.p. 76 v
ulici 5. května, Litoměřice. 

Stavební úpravy se týkají převážně dispozičních změn jednotlivých místností objektu, které budou
využity v rámci hlavní činnosti příspěvkové organizace ZUŠ Litoměřice, jejímž zřizovatelem je město
Litoměřice, tedy k poskytování základního uměleckého vzdělávání. Vlastní revitalizací budou dotčeny
prostory druhého a třetího nadzemního podlaží.První podzemní a první nadzemní podlaží budovy
bude z části nadále užívat stávající uživatel - VUSS - závazek z titulu původního převodu objektu na
město Litoměřice.

Stavba bude provedena dle projektové dokumentace „Stavební úpravy základní umělecké školy –
objektu bývalého VUS Sulice 5.května č.p.76, Litoměřice“ vypracované IQ stavby a projekty s.r.o.,
IČO 03640485, Kabešova 2/943, 190 00 Praha 9, projektant Ing. David Vytvar, ČKAIT 0010591

Dotační program vyhlašuje ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Minimální limit poskytnuté dotace je
300 tis Kč, maximální limit 30 mil Kč, maximální výše dotace činí 50% způsobilých výdajů. Podíl
vlastních zdrojů žadatele o dotaci musí být minimálně 50 % z celkových způsobilých výdajů akce a
výdaje nezpůsobilé.

V případě nezískání dotace budou vyhledány jiné možné zdroje financování.

Předběžný předpoklad celkových výdajů projektu: 77mil Kč vč. DPH dle rozpočtu projektanta

 

 

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../2/2019

ZM schvaluje

a) podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj (MMR), podprogramu Podpora regenerace
brownfieldů pro nepodnikatelské využití, číslo výzvy 1/2019/117D082, DT2 Revitalizace a
rekonstrukce na financování projektu "Regenerace budovy VUSS pro nepodnikatelské využití – ZUŠ
Litoměřice"
 
b) zajištění spolufinancování projektu z vlastních rozpočtových prostředků města ve výši minimálně
50 % z celkových způsobilých výdajů a všech nezpůsobilých výdajů akce.
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V Litoměřicích 04.04.2019

Předkládá/jí: Mgr. Karel Krejza (místostarosta)
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Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 11. 04. 2019

Číslo bodu: 8

Název bodu: Zrušení předkupního práva u pozemku parc. č. 2701/1 v k.ú.
Litoměřice

Zodpovídá: Mgr. Václav Červín
Zpracoval/a/i: Ing. Michal Kříž

Důvodová zpráva:
Pro pozemek parc. č. 2701/1 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. To bylo u zmíněného pozemku zřízeno z důvodu vymezení veřejně prospěšné stavby
dopravní infrastruktury D51 - Cyklistická trasa podél Ohře – úsek Želetice – Terezín (viz přiložený
výřez výkresu územně plánovací dokumentace s vyznačeným pozemkem). V souladu s ustanovením §
101 stavebního zákona je předkupní právo vymezeno jen v rozsahu vymezeném územně plánovací
dokumentací. Předkupní právo lze tedy uplatnit výhradně pro potřeby realizace záměru uvedené
veřejně prospěšné stavby. Předkupní právo tedy v tomto případě nelze využít k jiným účelům než
stanovuje platná územně plánovací dokumentace. V současné době jsou na Tyršově mostě vymezeny
pruhy pro cyklisty a následně na komunikaci směrem Terezín je cyklistická trasa řešena také
samostatnými cyklopruhy, nebo piktogramy na stávající komunikaci až po napojení na cyklotrasu
skrze Litoměřickou kotlinu. Lze tak konstatovat, že cyklotrasa je v tomto úseku již uvedeným
značením realizována.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../2/2019

ZM schvaluje zrušení předkupního práva u pozemku parc. č. 2701/1  v k.ú. Litoměřice.

Příloha č. 1: situace_cyklotrasa_tyrsuv_most_r.pdf

V Litoměřicích 04.04.2019

Předkládá/jí: Mgr. Václav Červín (místostarosta)
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Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 11. 04. 2019

Číslo bodu: 9

Název bodu:
Poskytnutí individuální dotace na zajištění chodu Akademie
umění III. věku při Základní umělecké škole v Litoměřicích pro
rok 2019

Zodpovídá: Ing. Renáta Jurková
Zpracoval/a/i: Bohdana Dojčinovičová

Důvodová zpráva:
Jedná se o žádost ředitelky Základní umělecké školy Litoměřice, příspěvkové organizace, kterou
odbor sociálních věcí a zdravotnictví obdržel dne 25. 10. 2018. Tato žádost se týká poskytnutí
finančních prostředků na zajištění chodu Akademie umění III. věku při Základní umělecké škole v
Litoměřicích v roce 2019.

Žádost a návrh veřejnoprávní smlouvy viz příloha orig. zápisu.

Řešeno v rámci schváleného rozpočtu ÚZ - 06043/6400 - Podpora sociálních služeb a ostatní výdaje

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../2/2019

ZM schvaluje

a) poskytnutí individuální dotace ve výši 150 000 Kč Základní umělecké škole Litoměřice,
příspěvkové organizaci, se sídlem Masarykova 621/46, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773410 na
zajištění chodu Akademie umění III. věku

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace mezi Městem Litoměřice a
Základní uměleckou školou Litoměřice, příspěvkové organizaci, se sídlem Masarykova 621/46, 412
01 Litoměřice, IČO: 46773410 (smlouva viz příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: zadost_ZUS_2019.pdf
Příloha č. 2: individualni_dotace_ZUS_2019.pdf

V Litoměřicích 04.04.2019

Předkládá/jí: Lukas Wünsch (místostarosta)
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Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 11. 04. 2019

Číslo bodu: 10
Název bodu: Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města
Zodpovídá: Ing. Renáta Jurková
Zpracoval/a/i: Jan Vochomůrka
Konzultoval/a (s
kým): Zalabáková Iveta

Důvodová zpráva:

Diecézní charita Litoměřice požádala o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Litoměřice
na výdaje spojené se službou "Dobrovolnické centrum" a "Charitní šatník", dále o poskytnutí
finančního příspěvku z rozpočtu města Litoměřice na výdaje spojené se službou požádal Fond
ohrožených dětí Klokánek. Tyto služby vhodným způsobem doplňují sociální služby poskytované
občanům města Litoměřice a jsou v souladu s Komunitním plánem sociálních služeb ORP Litoměřice
2018 - 2020. Poskytnutá  dotace je vázána na úhradu nákladů přímo související s realizací těchto
služeb v roce 2019. Smlouva byla konzultována s Odborem Kancelář starosty a tajemníka. Smlouva o
poskytnutí individuální dotace je přílohou tohoto návrhu.

Dopad do rozpočtu města:

a) Viz. ÚZ 06042 Fond ohrožených dětí Klokánek, v rámci schváleného rozpočtu 200 tis. Kč

b) Viz. ÚZ 6375 Diecézní charita, kap. 06037 dobrovolnické centrum, v rámci schváleného rozpočtu
150 tis. Kč

c) Viz. ÚZ 6375 Diecézní charita, kap. 06031 charitní šatník, v rámci schváleného rozpočtu 50 tis. Kč

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../2/2019

ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace následujícím službám. ZM zároveň schvaluje uzavření
smluv o poskytnutí těchto dotací z rozpočtu města Litoměřice k uvedenému účelu na období
1.1.2019 – 31.12.2019 (Smlouva viz. příloha originálu zápisu).

a) Fondu ohrožených dětí Klokánek, se sídlem Na Poříčí 1038/6, 110 00 Praha 1, IČO: 00499277, ve
výši 200 tis. Kč určené na náklady přímo související se touto službou.

b) Diecézní charitě Litoměřice, se sídlem Kosmonautů 2022, 412 01 Litoměřice, IČO: 40229939, ve
výši 150 tis. Kč určené na náklady přímo související se službou „Dobrovolnického centra“.

c) Diecézní charitě Litoměřice, se sídlem Kosmonautů 2022, 412 01 Litoměřice, IČO: 40229939, ve
výši 50 tis. Kč určené na náklady přímo související se službou „Charitní šatník“.

Příloha č. 1: Individualni_dotace_RM.pdf
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V Litoměřicích 04.04.2019

Předkládá/jí: Lukas Wünsch (místostarosta)
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Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 11. 04. 2019

Číslo bodu: 11

Název bodu: Dotační program „Podpora sociálních služeb pro rok 2019“ –
doporučení dotací

Zodpovídá: Lukas Wünsch
Zpracoval/a/i: Jana Eflerová

Důvodová zpráva:

Usnesením Zastupitelstva města Litoměřice č.  22/02/2018 ze dne 6. 12. 2018 byl schválen rozpočet
na rok 2019. Následně dne 17. 12. 2018 byl vyhlášen dotační program „Podpora sociálních služeb
pro rok 2019“ (dále jen „Program“). Program je zaměřen na registrované sociální služby dle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, které jsou zařazeny v Základní síti kraje. Všechny služby
zařazené do této sítě obdržely Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální
služby zařazené do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019-2021. Součástí
Pověření je kalkulace vyrovnávací platby, která představuje celkovou výši finančních prostředků
z veřejných rozpočtů, kterou sociální služba potřebuje k zajištění dostupnosti poskytované sociální
služby vedle prostředků, které získá vlastní činností. Od roku 2016 tedy dochází ke změně
financování sociálních služeb tzv. vyrovnávací platbou. Město Litoměřice se poskytnutím dotací na
soc. služby připojí k Pověření Ústeckého kraje.V rámci Programu bylo přijato 36 žádostí o dotaci. Po
hodnocení žádostí dle kritérií Programu bylo odborem sociálních věcí a zdravotnictví přistoupeno
k navržení dotací dle přílohy č. 1 tohoto návrhu. V příloze č. 2 jsou uvedeny sociální služby, u kterých
je navrženo neposkytnutí dotace. Program podpory sociálních služeb pro rok 2019 i vzor smlouvy o
poskytnutí dotace z rozpočtu města Litoměřice byla konzultována s Odborem - Kancelář starosty a
tajemníka. Vzor smlouvy a přídělené a nepřidělené dotace jsou přílohou tohoto návrhu.
Dotace budou poskytnuty z ÚZ 6400 podpora soc. služeb (schválený rozpočet na rok 2019)

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../2/2019

ZM schvaluje:
 a) poskytnutí dotací z dotačního programu „Podpora sociálních služeb pro rok 2019“subjektům, ve
výši a na účely uvedené v příloze č. 1
 b) přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby
zařazené do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019-2021 
 c) neposkytnutí dotací z dotačního programu „Podpora sociálních služeb pro rok 2019“subjektům,
ve výši a na účely uvedené v příloze č. 2.

 

Příloha č. 1: Priloha_c._1_Pridelene_dotace.pdf
Příloha č. 2: Priloha_c._2_Nepridelene_dotace.pdf
Příloha č. 3: Vzor_smlouvy_o_dotaci_2019.pdf

V Litoměřicích 04.04.2019
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Předkládá/jí: Lukas Wünsch (místostarosta)
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Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 11. 04. 2019

Číslo bodu: 12

Název bodu:

Schválení Dodatku č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové
organizace, Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež –
SRDÍČKO, schválení uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce
a schválení přijetí neinvestičního nadačního příspěvku od Nadace
ČEZ.

Zodpovídá: Ing. Renáta Jurková
Zpracoval/a/i: Bohdana Dojčinovičová

Důvodová zpráva:

Centrum SRDÍČKO předkládá návrh ke schválení Dodatku č. 2 ke zřizovací listině ze dne 25. 4. 2012,
ve znění pozdějších dodatků (viz příloha originál zápisu).

 

Centrum SRDÍČKO poskytuje službu Péče pro děti ve věku od 18 měsíců do 3 let v denním režimu
včetně poskytování stravovacích služeb po dobu pobytu dítěte v organizaci, která je od 1. 9. 2018 dle
zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby Péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících
zákonů, na MPSV ČR zapsána do evidence poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině. Dále je
poskytována pro osoby s mentálním a kombinovaným zdravotním postižením sociální služba Denní
stacionář dle zákona č. 108/2006 Sb., ust. § 46 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v
platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se tento zákon provádí. V rámci ust. § 7 zákona č.
372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění, je
poskytována zdravotní služba Fyzioterapie a pro děti ve věku od 3 do 6 let zdravotní služba
Ambulantní dětský stacionář. Všem příjemcům služeb po dobu jejich pobytu je nabízeno stravování.

 

V současné době je zdravotní služba Ambulantní dětský stacionář poskytována pro 15 dětí
předškolního věku. Úskalí je spatřováno v rámci současného financování služby, neboť krom úhrad
ze strany příjemců služby není reálné zajištění financování formou zdravotních pojišťoven. Přestože
organizace má nasmlouvaný zdravotní výkon pod kódem 00041, tj. jeden den pobytu ve stacionáři,
pokud délka dosáhne alespoň 8 hodin, který lze u zdr. pojišťoven uplatnit na základě předložení
platného poukazu od ošetřujícího lékaře, tak ošetřující lékaři nejsou nakloněni k vystavování tohoto
poukazu a není v časových možnostech zákonných zástupců, s ohledem na svá zaměstnání, tyto
poukazy od lékařů zajišťovat.

 

Tímto je služba, krom úhrad od příjemců, financovaná zejména z příspěvku ze strany zřizovatele, což
v rámci ročního závěrky, dle koeficientu středisek organizace, činilo v roce 2017 ročně částku ve výši
1 818 974 Kč a v roce 2018 částku ve výši 1 861 848 Kč.

 

Pokud by na základě Dodatku č. 2 ke zřizovací listině mohla být služba Ambulantní dětský stacionář
od 1. 9. 2019 transformována do dětské skupiny, a to včetně zajištění procesu zápisu na MPSV ČR do
evidence poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině, dle zákona č. 247/2014 Sb., je
předpoklad zajištění vícezdrojového financování formou nenárokové dotace z Evropského sociálního
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fondu, z Operačního programu zaměstnanost. Rodiče by též mohli uplatnit pro účely daní z příjmů
slevu na dani za úhrady nákladů každé dítě.

 

Tímto dodatkem se v čl. 3. zřizovací listiny mění bod 3.2., který je nově rozšířen o děti ve věku od 3
do 6 let.

 

Centrum SRDÍČKO předkládá návrh ke schválení uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce ze
dne 8. 3. 2002 mezi Městem Litoměřice, Litoměřice-Město, Mírové nám. 15/7, 412 01 Litoměřice,
IČO 00263958 a Centrem pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Litoměřice, Předměstí,
Revoluční 1845/30, IČO 70854165, včetně Dodatku č. 1 účinného od dne 1. 9. 2018, parc. 3736/14,
stavba č.p. 1845, č. orient. 30 (smlouva a Dodatky č.1 a 2 viz příloha originálu zápisu).

 

Pro podání žádosti o zápis do evidence dětských skupin transformované služby Ambulantní
dětský stacionář na dětskou skupinu je nutné zajistit různé povinné podklady uvedené v ust.§16
zákona č. 247/2014 Sb.. Jedním z kritérií je předložení dokladu o vlastnickém nebo jiném
právu k objektu nebo prostorám, z něhož vyplývá oprávnění tento objekt nebo prostory užívat k
poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Právní akt podpisu obou dodatků ke dvěma
smlouvám o výpůjčce umožní splnění podmínek pro realizaci žádosti o zápis do evidence dětských
skupin na MPSV ČR.

 

Centrum SRDÍČKO má na základě podaného a podpořeného projektu Prohlubující kurz Bazální
stimulace pro handicapované osoby od Nadace ČEZ v rámci aplikace EPP Pomáhej pohybem obdržet
nadační příspěvek ve výši 21 000 Kč.

 

Dopad do rozpočtu města:

Návrh má kontinuálně efektivní dopad na rozpočet města.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../2/2019

a) RM doporučuje

ZM ke schválení Dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Centrum pro zdravotně
postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Litoměřice, Předměstí, Revoluční 1845/30, IČO: 70854165, s
účinností od 1. 9. 2019 (dodatek viz příloha orig. zápisu).

b) RM schvaluje

uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce mezi městem Litoměřice a příspěvkovou organizací
Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Litoměřice, Předměstí, Revoluční
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1845/30, IČO: 70854165, s účinností od 1. 9. 2019 (dodatek viz příloha orig. zápisu).

c) RM schvaluje

přijetí neinvestičního nadačního příspěvku od Nadace ČEZ, Duhová 1444/2, 140 53 Praha 4, IČO:
26721511 na projekt Prohlubující kurz Bazální stimulace, pro příjemce Centrum pro zdravotně
postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Litoměřice, Předměstí, Revoluční 1845/30, IČO: 70854165.

 Příloha č. 1: 2019_Dodatek_c._2_ke_ZL.pdf

 Příloha č. 2: 2019_dodatek_sml._o_vypujcce_Mesto_Ltm._SRDICKO_30_usn.RM.pdf

 

Příloha č. 1: 2019_Dodatek_c._2_ke_ZL.pdf
Příloha č. 2: 2019_dodatek_sml._o_vypujcce_Mesto_Ltm._SRDICKO_30_usn.RM.pdf

V Litoměřicích 04.04.2019

Předkládá/jí: Lukas Wünsch (místostarosta)



č. j. 1/2

Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 11. 04. 2019

Číslo bodu: 13
Název bodu: Upuštění od vymáhání smluvní pokuty
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Procházková
Konzultoval/a (s
kým): Bc. Skoková Martina

Důvodová zpráva:
Žadatel: OSNMM

ZM dne 13.09.2018 již tento bod projednávalo (bod č. 5), návrh nebyl přijat. 

Odbory KSaT a OSNMM, jako správci pohledávky, v souladu s Příkazem starosty města a tajemníka
MěÚ č. 14/2017 „Směrnice k vymáhání pohledávek, jejich odpisům a promíjení", čl. 10 odst. 1 písm.
b) a odst. 2 písm. a) a b) opět navrhují upuštění od vymáhání části pohledávky a její vyřazení (odpis),
neboť došly k názoru, že vše nasvědčuje tomu, že se jedná o pohledávku vhodnou pro vyřazení
(odpis), z důvodu, že zažalovaná část pohledávky je v exekučním řízení bezvýsledně vymáhána již dva
roky a vymáhání zbývající části smluvní pokuty by zřejmě nevedlo k výsledku s ohledem na tyto
zkušenosti. Vymáhání se tak jeví jako neefektivní a náklady, které je nutné vynaložit na její vymáhání
zřejmě přesáhnou výtěžek.
 
Informace o pohledávce:
Pan  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  L i toměř ice  a  paní
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice (v tu dobu jako manželé) se na základě
kupní smlouvy uzavřené s Městem Litoměřice, jako prodávajícím, stali vlastníky bytové jednotky
č. 1834/58 v domě č.p. 1834 v ulici Revoluční v Litoměřicích a souvisejících podílů na společných
částech domu a na pozemku parc. č. 3736/5 v k.ú. Litoměřice. Manželé xxxxxxxxxx se zavázali
uhradit  nedoplatek  kupní  ceny  ve  výši  187.604,-Kč  ze  stavebního  spoření  paní  xxxxxxxxxxx
nejpozději do 30.06.2015. Naspořili pouze 46.549,33 Kč (ze strany stavební spořitelny (poddlužníka)
bylo hrazeno opožděně z důvodu nepodání výpovědi ze strany vlastníka stavebního spoření (paní
xxxxxxxxxxx), platba byla připsána na účet města až dne 01.09.2016). Kupní cena a část smluvní
pokuty ve výši 65.723,- Kč byla vymáhána soudní cestou.
Dne 26.04.2017 byla na účet města připsána platba ve výši 19,- Kč (dodatečná státní podpora ze
stavebního spoření) a dne 13.07.2018 platba od soudního exekutora po provedené dražbě bytové
jednotky ve výši 146.354,67 Kč (141.054,67 Kč doplatek kupní ceny, 5.000,- Kč náklady soudního
řízení, 300,- Kč exekuční náklady).
Pro případ prodlení byla v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 0,1 % z nedoplatku kupní
ceny za každý den prodlení. Ke dni uhrazení celé kupní ceny činí smluvní pokuta celkem 176.391,-
Kč, z toho je částka 65.723,- Kč vymáhána v exekučním řízení (dosud nebylo nic vymoženo). Nyní
nastala  situace,  kdy  je  třeba  rozhodnout,  zda  zažalovat  zbývající  část  smluvní  pokuty  ve  výši
110.668,- Kč, což znamená uhradit soudní poplatek ve výši 4.427,-Kč, popř. další náklady, nebo od
vymáhání upustit.
 
Pan xxxxxxx ani  paní  xxxxxxxxxxx s  městem nekomunikují,  poštu si  na adrese trvalého pobytu
nevyzvedávají (nevíme kde se skutečně zdržují), tudíž nebylo možné s nimi domluvit další postup
(dohodu o splátkách, žádost o prominutí). Vzhledem k tomu, že pokuta dosáhla téměř stejné výše
jako kupní cena není zcela jisté, že ji soud shledá v souladu s dobrými mravy. Z uvedených důvodů
navrhujeme upustit od vymáhání části smluvní pokuty ve výši 110.668,- Kč (u části pokuty ve výši
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65.723,- Kč se navrhuje ponechat běžet exekuční řízení).
 
Pan  xxxxxxx  i  paní  xxxxxxxxxxx  mají  již  několik  let  neuhrazené  poplatky  za  komunální  odpad
v celkové výši cca 10.000,-Kč (oba i s dětmi).
 
Dle „Zásad pro promíjení poplatků z prodlení“ schválených ZM by měli dlužníci nárok na prominutí
ve výši 40 %, tj. 70.556,- Kč (v případě bezdlužnosti).
 
 
Nemá dopad do rozpočtu města.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../2/2019

ZM schvaluje upuštění od vymáhání smluvní pokuty ve výši 110.668,- Kč po panu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice a
paníxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice.

V Litoměřicích 04.04.2019

Předkládá/jí: Mgr. Karel Krejza (místostarosta)
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Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 11. 04. 2019

Číslo bodu: 14
Název bodu: Schválení dohody o splátkách dluhu
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Procházková
Konzultoval/a (s
kým): Bc. Skoková Martina

Důvodová zpráva:
Žadatelé: manželé xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice

Manželé xxxxxxxxxxx uzavřeli dne 26.10.2007 s Městem Litoměřice, jako prodávajícím, smlouvu o
koupi bytové jednotky č. 1856/20, v domě č.p. 1856, v ulici Dukelská v Litoměřicích, a to za kupní
cenu 119.680,- Kč splatnou dne 26.10.2013. V souladu s podmínkami kupní smlouvy uzavřel pan
xxxxxxxxxxxxxxxs  Českomoravskou  stavební  spořitelnou,  a.s.  smlouvu  o  stavebním  spoření,
č. 5133433101/7960. Naspořena nebyla celá částka, ze stavební spořitelny byla dne 10.11.2014
uhrazena platba ve výši 82.780,50 a dne 20.04.2015 platba ve výši 26,- Kč (státní podpora). Zbývá
uhradit 36.873,50 Kč (zaokrouhleno 36.874,- Kč).
Manželé xxxxxxxxxxxxměli od února 2014 schváleno oddlužení splátkovým kalendářem. Insolvenční
řízení v březnu 2019 ukončeno (dle informace od žadatelů). Manželé xxxxxxxxxxx žádají o schválení
splátkového kalendáře na doplatek kupní ceny ve výši 36.874,- Kč. Splátky ve výši 1.025,- Kč budou
hrazeny měsíčně počínaje měsícem duben 2019. Lhůta splatnosti činí 36 měsíců, což je v souladu se
zásadami pro uzavírání dohod o splátkách dluhu.
Žadatelé uvádějí, že z důvodu tíživé životní situace nebyli schopni dostát svým závazkům a včas
uhradit kupní cenu. Dlužnou částku na úhradu kupní ceny nejsou schopni zaplatit jednorázově. Oba
žadatelé jsou zaměstnaní, výši svých příjmů neuvádějí.

Žadatelé mají  neuhrazené místní  poplatky za svoz komunálního odpadu ve výši  9.711,-  Kč.  Dle
„Zásad pro schvalování  dohod o splátkách dluhu“ by neměli  mít  další  neuhrazené pohledávky.
Žadatelé nejsou schopni uhradit pohledávku za odpad najednou, a proto žádají o výjimku – možnost
splátek dluhu na doplatek kupní ceny za bytovou jednotku (spadá pod OSNMM) a možnost splátek
dluhu za komunální odpad (spadá pod KSaT a EKO).
OSNMM a KSaT, právní úsek doporučují uzavření dohody o splátkách dluhu na doplatek kupní ceny
za bytovou jednotku.

 

 

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../2/2019

Z M  s c h v a l u j e  u z a v ř e n í  d o h o d y  o  s p l á t k á c h  d l u h u  p r o  m a n ž e l é
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 412 01 Litoměřice, na částku 36.874,- Kč. Výše splátky činí 1.025,-
Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem duben 2019, se splatností k poslednímu
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dni každého měsíce.

Příloha č. 1: anm_dohoda_o_splatkach_dluhu_042019.pdf

V Litoměřicích 04.04.2019

Předkládá/jí: Mgr. Karel Krejza (místostarosta)
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Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 11. 04. 2019

Číslo bodu: 15
Název bodu: Prominutí příslušenství dluhu
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lucie Pišlová

Důvodová zpráva:
Město Litoměřice je výlučným vlastníkem bytu č. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx v Litoměřicích.
Paní xxxxxxxxxxxx byla na základě nájemní smlouvy ze dne 1.4.2003 uzavřené s Městem Litoměřice,
jako pronajímatelem, nájemcem výše uvedeného bytu. V roce 2015 byt dobrovolně vrátila.
Žadatelce vznikl dluh na nájemném a službách spojených s užíváním výše uvedeného bytu, a to za
měsíce březen-listopad 2015 v celkové výši 51 591,00 Kč. Dluh byl uhrazen ke dni 21.3.2019 formou
splátkového kalendáře. K datu úhrady byl dopočítán úrok a poplatek z prodlení ve výši 20 295,00 Kč.
Žadatelka žádá o prominutí úroku a poplatku z prodlení, neboť dopočítaná částka je pro ni příliš
vysoká. Uvádí, že je zaměstnána xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a má pravidelný
měsíční příjem xxxxxxxxxxxxxxxxx. Z tohoto příjmu hradí ubytování ve výši 2 000,00 Kč, neboť přes
týden bydlí v Praze, dále stravné v jídelně ve výši 1 500,00 Kč a 1 000,00 Kč jízdné do Litoměřic.
Žadatelka dále uvádí, že ji postihla nešťastná událost, neboť zemřel její manžel. S tím souviseli další
výdaje, které musela uhradit, např. kremace ve výši 18 000,00 Kč. Uvádí, že se momentálně musí
starat i o platby nájemného za byt v Litoměřicích, který obstavával manžel.
Žadatelka má dle schválených zásad nárok na prominutí 40 %, neboť dlužná částka byla již
zažalována u Okresního soudu v Litoměřicích. Žadatelka splácela dluh ve výši 51 591,00 Kč
(+uhrazené soudní náklady) po dobu jednoho roku, a to bez jediného opomentuí. Žadatelka si sama
určila vysokou splátku ve výši 4 000,00 Kč/měs., aby dluh uhradila co nejdříve.
Žadatelka nemá žádné další pohledávky vůči Městu Litoměřice

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../2/2019

ZM schvaluje prominutí úroku a poplatku z prodlení ve výši 40 % z částky 20 295,00 Kč (tedy 8
118,00 Kč), pro paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice

Příloha č. 1: Dohoda_o_prominuti_dluhu.pdf

V Litoměřicích 04.04.2019

Předkládá/jí: Mgr. Karel Krejza (místostarosta)
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Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 11. 04. 2019

Číslo bodu: 16
Název bodu: Dohoda o splátkách dluhu
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lucie Pišlová

Důvodová zpráva:
Město Litoměřice bylo výlučným vlastníkem bytu č.xv ulici xxxxxxxxxxxxxxx v Litoměřicích. Paní
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx byli na základě nájemní smlouvy ze dne 9.1.2017 uzavřené s
Městem Litoměřice, jako pronajímatelem, spolunájemci výše uvedeného bytu. V roce 2018 byl byt
prodán prostřednictvím třetích osob.
Žadatelům vznikl dluh na nájemném a službách spojených s užíváním výše uvedeného bytu, a to za
měsíce listopad, prosinec 2016, únor-prosinec 2017, leden-červenec 2018 a dále na vyúčtování
služeb za r. 2017 v celkové výši 37 817,00 Kč. Vzhledem k tomu, že dlužná částka nebyla uhrazena
ve lhůtě splatnosti, byla již předána právnímu oddělení k vymáhání. V současné době je dlužná
částka řešena soudní cestou, a žadatelé jsou povinni uhradit náklady řízení ve výši 1 000,00 Kč.
Celková dlužná částka včetně nákladů řízení činí 38 817,00 Kč.
Žadatelé uvádějí, že v současné době nejsou schopni uhradit celý dluh najednou. Paní xxxxxxxxx
pobírá pouze dávky státní sociální
podporyxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Jejich největší měsíční výdaje jsou: úhrada nájemného ve
výši 10 800,00 Kč, 1 000,00 Kč záloha na elektřinu, 1 000,00 Kč záloha na plyn, a 1 000,00 Kč
poplatek za internet + TV. Za nájemné a služby spojené s užíváním bytu tedy žadatelé uhradí 13
800,00 Kč/měs. Dále je u obou žadatelů evidován dluh na komunálním odpadu, který chtějí rovněž
uhradit formou splátkového kalendáře. Žadatelé dále uvádí, že se snaží své pohledávky řešit
postupně, a dát tak vše do pořádku.
Žadatelé žádají o povolení splátek ve výši 1 500,00 Kč měsíčně, počínaje dubnem 2019 (splatnost 26
měsíců).

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../2/2019

ZM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro spolunájemce paní
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a pana
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice, na částku 38 817,00
Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 1 500,00 Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje
měsícem duben 2019, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

Příloha č. 1: Dohoda_o_splatkach_dluhu.pdf

V Litoměřicích 04.04.2019

Předkládá/jí: Mgr. Karel Krejza (místostarosta)
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Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 11. 04. 2019

Číslo bodu: 17

Název bodu:
Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města
Litoměřice pro Územní odbor Litoměřice Hasičského
záchranného sboru Ústeckého kraje

Zodpovídá: Mgr. Ladislav Chlupáč
Zpracoval/a/i: Jana Váchová

Důvodová zpráva:

Odůvodnění:

Poskytnutí finančních prostředků na věcné vybavení HZS ÚK Litoměřice na základě Smlouvy č.
SPR/028/2019 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Litoměřice (žádost viz příloha orig. zápisu).
    
Jednalo by se o následující prostředky:
1. Program D25 Turbo Viper pro lesní požáry – 2ks
2. Vysoušecí skříň ROS 04 Turbo – 1 ks
3. Proudnice – hasící hřeb útočný – 1 ks    

 

 

Dopad do rozpočtu města

Je zahrnuto do rozpočtu města na letošní rok (správní odbor)

 

           

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../2/2019

ZM schvaluje poskytnutí dotace Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého kraje se sídlem Ústí
nad Labem, Horova 1340/10, IČO: 708 86 300 ve výši 100.000 Kč na podporu modernizace věcného
vybavení stanice Litoměřice. ZM zároveň schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu města Litoměřice (žádost a smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

Příloha č. 1: ZM_zadost_HZS_dar_100.000_.pdf
Příloha č. 2: Smlouva_HZS_2019_100.000_Kc.pdf
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V Litoměřicích 04.04.2019

Předkládá/jí: Mgr. Ladislav Chlupáč (starosta)
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Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 11. 04. 2019

Číslo bodu: 18
Název bodu: Schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 o veřejném pořádku
Zodpovídá: Bc. Martina Skoková
Zpracoval/a/i: Bc. Martina Skoková

Důvodová zpráva:

Město Litoměřice má veřejný pořádek regulovaný obecně závaznou vyhláškou č. 1/2018, která
stanovuje úpravu doby nočního klidu na základě zmocnění v § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o
některých přestupcích, a to její zkrácení v době konání významných tradičních slavností vždy pro
příslušnou část města kde se akce koná (pouze Silvestr a pálení čarodějnic se vztahují na celé území
města).

Stejně jako v loňském roce se bude konat Vinobraní, Pivní slavnosti, Hudební léto 2019, Festival
Incendio 2019, Litoměřické svátky hudby, Projekce v letním kině, DCP hudební festival a Pokořen –
komorní festival na břehu Labe a GIS OUTDOOR-FÓRUM ÚSTECKÉHO KRAJE na výstavišti Zahrada
Čech.

Při posouzení OZV č. 1/2018 MV ČR doporučilo k promítání v letním kině přijmout jiné znění
vyhlášky než pro ostatní akce, a to z toho důvodu, že shledalo, že po všechny dny uvedené v žádosti a
promítnuté do vyhlášky se nepromítalo (porovnalo vyhlášku s programem kina zveřejněným na
internetu). Použití doporučovaného znění by znamenalo, že MěÚ by musel vždy 15 dní před každým
promítáním zveřejnit tuto informaci na úřední desce. Tento postup se jeví poněkud nepraktickým a
do vyhlášky nebyl zapracován. 

Znění vyhlášky tvoří přílohu tohoto návrhu.

Dopad do rozpočtu města: 

c) nemá dopad do rozpočtu města.1.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../2/2019

ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, kterou se upravuje zákaz žebrání a zkracuje doba
nočního klidu a zrušuje se vyhláška č. 1/2018 (viz. příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: OZV_2019_01_zebrani_nocni_klid.pdf

V Litoměřicích 04.04.2019

Předkládá/jí: Mgr. Ladislav Chlupáč (starosta)
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Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 11. 04. 2019

Číslo bodu: 19
Název bodu: Pojmenování městské tržnice
Zodpovídá: PhDr. Filip Hrbek
Zpracoval/a/i: Jana Váchová

Důvodová zpráva:

Dne 28.1.2019 přijala Komise územního rozvoje a městských památek usnesení, jímž navrhuje, aby
tržnice mezi ulicemi 5. května a Novobranská byla pojmenována po významném občanovi města
Litoměřice Felixi Holzmannovi. RM na svém zasedání dne 25.3.2019 přijala usnesení, kterým
doporučuje ZM tento návrh pojmenování schválit.

Prostor tržnice je jediným veřejným prostorem v centru města, jehož přejmenováním žádnému
z obyvatel nevznikne povinnost měnit si adresu trvalého bydliště.

S tímto pojmenováním souhlasí i dcera Felixe Holzmanna.

Dopad do rozpočtu města:

UZ Odboru rozvoje č. 08257/8200

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../2/2019

ZM schvaluje, aby nově upravená městská tržnice, umístěná mezi ulicemi 5. května a Novobranská,
byla pojmenována po významném občanovi města Litoměřice Felixi Holzmannovi, jako „Tržnice
Felixe Holzmanna“.

V Litoměřicích 04.04.2019

Předkládá/jí: PhDr. Filip Hrbek (radní)
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Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 11. 04. 2019

Číslo bodu: 20

Název bodu: Rezignace člena FV a volba nového člena Finančního výboru při
ZM

Zodpovídá: Mgr. Václav Červín
Zpracoval/a/i: Jana Váchová

Důvodová zpráva:

člen FV David Šikula požádal o uvolnění z členství ve FV (jeho rezignace viz příloha)
za Sport a zdraví byl navržen na toto uvolněné místo Mgr. Tomáš Vytlačil

 

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../2/2019

a) ZM bere na vědomí rezignaci Davida Šikuly na členství ve Finančním výboru při ZM
b) ZM volí Mgr. Tomáše Vytlačila členem Finančního výboru při ZM

 

Příloha č. 1: oznameni_o_rezignaci_clena_FV.pdf

V Litoměřicích 04.04.2019

Předkládá/jí: Mgr. Václav Červín (místostarosta)



č. j. 1/1

Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 11. 04. 2019

Číslo bodu: 21

Název bodu: Záměr prodeje opuštěného urnového pomníku na městském
hřbitově

Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:

Žadatel: pan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Potůčky

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 metodiky ekonomického odboru je příjem nutné zaúčtovat s aktuálním DPH (21%). 

Projednáno v MK dne 18.03.2019, hlasováním  pro:7               proti: 0              zdržel se: 0

MK doporučuje

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../2/2019

ZM schvaluje záměr prodeje opuštěného urnového pomníku, evidenční číslo 86, oddělení II, ř. 4 - 46
na městském hřbitově

V Litoměřicích 04.04.2019

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 11. 04. 2019

Číslo bodu: 22

Název bodu: Adresný záměr prodeje pozemků parc.č. 196/53, 196/14, 194/39 a
196/52 v k.ú. Pokratice

Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:

Žadatel: pan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice

Odůvodnění: Jedná se o dořešení majetkoprávního vztahu k pozemkům, kdy nebyla do katastru
zapsána hospodářská smlouva z r. 1978 o převodu pozemků mezi MNV a ČSAD. Dřívější vlastníci RD
č.p. 368/2 v ul. Květinová v Litoměřicích, manželé xxxxxxxxx (rodiče žadatelů), požádali město o
odkoupení části zahrady. V té době probíhala na katastru digitalizace katastrálního operátu v k.ú.
Pokratice. Vlastníci požádali v roce 2004 o uznání vydržení vlastnického práva. Město Litoměřice při
soudním jednání zastupovala advokátní kancelář Mgr. Axmanna. Krajský soud rozsudek OS zrušil a
řízení zastavil dne 22.01.2008.

Stanovisko OÚRM: Souhlasí s prodejem, u pozemku parc.č. 196/14 pouze části, z důvodu úpravy
komunikace - možnost vybudování chodníku v šíři 1,20 m

Projednáno v MK dne 23.03.2015 doporučuje prodej za ceny platné v roce 2008

Dle zákona o obcích 128/2000 Sb. § 39 odst.2 může být prodejní cena nižší než cena v čase obvyklá,
která však musí být zdůvodněná.

Projednáno v ZM dne 9.04.2015 s tím, že bylo doporučeno nové projednání v MK za účasti původních
a současných vlastníků.

Nové stanovisko OÚRM: Trvají na původním rozhodnutí – možná výstavba chodníku.

Záměr prodeje projednán a schválen v ZM 25.06.2015 pod bodem 140/6/2015.

Zveřejněno na úřední desce: od 14.07.2015 do 30.07.2015

Zhotoven odděl.geomet.plán č. 1353-143/2015 dle požadavku OÚRM (posunutí hranice pro budoucí
chodník), kde se nachází oplocení včetně podezdívky v majetku žadatele

Vypracovány ZP - ceny pozemků v roce 1997, 2008 a 2015.

Projednáno v ZM dne 17.09.2015: tento bod byl stažen za účelem doplnění zdůvodnění nižší ceny
z roku 2008.

Projednáno v ZM dne 10.12.2015: návrh na usnesení nebyl přijat

RM 24.03.2016 schválila nájemní smlouvu na užívání žádaných pozemků

Informace investičního technika: Na části pozemku parc.č. 196/14 a 194/1 se nachází zařízení
veřejného osvětlení, kupující berou na vědomí služebnost umístění provozování, údržby a opravy
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veřejného osvětlení s tím, že při realizaci chodníku bude VO přemístěno pod chodník.

V den jednání (21.01.19) MK přišla informace, že stávající oplocení, které je ve velice špatném stavu
žadatelé odmítají opravovat. Odkoupené pozemky by si oplotili a prostor mezi stávajícím starým
plotem již do pronájmu nechtějí. Hlasováním      pro:7 MK doporučila tento bod odložit do jednání na
18.03.2019. Toto stanovisko žadatele bylo změněno, mají zájem o dořešení včetně pronájmu a
povinnosti údržby stávajícího oplocení do doby zbudování nového chodníku.

Stanovisko OSNMM: Geodetickou firmou proběhlo vytýčení a vyznačení přesné hranice prodávaných
pozemků v terénu včetně zaměření osvětlení a zajištění dořešení převodu části pozemku parc.196/52
pro výstavbu nového chodníku. 

Projednáno v MK dne 18.03.2019, hlasováním  pro:7               proti: 0              zdržel se: 0

MK doporučuje prodej za cenu smluvní, odvozenou ze znaleckého posudku z roku 2008, která
zohledňuje ukončení majetkoprávního sporu u OS v Litoměřicích a KS v Ústí n.L. a zatížení pozemků
služebnostmi (veřejné osvětlení, kanalizace).

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../2/2019

ZM schvaluje adresný záměr prodeje pozemků parc.č. 196/53 o výměře 18 m2 (stavební), parc.č.
196/14 o výměře 202 m2 (orná), 194/39 o výměře 39 m2 (ost.plocha) a 196//52 o výměře 4 m2
(ost.plocha) v k.ú. Pokratice, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxa paní
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice.

Příloha č. 1: Kvetinova.pdf

V Litoměřicích 04.04.2019

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 11. 04. 2019

Číslo bodu: 23

Název bodu:
Adresný záměr prodeje pozemku parc. č. 4008/7 jehož součástí je
stavba bez č.p./č.e. a pozemku parc. č. 4008/8 jehož součástí je
stavba bez č.p./č.e. v k.ú. Litoměřice

Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Procházková

Důvodová zpráva:
Žadatel: Potravinová banka v Ústeckém kraji z.s., Pražská 992/14, 412 01 Litoměřice, IČO: 22820701

Jedná se o adresný záměr prodeje nepotřebného majetku pozemku parc. č. 4008/7 o výměře 587 m2
(zastavěná plocha a nádvoří) jehož součástí je stavba bez č.p./č.e. (jiná stavba) a pozemku parc. č.
4008/8 o výměře 78 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) jehož součástí je stavba bez č.p./č.e. (jiná
stavba), k.ú. Litoměřice v areálu bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad v Litoměřicích.
Žadatel  podal  na  MěÚ  OSNMM  dne  30.1.2019  žádost  o  odkoupení  nemovitostí  za  cenu  dle
znaleckého posudku č. 25473-1273/2018 ze dne 3.4.2018 za cenu obvyklou ve výši 3.100.000,- Kč.

Žadatel  užívá  výše  uvedené  nemovitosti  na  základě  nájemní  smlouvy,  provozuje  zde  sklad
potravinové a další humanitární pomoci a garážuje techniku. I  v letošním roce je potravinovým
bankám  a  dalším  humanitárním  organizacím  umožněno  čerpat  investiční  dotace  Ministerstva
zemědělství  ČR.  Z důvodu čerpání  dotací  na rekonstrukci  objektů musí  být  žadatel  vlastníkem
nemovitosti.

Stanovisko OÚRM: záměr prodeje není v rozporu s platnou územně plánovací dokumentací (ÚPD).
Dle ÚPD je nemovitá věc zahrnuta do ploch s funkčním využitím pro občanskou vybavenost (OV). 

Projednáno v MK 18.3.2019, hlasováním - pro: 6, proti: 1, zdržel se: 0.
MK doporučuje adresný záměr prodeje za cenu ve výši 4.359.000,- Kč (dle znaleckého posudku č.
25473-1273/2018 ze dne 3.4.2018 - cena dle vyhlášky MF ČR č. 457/2017 Sb., o oceňování majetku).

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../2/2019

ZM schvaluje adresný záměr prodeje pozemku parc. č. 4008/7 o výměře 587 m2 (zastavěná plocha a
nádvoří) jehož součástí je stavba bez č.p./č.e. (jiná stavba) a pozemku parc. č. 4008/8 o výměře 78
m2 (zastavěná plocha a nádvoří) jehož součástí je stavba bez č.p./č.e. (jiná stavba) v k.ú. Litoměřice,
Potravinové bance v Ústeckém kraji z.s., Pražská 992/14, 412 01 Litoměřice, IČO: 22820701.

Příloha č. 1: snimek_mapy.pdf

V Litoměřicích 04.04.2019

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 11. 04. 2019

Číslo bodu: 24
Název bodu: Záměr prodeje části pozemku parc.č. 600/35 v k.ú. Pokratice
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:

Žadatel: a) pan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice

             b) paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice

 Odůvodnění: Pozemek užívají bez právního důvodu. Žádaný pozemek je oddělený z komunikace cca
3 m vysokou betonovou zdí a slouží jako přístup – příjezd k domu č.p.119 jedná se o cca 191 m2
(žadatel b) a přístup z ul. A. Muchy k zahradě žadatele a) cca 44 m2.

Stanovisko OÚRM: Dle platné územně plánovací dokumentace, kterou je Územní plán Litoměřice ve
znění právního stavu po změně č.2 se pozemek nachází v plochách s rozdílným způsobem využití
označený jako BH – bydlení hromadné. K záměru prodeje dle nezapsatelného GP vyznačené částí
600/ a,b není námitek ani připomínek.

Projednáno v MK dne 18.03.2019, hlasováním  pro:7               proti: 0              zdržel se: 0

MK doporučuje, opěrná zeď by měla být součástí převodu

 

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../2/2019

ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 600/35 (ostatní plocha) o výměře cca 235 m2
v k.ú. Pokratice (nutný odděl.geometr.plán)

Příloha č. 1: A.Muchy.pdf

V Litoměřicích 04.04.2019

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 11. 04. 2019

Číslo bodu: 25
Název bodu: Záměr prodeje pozemku parc.č. 841 v k.ú. Čeřeniště
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:

Žadatel: manželé
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
, Praha

Odůvodnění: Pozemek užívají na základě pachtovní smlouvy, pozemek přímo sousedí s nemovitostí
žadatelů a z druhé strany je ohraničen hlavní přístupovou cestou. Původně byl pozemek začleněn do
původní parc.č. 425/1 lesní pozemek. MK prodej pozemku projednávala již v roce 2005 a následně
2017, kdy bylo stanovisko LH nesouhlasné s konečnou platností.

Stanovisko vedoucího lesního hospodáře: Nesouhlasí s prodejem

Stanovisko OSNMM: pozemek se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje 2. stupně

Projednáno v MK dne 18.03.2019, hlasováním  pro:7               proti: 0              zdržel se: 0

MK nedoporučuje

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../2/2019

ZM neschvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 841 o výměře 690 m2 (zahrada) v k.ú. Čeřeniště

Příloha č. 1: Cereniste.pdf

V Litoměřicích 04.04.2019

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 11. 04. 2019

Číslo bodu: 26

Název bodu: Záměr bezúplatného převodu pozemku parc.č. 306/6 v k.ú.
Mlékojedy

Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:

Žadatel: Obec Mlékojedy, IČO: 00526151, č.p. 41, Mlékojedy

Odůvodnění: Na základě připravované stavby „LT Mlékojedy rozšíření VO“ žadatel požádal o
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrských sítí na pozemek
parc.č. 306/6 (ostatní plocha) o výměře 9997 m2. Tato smlouva byla podepsaná 8.03.2019 a zároveň
požádal o majetkoprávní dořešení.

Stanovisko OSNMM: V rámci stavby „II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I.část“, Ústecký
kraj převedl bezúplatně v roce 2011 pozemky parc.č. 191/14, 191/18, 306/33 a 306/51 včetně
doprovodných staveb na město Litoměřice. Doporučujeme bezúplatný převod všech pozemků o
výměře 11 035 m2, které jsou v k.ú. Mlékojedy. Město má povinnost za pozemky v jiném katastru
hradit daň z nemovitosti (cca 2 171 Kč/rok).

Stanovisko OÚRM: Pozemky zapsané v KN pod LV č. 265, tedy pozemky parc. č. 191/14, 191/18,
306/6, 306/33, 306/51 v k.ú. Mlékojedy, jsou dle platné územně plánovací dokumentace, kterou je
v tomto případě Územní plán Mlékojedy (účinnost od 15.12.2010, zahrnuty do ploch s rozdílným
způsobem využití označených jako „Plochy dopravní infrastruktury – silnice a místní komunikace
(DS)“, není připomínek k převodu všech uvedených pozemků

Projednáno v MK dne 18.03.2019, hlasováním  pro:7               proti: 0              zdržel se: 0

MK doporučuje

 

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../2/2019

ZM schvaluje záměr bezúplatného převodu pozemků parc.č. 191/14, 191/18, 306/6, 306/33 a 306/51
v k.ú. Mlékojedy do vlastnictví obce Mlékojedy.

Příloha č. 1: Mlekojedy.pdf

V Litoměřicích 04.04.2019

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 11. 04. 2019

Číslo bodu: 27

Název bodu: Žádost o bezúplatný převod pozemků parc.č. 2188/4 v k.ú.
Litoměřice, parc.č. 657/68 v k.ú. Pokratice

Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:

Žadatel: OSNMM

Odůvodnění: Pozemek parc.č. 2188/4 je pod komunikací v ul. Kamýcká. Pozemek parc.č. 657/68 o
výměře 36 m2 je pod komunikací v ul. Na výsluní. 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.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../2/2019

ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků parc.č. 2188/4 o výměře 197 m2
(ost.plocha- komunikace) v k.ú. Litoměřice, parc.č. 657/68 o výměře 36 m2 (ost.plocha- komunikace)
v k.ú. Pokratice na ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, IČO:69797111.

Příloha č. 1: UZSVM.pdf
Příloha č. 2: UZSV.pdf

V Litoměřicích 04.04.2019

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 11. 04. 2019

Číslo bodu: 28

Název bodu: Adresný záměr prodeje pozemku parc. č. 4008/36 jehož součástí
je stavba bez č.p./č.e. v k.ú. Litoměřice

Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Procházková

Důvodová zpráva:
Žadatel: Svobodná základní škola, o.p.s., č.p. 115, 412 01 Třebušín, IČO: 02562707

Jedná se o adresný záměr prodeje nepotřebného majetku pozemku parc. č. 4008/36 o výměře 493 m2
(zastavěná plocha a nádvoří) jehož součástí je stavba bez č.p./č.e. (jiná stavba), k.ú. Litoměřice v
areálu bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad v Litoměřicích. Žadatel podal dne 12.3.2019 na MěÚ
žádost o odkoupení nemovitosti  za cenu dle znaleckého posudku č. 28*701*18 ze dne 6.6.2018
za cenu ve výši 3.506.400,- Kč.

Žadatel  má  zájem o  uzavření  smlouvy  o  budoucí  kupní  smlouvě,  uzavření  kupní  smlouvy  lze
předpokládat na začátek roku 2020. Koupě nemovitosti bude podmíněna zápisem navýšení kapacity
Svobodné ZŠ do rejstříků škol a školských zařízení a získáním finanční podpory na rekonstrukci
budovy.
Stanovisko OÚRM: záměr prodeje není v rozporu s platnou územně plánovací dokumentací (ÚPD).
Dle ÚPD je nemovitá věc zahrnuta do ploch s funkčním využitím pro občanskou vybavenost (OV).

Projednáno v MK 09.04.2018, hlasováním - pro: 6, proti: 1, zdržel se: 0. Na základě žádosti jiného
zájemce MK doporučila  záměr  prodeje,  ZM dne 26.04.2018 č.  usn.  63/3/2018 schválilo  záměr
prodeje, způsob prodeje schválila RM dne 09.08.2018 č. usn. 520/13/2018 veřejnou licitací, prodej
nebyl uskutečněn, žadatel odstoupil.
 

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../2/2019

ZM schvaluje adresný záměr prodeje pozemku parc. č. 4008/36 o výměře 493 m2 (zastavěná plocha
a nádvoří) jehož součástí je stavba bez č.p./č.e. (jiná stavba) v k.ú. Litoměřice, Svobodné základní
škole, o.p.s., č.p. 115, 412 01 Třebušín, IČO: 02562707.

Příloha č. 1: snimek_katastralni_mapy.pdf

V Litoměřicích 04.04.2019

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 11. 04. 2019

Číslo bodu: 29
Název bodu: Prodej pozemku parc.č. 216/24 a parc.č. 216/22 v k.ú. Pokratice
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:

Žadatel: manželé
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx, Litoměřice

Odůvodnění: Žadatelé pozemky užívají na základě nájemní smlouvy s tím, že na jednom pozemku je
postavena garáž ve vlastnictví žadatelů.

Stanovisko OÚRM: Z územního hlediska není k prodeji námitek ani připomínek

Projednáno v MK dne 21.01.2019 Hlasováním   pro:7               proti: 0              zdržel se: 0

MK doporučuje prodej

Záměr byl projednán a schválen v ZM 7.02.2019 usnesením č. 15/1/2019

Zveřejněno na úřední desce: od   14.02.2019 do 2.03.2019 není připomínek ani námitek.

Cena dle znaleckého posudku č. 8/724/19                     725 900 Kč

Dopad do rozpočtu města 2019 bude příjmem ÚZ 4802/4000

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../2/2019

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 216/24 o výměře 35 m2 (zastavěná plocha) a parc.č. 216/22 o
výměře 392 m2 (zahrada) v k.ú. Pokratice, manželům
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 725 900 Kč a uhrazení nákladů
na znalecký posudek ve výši 4 235 Kč a správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Příloha č. 1: Dvorakovi_7.02..pdf

V Litoměřicích 04.04.2019

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 11. 04. 2019

Číslo bodu: 30
Název bodu: Prodej pozemku parc.č. 2732/4 v k.ú. Litoměřice
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:

Žadatel: společnost ČEZ Distribuce, a.s.,Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035

Odůvodnění: Na pozemku se nachází stavba – technická vybavenost (trafostanice). Tuto stavbu
žadatel nechal zapsat do katastru nemovitostí v 12/2018, nájem za pozemek byl hrazen na základě
nájemní smlouvy (1992) s původním parcelním číslem 2732/3 o výměře 56 m2.

 

Stanovisko OÚRM: Dle platné územně plánovací dokumentace, kterou je Území plán Litoměřice ve
znění právního stavu po změně č.2 (ÚPD), je pozemek parc. č. 2732/4 v k.ú. Litoměřice zařazen do
ploch s rozdílným způsobem využití označených jako ZS* - sídelní zeleň veřejná.  Symbol hvězdičky u
indexu znamená, že se jedná o plochu v záplavovém území.

Z hlediska koncepce rozvoje stanovené v platné územně plánovací dokumentaci není k prodeji
pozemku připomínek.

Projednáno v MK dne 21.01.2019 Hlasováním   pro:7               proti: 0              zdržel se: 0

MK doporučuje prodej

Záměr byl projednán a schválen v ZM 7.02.2019 usnesením č.16/1/2019

Zveřejněno na úřední desce: od 14.02.2019 do 2.03.2019 není připomínek ani námitek.

Cena dle znaleckého posudku č. 7/723/19                     91 200 Kč

Dopad do rozpočtu města 2019 bude příjmem ÚZ 4802/4000

 

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../2/2019

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 2732/4 o výměře 57 m2 (zastavěná plocha) v k.ú. Litoměřice,
společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za cenu dle
znaleckého posudku ve výši 91 200 Kč a uhrazení nákladů na znalecký posudek ve výši 3 630 Kč a
správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.



č. j. 2/2

Příloha č. 1: CEZ_7.02.pdf

V Litoměřicích 04.04.2019

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)



č. j. 1/2

Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 11. 04. 2019

Číslo bodu: 31
Název bodu: Prodej pozemku parc.č. 826/4 v k.ú. Litoměřice
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:

Žadatel: OSNMM

Odůvodnění: Kontrolou bylo zjištěno posunutí stavby na pozemek v majetku města

Stanovisko OÚRM: Dle ptané územně plánovací dokumentace jsou tyto stavby přípustné, proto
k prodeji není připomínek

Stanovisko OSNMM: Tato skutečnost byla oznámena spoluvlastníkům stavby – mají zájem o
odkoupení pozemku.

Projednáno v MK dne 21.2018   Hlasováním      pro:6               proti: 0              zdržel se: 0

MK doporučuje

Záměr byl projednán a schválen v ZM 6.12.2018 usnesením č. 45/02/2018

Zveřejněno na úřední desce: od   3.01.2019 do 19.01.2019 není připomínek ani námitek.

Cena dle znaleckého posudku č. 9/725/19                     27 600 Kč

Dopad do rozpočtu města 2019 bude příjmem ÚZ 4802/4000

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../2/2019

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 826/4 o výměře 15 m2 v k.ú. Litoměřice za cenu dle
znaleckého posudku ve výši 27 600 Kč do spoluvlastnictví takto: Podíl o velikosti 1634/20000 panu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice, podíl o velikosti
6227/10000 manželům
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx, Litoměřice, podíl o velikosti 2139/10000 manželům
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx, Litoměřice a podíl o velikosti 1634/20000 paní
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxPraha 6. Kupující jsou povinni uhradit
uvedenou kupní cenu a náklady na vypracování znaleckého posudku ve výši 4 235 Kč, geometrického
plánu ve výši 6 050 Kč a správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí.

Příloha č. 1: Dlouha_ul..pdf



č. j. 2/2

V Litoměřicích 04.04.2019

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)



č. j. 1/1

Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 11. 04. 2019

Číslo bodu: 32
Název bodu: Bezúplatný převod pozemku parc.č. 463 k.ú. Trnovany
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:

Žadatel: OSNMM 

Odůvodnění: Jedná se o pozemek, na kterém je umístěna komunikace potřebná pro vlastníky
sousedních nemovitostí na hranici katastru Litoměřice a Trnovany. Město Litoměřice na této
komunikaci vykonává letní a zimní údržbu.

Stanovisko OÚRM: Předmětná komunikace se napojuje a následně také vyúsťuje na silnici č. I/15
pokaždé v k.ú. Trnovany, přičemž v platné ÚPD obce Trnovany je tato zahrnuta do ploch veřejných
prostranství 

Projednáno v ZM dne 6.12.2018 pod č.u. 46/02/2018 schválení podání žádosti na obec Trnovany o
bezúplatný převod pozemku parc.č. 463 o výměře 1544 m2 v k.ú. Trnovany.

Zveřejněno na úřední desce od 3.01.2019 do 19.01.2019, není připomínek ani námitek

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../2/2019

ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku parc.č. 463 o výměře 1544 m2 (ostatní plocha) v k.ú.
Trnovany, od obce Trnovany, Trnovany 37, Litoměřice, IČO: 00556220.

Příloha č. 1: Trnovany.pdf

V Litoměřicích 04.04.2019

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)



č. j. 1/1

Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 11. 04. 2019

Číslo bodu: 33

Název bodu: Částečná revokace ZM usnesení č. 118/4/2018 ze dne 21.06.2018
(změna dárce převodu nemovité věci – lávky)

Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:

Žadatel: OSNMM

Odůvodnění: Žadatel 16.10.2017 lávku nabídl organizaci Povodí Labe st. podnik z důvodu toho, že se
lávka nachází na pozemku ve vlastnictví povodí – vodní tok. Pro činnost správce vodního toku je
lávka nepotřebná (není vhodná pro přejezd mechanizace). Lávka se nachází pod mostkem u
obchodního střediska PENNY na Střeleckém ostrově.

Stanovisko OÚRM: Souhlasí s převodem, požadují projektovou dokumentaci včetně zůstatkové ceny

ZM dne 21.06.2018 schvaluje bezúplatný převod věci movité - lávky pro pěší na části pozemku
parc.č. 2702 o výměře 36 m2 v k.ú. Litoměřice od společnosti C+R Projekt s.r.o, Budějovická 1518,
Praha 4, IČO: 45805156.

Před realizací smlouvy byla lávka převedena do vlastnictví dlouholetého nájemce - společnosti Penny
Market s.r.o, Počernická 257, Radonice, IČO: 64945880.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../2/2019

ZM částečně revokuje usnesení č. 118/4/2018 ze dne 21.06.2018 a schvaluje bezúplatný převod věci
movité - lávky pro pěší nacházející se na části pozemku parc.č. 2702 o výměře 36 m2 v k.ú.
Litoměřice, od společnosti Penny Market s.r.o, Počernická 257, Radonice, IČO: 64945880.

Příloha č. 1: lavka.pdf

V Litoměřicích 04.04.2019

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)



č. j. 1/2

Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 11. 04. 2019

Číslo bodu: 34

Název bodu: Revokace usnesení ZM č. 23/1/2019 ze dne 07.02.2019 – prodej
BJ č. 430/26, ulice Ladova 430/6 v k.ú. Pokratice

Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Procházková
Konzultoval/a (s
kým): Bc. Skoková Martina

Důvodová zpráva:
 

Žadatel: kupující – paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(nájemce bytu)

ZM dne 07.02.2019 usnesením č. 23/1/2019 schválilo prodej BJ č. 430/26, vymezené v budově č. p.
430,  stojící  na  pozemku  parc.  č.  614/4  (zastavěná  plocha  a  nádvoří)  o  výměře  455  m2  a
spoluvlastnického podílu o velikosti 8064/250472 na společných částech domu č.p. 430 a pozemku
p a r c .  č .  6 1 4 / 4  v  k . ú .  P o k r a t i c e  p a n í
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 412 01 Litoměřice.
V kupní smlouvě bude dle § 2132 zákona č. 89/2012 Sb., sjednána doložka o výhradě vlastnického
práva. Kupní cena ve výši 1.200.000,- Kč bude uhrazena ve třech rovnoměrných splátkách přičemž
první splátka bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy a to nejpozději do 31.03.2019, druhá
splátka do 31.03.2020 a třetí splátka do 31.03.2021.

Adresný záměr prodeje schválilo ZM dne 21.06.2018 pod usnesením č. 110/4/2018, záměr prodeje
nemovitosti byl zveřejněn na úřední desce města od 09.07.2018 do 25.07.2018.

Paníxxxxxxxxxxxxxxbyla dne 02.07.2018 učiněna nabídka ke koupi  (možnost  úhrady kupní  ceny
v hotovosti se slevou 5 % z kupní ceny nebo na tři rovnoměrné splátky s výhradou vlastnictví). Paní
xxxxxxxxxxxxxnabídku přijala dne 20.12.2018 a rozhodla se pro úhradu kupní ceny na tři splátky.
Dne 26.03.2019 podala žádost o úhradu celé kupní ceny a o slevu 5 % z kupní ceny. Kupní cena ve
výši 1.140.000,- Kč (již odečtena sleva ve výši 5%) bude uhrazena do 30.04.2019.

OSNMM  doporučuje  schválení  prodeje  za  kupní  cenu  ve  výši  1.140.000,-  Kč  s  úhradou  do
30.04.2019.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../2/2019

ZM revokuje usnesení č. 23/1/2019 ze dne 07.02.2019 a schvaluje prodej BJ č. 430/26, vymezené
v budově č. p. 430, stojící na pozemku parc. č. 614/4 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 455 m2
a spoluvlastnického podílu o velikosti 8064/250472 na společných částech domu č.p. 430 a pozemku
parc. č. 614/4 v k.ú. Pokratice paní
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 412 01 Litoměřice
za kupní cenu ve výši 1.140.000,- Kč. Kupní cenu je kupující povinna uhradit nejpozději do
30.04.2019. Pokud kupní cena nebude uhrazena ve stanoveném termínu závazek smluvních stran



č. j. 2/2

uzavřít kupní smlouvu zaniká.

V Litoměřicích 04.04.2019

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)



č. j. 1/1

Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 11. 04. 2019

Číslo bodu: 35
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, 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. ../2/2019

ZM schvaluje na návrh majetkové komise vč. agendy likvidační dle zápisu ze dne 18.03.2019 odpis a
vyřazení uvedených položek z účetní evidence (viz. příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: Zapis_likvidacni_18.3..pdf

V Litoměřicích 04.04.2019

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)



č. j. 1/2

Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 11. 04. 2019

Číslo bodu: 36

Název bodu: Prodej pozemku parc. č. 610/1 jehož součástí je stavba č.p. 2253
v k.ú. Litoměřice

Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Procházková

Důvodová zpráva:
Žadatel: OSNMM

MK  dne  29.08.2018  doporučila  záměr  prodeje  výše  uvedeného  majetku,  ZM  dne  13.09.2018
usnesením č. 140/5/2018 schválilo záměr prodeje. Informace k záměru zveřejněna na úřední desce
od 01.10.2018 do 17.10.2018.

Jedná se o pozemek jehož součástí je stavba, která v minulosti sloužila jako dílny Bytového podniku
Litoměřice. Byly zde umístěny lakýrnické a údržbářské dílny. Nemovitost se nachází v historické
části města Litoměřice u kostela sv. Václava a přístupná je z veřejné komunikace. Dostupné jsou
veškeré inženýrské sítě, je nutné zhotovit nové přípojky. Nemovitost je dlouhodobě neudržovaná.
Podle platné územně plánovací dokumentace města, kterou je Územní plán Litoměřice v právním
stavu po vydání změny č. 2 s nabytím účinnosti dne 05.02.2015 jsou uvedené nemovitosti zahrnuty
do stabilizované plochy smíšené obytné, v daném případě smíšeného využití centra města I (SC.1).

Dle znaleckého posudku č. 46*510*15 ze dne 3.7.2015 byla stanovena minimální kupní cena ve výši
1.653.640,- Kč. Způsob prodeje veřejnou nabídkou schválila RM 17.12.2018 pod č. usn. 89/06/2018.
Veřejná nabídka k prodeji byla zveřejněna na úřední desce od 19.12.2018 do 4.1.2019. Vítězný
zájemce o koupi, společnost Morton Plus, s.r.o., nabídla za prodávanou nemovitost nejvyšší nabídku
ve výši 3.100.000,- Kč. Po schválení prodeje ZM bude s vítězem veřejné nabídky uzavřena kupní
smlouva.

Společnost Morton Plus, s.r.o. podala na MěÚ OSNMM dne 13.2.2019 žádost o povolení možnosti
uhradit kupní cenu ve třech splátkách.

Stanovisko OSNMM: doporučuje prodej výše uvedeného nepotřebného majetku města. V případě
splátek nemovitosti navrhuje vklad předkupního práva na list vlastnictví a to do doby uhrazení celé
kupní ceny, přičemž první splátka ve výši 1.100.000,- Kč (z částky bude odečtena kauce ve výši
50.000,- Kč, kterou již vítězný zájemce uhradil před konáním veřejné nabídky) bude uhrazena před
podpisem kupní smlouvy a to nejpozději do 30.06.2019, druhá splátka ve výši 1.000.000,- Kč do
30.06.2020 a třetí splátka ve výši 1.000.000,- Kč do 30.06.2021.

Stanovisko OÚR: z hlediska záměrů rozvoje města není k prodeji pozemku stavební parcely č. 610/1
v  katastrálním  území  Litoměřice  spolu  s  objektem  občanské  vybavenosti  č.p.  2253  tamtéž
připomínek. 

Příjem do rozpočtu města – OSNMM ÚZ/ORG 04802/4000.

Návrh Usnesení:



č. j. 2/2

usnesením č. ../2/2019

ZM schvaluje prodej pozemku parc. č. 610/1 o výměře 391 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) jehož
součástí je stavba č.p. 2253 (občanská vybavenost) v k.ú. Litoměřice veřejnou nabídkou za nejvyšší
nabídnutou kupní cenu ve výši 3.100.000,- Kč společnosti MORTON PLUS s.r.o., Dobřichovická 741,
252 28 Černošice, IČO: 24161322. Kupní cena bude uhrazena ve třech splátkách, přičemž první
splátka ve výši 1.100.000,- Kč bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy a to nejpozději  do
30.06.2019, druhá splátka ve výši 1.000.000,- Kč do 30.06.2020 a třetí splátka ve výši 1.000.000,- Kč
do 30.06.2021.

Příloha č. 1: snimek_mapy.pdf

V Litoměřicích 04.04.2019

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)



č. j. 1/1

Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 11. 04. 2019

Číslo bodu: 37

Název bodu: Zřízení věcného břemene – služebnosti k telekomunikačnímu
zařízení k části pozemků parc.č. 826/1,826/2 v k.ú. Litoměřice

Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Jana Fialová

Důvodová zpráva:

Žadatel: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, IČO: 04084063

Odůvodnění: V rámci stavební akce „16010-041198 0265/17 Lékařský dům Litoměřice, MTS“ byla
žadatelem zrealizována nová telekomunikační sít k novostavbě polyfunkčního domu v ul. Na Valech.

Před stavební akcí byla uzavřena Smlouva o budoucí smlouvě pro zřízení věcného břemene č.
9810000542, dne 1.12.2017. Objednavatelem geom. plánu a jeho plátcem byl žadatel. Poplatky za
vklad smlouvy do KN hradí žadatel.

Dopad do rozpočtu: Jednorázová náhrada bude příjmem do rozpočtu UZ 4801/ORG 4000 pro rok
2019

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../2/2019

ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav
telekomunikačního zařízení k části pozemků parc.č. 826/1,826/2 v k.ú. Litoměřice, podle GP
4692-685/2018, ve prospěch oprávněného spol. České telekomunikační infrastruktury a.s., Olšanská
2681/6, Praha 3, IČO: 04084063 za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 3818 Kč + 21% DPH a
uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí

Příloha č. 1: Priloha_VCB_542.pdf

V Litoměřicích 04.04.2019

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)



č. j. 1/1

Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 11. 04. 2019

Číslo bodu: 38

Název bodu: Zřízení věcného břemene – služebnosti, elektrizační distribuční
soustavy k části pozemku parc.č. 2714/26 v k.ú. Litoměřice

Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Jana Fialová

Důvodová zpráva:

Žadatel: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, PSČ 405 02 Děčín, IČO: 24729035

Odůvodnění: V rámci stavební akce “IV-12-4015655, LT-Litoměřice, ppč.823/1, Na Valech-kNN“ byla
žadatelem vybudována na pozemku v majetku obce nová elektrizační distribuční soustava.

Před stavební akcí byla uzavřena Smlouva o budoucí smlouvě pro zřízení věcného břemene č.
9810000528 dne 3. 7. 2017.

Objednavatelem geom. plánu a jeho plátcem byl žadatel. Poplatky za vklad práva do KN hradí
žadatel.

Dopad do rozpočtu: Jednorázová náhrada bude příjmem do rozpočtu UZ 4801/ORG 4000 pro rok
2019

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../2/2019

ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav
elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 2714/26 v k.ú. Litoměřice, dle GP
4686-189/2018 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s.,Teplická 874/8, Děčín, IČO:
24729035, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 96 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku
za vklad práva do katastru nemovitostí.

Příloha č. 1: Priloha_k_528.pdf

V Litoměřicích 04.04.2019

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)



č. j. 1/1

Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 11. 04. 2019

Číslo bodu: 39

Název bodu:
Zřízení věcného břemene – služebnosti elektrizační distribuční
soustavy k části pozemků parc.č.3209/6, 3209/7, 3289/1, 3304/3,
3407/2 v k.ú. Litoměřice

Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Jana Fialová

Důvodová zpráva:

Žadatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha, IČO:
70994234,

Odůvodnění: V rámci stavební akce „Rekonstrukce ŽST Litoměřice“ byla umístěna do pozemků
parc.č. 3209/6, 3209/7, 3289/1, 3304/3, 3407/2 v k.ú. Litoměřice přípojka NN ve prospěch žadatele.
Před stavební akcí nebyla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě pro zřízení věcného břemene. Byla
uzavřena smlouva o právu provést stavbu, přičemž některé části stavby byly po jejím dokončení
převedeny bezúplatně na obec.Podle předloženého GP 4422-18/2016 bylo na pozemcích parc.č.
3209/6, 3209/7, 3289/1, 3304/3, 3407/2 v k.ú. Litoměřice umístěno zařízení NN v délce 121 m.
Objednavatelem a plátcem geom. plánu byl žadatel. Poplatek za vklad smlouvy do KN hradí žadatel.
Žadatel souhlasí s oceněním výše jednorázové náhrady podle sazebníku platných Zásad o zřizování
věcných břemen na pozemcích v majetku obce.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../2/2019

ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav přípojky
NN k části pozemků parc.č. 3209/6, 3209/7, 3289/1, 3304/3, 3407/2 v k.ú. Litoměřice v rozsahu dle
GP 4422-18/2016 ve prospěch Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7,
Praha 1, Nové Město, IČO: 70994234, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 11552 Kč +21% DPH
a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí

Příloha č. 1: Priloha_k_519b.pdf

V Litoměřicích 04.04.2019

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)



č. j. 1/1

Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 11. 04. 2019

Číslo bodu: 40

Název bodu: Zřízení věcného břemene – strpění zakrytého profilu vodního
toku (Pokratický potok)

Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Jana Fialová

Důvodová zpráva:

Žadatel: Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, Chomutov, IČO: 70889988

Odůvodnění: Povodí Ohře je vlastníkem vodního toku - Pokratického potoka. Potok protéká částí
města. Žadatel, vodní tok, včetně jeho zakryté části čistí, obnovuje a udržuje. Část stavby
zatrubněného potoka, umístěná na městských pozemcích byla v roce 2002 a 2016 zajištěna
služebností ve prospěch žadatele. Žadatel požádal o zajištění stavby, zakrývající Pokratický potok na
dalších pozemcích v majetku obce, parc.č. 33, 293/3, 442/1, 450/6, 685/19, 764,1267/15, 1268/19,
1321/11, 1321/12, 1321/14, 1321/17, 1321/18, 2018/1, 2018/7, 2115/7, 2115/8, 2693/1, 2701/2,
3295/2, 3295/6, 3295/7, 3408/34, 3408/53, 5526/1, 5526/2, 443/1, 443/2 v k.ú. Litoměřice.

Žadatel zajistil Znalecký posudek č. 2388-9/2019 pro určení jednorázové náhrady. Celková výměra
shora uvedených pozemků, které mají být dotčeny služebností je 1986 m2. Jednorázová náhrada
činní 148.950 Kč + 21% DPH, tj. 75 Kč/m2.

 

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../2/2019

ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti, spočívající ve strpění umístěné stavby
zakrytého profilu vodního toku, Pokratického potoka, na pozemcích parc.č. 33, 293/3, 442/1, 450/6,
685/19, 764,1267/15, 1268/19, 1321/11, 1321/12, 1321/14, 1321/17, 1321/18, 2018/1, 2018/7,
2115/7, 2115/8, 2693/1, 2701/2, 3295/2, 3295/6, 3295/7, 3408/34, 3408/53, 5526/1, 5526/2, 443/1,
443/2 v k.ú. Litoměřice v rozsahu vymezení podle GP 2675-29/2002, 2657-29/2002 a práva stezky a
cesty za účelem  provozu, kontroly, údržby a opravy stavby, ve prospěch oprávněného Povodí Ohře,
státní podnik, Bezručova 4219, Chomutov, IČO: 70889988, za jednorázovou úhradu ve výši 148.950
Kč + 21% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

Příloha č. 1: vypocet_vcb_s_porovnanim_potok_2019_595.pdf
Příloha č. 2: situace_595.pdf

V Litoměřicích 04.04.2019

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)



 

Zápis 
z jednání výboru p ři Zastupitelstvu m ěsta Litom ěřice 

Finanční výbor (FV) 

konaného dne 1. 4. 2019 od 16:00 v zasedací místnosti ČNIS 

Přítomni: 

• Ing. Radek Lončák, MBA – předseda FV  

• Ing. Vladimír Kestřánek, MBA  

• Mgr. Jan Fibich 

• Ing. Libuše Křížová 

• Ing. Marek Kocánek 

• Ing. Jan Hrkal 

 
 

Omluveni:  

 

 
 

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

Zapisovatel: Ing. Iveta Zalabáková 

Program: 

1. Návrhy na rozpočtová opatření 
2. Různé 
 

 

Konec jednání: 17:00  

Termín příštího jednání:  3. 6. 2019 od 16:00 v zasedací místnosti ČNIS  

Zapsal (a): Ing. Iveta Zalabáková 
 



Hosté: Bc. Čapková, Ing. Křížová, Ing. Brunclíková 
 

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 bere informaci na vědomí, souhlasí s návrhem RO a doporučuje ZM ke schválení.  
(pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0)   
 
Odbor ekonomický – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor správní – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0)    
  
Odbor školství, kultury, sportu a pam. pé če – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 6 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: 6 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: 6 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor územního rozvoje  – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
Ohledně projektu PAVE - První aktivní veřejná budova v ČR - na FV proběhla diskuse ohledně tohoto 
projektu.  
FV souhlasí s rozpočtovým opatřením týkajícím se projektu PAVE a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 1)    
Ostatní rozpočtová opatření: 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 6 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: 6 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
 
celkem navržená rozpo čtová opat ření – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
zvýšení schodku rozpo čtu o částku 9 455 tis. K č 
 
Ad 2. Různé:  
 
vývoj da ňových p říjmů k 2/2019:    

- v porovnání se stejným obdobím minulého roku je stav plnění jednotlivých daní (viz příloha) vyšší o 
cca 5,6 mil. K č (tj. + 11,2 %), z toho zejména:  
• daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (položka 1111) cca + 1,9 mil. Kč (+ 13 %) 
• daň z příjmů právnických osob (položka 1121) cca + 3 mil. Kč (+ 35 %) 
• daň z přidané hodnoty (položka 1211) cca + 0,9 mil. Kč (+ 3 %) 

 
- daňové p říjmy na rok 2019 rozpo čtovány ve výši 368 mil. K č (bez daně z příjmů právnických 

osob placené městem) – tj. předpoklad zvýšení oproti skutečnosti roku 2018 o cca 21 mil. K č (+ 6 
%) –  rozpo čtována nižší částka  oproti oficiální predikci Ministerstva  financí  – předpoklad dle 
predikce: 380 mil. K č, tj. +33 mil. K č (+ 9,5 %) oproti skutečnosti roku 2018  
 



 
 
 ověřil – ing. Radek Lončák, MBA – předseda FV 
 
 
 
 
Přílohy:  
 

• Návrhy rozpočtových opatření  
• Fond úspor 
• Daňové příjmy k 2/2019 

 
 
 
 
 
 
Rozdělovník:   

• 1x ing. Lončák, MBA – předseda FV 
• 1x členové FV 
• 1x vedení města 
• 1x vedoucí zúčastněných odborů a PO 
• 1x pí. Pavučková – rozpočtářka 
• 1x vnitřní audit 
• 1x sekretariát 

 



původní změna nový původní změna nový

311/3401 Knihovna K.H.Máchy - zajištění reg. funkcí knihoven 0 1 860 1 860 0 1 860 1 860 Knihovna K.H.Máchy - zajištění reg. funkcí knihoven 311/3401

13305/6156 Centrum SRDÍČKO - denní stacionář - soc. služby 0 2 205 2 205 0 2 205 2 205 Centrum SRDÍČKO - denní stacionář - soc. služby 13305/6156

13010/6300 státní příspěvek na výkon sociální práce 2 361 -97 2 264

1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 44 965 97 45 062

22501/8204 Pivovar - regenerace budovy A pro podnikatelské využití 11 475 -615 10 860 11 475 -615 10 860 Pivovar - regenerace budovy A pro podnikatelské využití 22501/8204

58 801 3 450 62 251 11 475 3 450 14 925Celkem Celkem

DOTACE r. 2019   

P ř í j m y V ý d a j e 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

N á z e v ÚZ/ORG



pro jednání ve finančním výboru, dne: 1.4.2019

předkládá odbor:  ekonomický

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 45 062 -730 44 332

2 1003/1000 TSM, PO - fin. vypoř. neinv. přísp. na provoz z r. 2018 0 680 680

3 1803/1000 úroky z bankovních účtů 100 50 150

45 162 0 45 162

původní změna nový

 

0 0 0

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:  

2 Finanční vypořádání neinv. příspěvku na provoz poskytnutého v rozpočtovém období r. 2018.  

Jde o vztah mezi zřizovatelem a příslušnou příspěvkovou organizací.

3 Odhad příjmů dle skutečnosti.

1 O finanční prostředky ve výši 730 tis. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

27.2.2019

Mgr. Karel Krejza

místostarosta

Ing. Iveta Zalabáková

vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

1. Tabulka P ř í j m y 

ÚZ/ORG

C e l k e m 

N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)



pro jednání ve finančním výboru, dne: 1.4.2019

předkládá odbor: správní

ÚZ/ORG

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 44 332 432 44 764

2 2805/2000 příspěvky, náhrady, vratky…… 403,6 97 500,6

44 735,6 529 45 264,6

ÚZ/ORG

původní změna nový

3 2023/2000 právní zastoupení…… 600 500 1 100

4 2001/2000 Svaz měst a obcí ČR 49 29 78

649 529 1 178

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:  

2 Odhad příjmů dle skutečnosti.

3 Navýšení položky z důvodu zadání odborných posudků.

4 Výdaje spojené s navýšením členského příspěvku z 1,80 Kč na 3,- Kč /1 obyvatele od 1.1.2019.

1 O finanční prostředky ve výši 432 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

18.3.2019

Mgr. Milan Čigáš

tajemník

Ing. Mgr. Jaroslav Lachman

vedoucí odboru

C e l k e m 

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

1. Tabulka P ř í j m y 

N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 44 764 269 45 033

2 3806/3369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 0 50 50

3 3806/3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 0 9 9

4 3806/3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 0 888 888

5 3806/3317 MŠ Masarykova 0 159 159

6 3806/3323 ZŠ Litoměřice, B. Němcové 0 239 239

7 3806/3325 ZŠ Masarykova, Litoměřice 0 13 13

8 3806/3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 0 344 344

9 3806/3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 0 38 38

10 3806/3328 ZŠ Litoměřice, Ladova 0 100 100

11 3806/3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 0 21 21

12 3806/3401 Knihovna K.H.Máchy v Litoměřicích, Mírové nám. 0 86 86

13 3806/3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 0 22 22

14 3806/3325 ZŠ Masarykova, Litoměřice 49 49

44 764 2 287 47 051

původní změna nový

15 3049/3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech - energie 1 280 102 1 382

16 3049/3406 MKZ Litoměřice, Na Valech  - energie 2 800 357 3 157

17 3046/3321 ZŠ Na Valech - materiálně-technické vybavení učeben 0 440 440

18 3046/3327 ZŠ Havlíčkova - výměna podlahové krytiny 1.stupeň 0 223 223

19 3046/3325 Masarykova ZŠ - úpravy skladu učebních pomůcek 0 170 170

20 3401/3509 Knihovna K.H.Máchy - vzduchotechnika 1 250 250 1 500

21 3034/3300 800let - vydání edukativního komiksu pro ZŠ a MŠ 0 10 10

22 3034/3300 příspěvek 800let - program ZŠ Lingua a GJJ 0 10 10

23 3046/3321 ZŠ Na Valech - 800let program městské slavnosti 0 5 5

24 3046/3323 ZŠ Božena - 800let program městské slavnosti 0 5 5

25 3046/3325 Masarykova ZŠ - 800let program městské slavnosti 0 5 5

26 3046/3326 ZŠ U Stadionu - 800let program městské slavnosti 0 5 5

27 3046/3327 ZŠ Havlíčkova - 800let program městské slavnosti 0 5 5

28 3046/3328 ZŠ Ladova - 800let program městské slavnosti 0 5 5

29 3400/3500 revitalizace letního kina - zpracování PD 0 150 150

30 3321/3500 ZŠ Na Valech-PD - rekonstr. šaten pro polytech. vzděl. 0 199 199

31 3610/3500 DDM - TKM studie pro rozšíření objektu Sovova 0 37 37

32 3370/3500 fond úspor - realizace energ. opatření příspěvkových org. 0 269 269

33 3046/3328 ZŠ Ladova - 30 let školy - školní akademie 0 40 40

5 330 2 287 7 617

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2-16 Finanční vypořádání neinv. příspěvku poskytnutého v rozpočtovém období r. 2018.  

Jde o vztah mezi zřizovatelem a příslušnou příspěvkovou organizací.

C e l k e m 

Neinvestiční příspěvek na provoz

2. Tabulka

Neinvestiční příspěvek na energie

Neinvestiční příspěvek na platy

Výdaje

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

školství, kultury, sportu a PP

C e l k e m 

ÚZ/ORG N á z e v

1.4.2019

1. Tabulka P ř í j m y 

Rozpočet (v tis. Kč)



17 Žádost ředitele ZŠ Na Valech Mgr. Petra Klupáka o mimořádné navýšení příspěvku na provoz za účelem

pořízení moderních výukových pomůcek pro zkvalitnění názornosti výuky, a sice 2x multimediální tabule,

do kmenových tříd 1. a 2. stupně dataprojektory případně TV – předpokládaná výše nákladů je 440 tis. Kč.

Doporučeno jednomyslně komisí výchovy a vzdělávání - viz zápis z jednání dne 6.2.2019.

18 Žádost ředitelky ZŠ Havlíčkova Mgr. Blanky Ježkové o navýšení příspěvku na provoz za účelem výměny

nevyhovujících podlahových krytin v části objektu školy - učebny a chodby pavilonu 1. stupně (rozbitá 

původní dlažba)

19 Žádost ředitele Masarykovy ZŠ Mgr. Karla Kynzla o mimořádný účelový příspěvek na rekonstrukci bývalého

školnického bytu v objektu školy.  Z důvodu limitovaných kapacit stávajícího objektu školy a aktuálních požadavků 

na kvalitní prostorové a materiálně technické zázemí bude tento prostor sloužit jako skladovací zázemí učebních 

materiálů, školních pomůcek a hraček využívaných základních školou a její školní družinou.

20 Žádost ředitele Knihovny K.H.Máchy v Litoměřicích o financování doplňkových prací souvisejících s instalací

VZT v objektu knihovny - jde o kompletní výmalbu všech prostor, úpravu resp. sanaci vlhkosti v přízemí 

a výměnu podlahové krytiny na galerii. 

21 V rámci letošních oslav 800. výroční založení je připravován výukový materiál v podobě komiksu, který

zábavnou formou mapuje dětem a žákům 8 století příběhů města. Komiks vznikl ve spolupráci odboru

KMaCR, ZUŠ Litoměřice, GJJ a SPŠHS Litoměřice. Náklady jsou na tisk materiálu. Následně bude distribuován

do základních a mateřských škol pro použití ve výuce a bude zdarma k dispozici veřejnosti v elektronické podobě.

22-28 Příspěvek 5 tis. Kč/škola na přípravu vystoupení v rámci Městských slavností 800. výroční založení města.

29 Za účelem budoucí revitalizace areálu letního kina, žádáme o schválení fin. prostředků na zpracování

projektové dokumentace. Areál je majetkem města, provozován spolkem Kinoklub Ostrov.

30 Zhotovení projektové dokumentace na využití stávajících šaten ZŠ Litoměřice, Na Valech 53 pro polytechnické

vzdělávání a učebny odborných předmětů.

31 Vypracování studie na rozšíření zázemí pro TKM při DDM Rozmarýn v objektu Sovova č.p. 480 - demolice

objektu starých nevyužitých šaten ve dvorním traktu a výstavba nových prostor pro činnost sekcí TKM.

32 V souladu s aktualizovaným statutem Fondu úspor příděl alokace části úspor PO na realizaci opatření

snižující energetickou náročnost objektů PO v rámci odboru ŠKSaPP.

33 Žádost ředitele ZŠ Litoměřice, Ladova 5 Mgr. Václava Červína o finanční příspěvek města na realizaci

školní akademie u příležitosti oslav 30 let existence základní školy. 

1 O finanční prostředky ve výši 269 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

26.3.2019

Mgr. Karel Krejza

místostarosta

Ing. Andrea Křížová

vedoucí odboru



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 45 033 185 45 218

2 5202/5200 Jiráskovy sady - rozvojová péče 0 100 100

7 22008/5000 Příspěvky obcím podle atomového zákona 19 780 490 20 270

64 813 775 65 588

původní změna nový

3 Jiráskovy sady - rozvojová péče 1 050 100 1 150

4 závlahy - kruhový objezd, Kapucínské nám. 40 40 80

5 5003/5000 deratizace + odchyt holubů, úklid uhynulých zvířat 55 145 200

6 22008/5000 ZŠ ul. Havlíčkova - výměna osvětlení 0 490 490

1 145 775 1 920

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2-3 Finanční prostředky poskytnuté na základě smlouvy NADACE PROMĚNY Karla Komárka.

4 V roce 2018 byly, z důvodu abnormálního sucha, zvýšeny závlahové dávky na plochách zeleně.

Vzhledem k tomu, že zálohy na vodné a stočné uhrazené v roce 2018 byly nízké, bylo nutné počátkem roku 

2019 doplatit zvýšenou spotřebu vody.

5 Z důvodu zvýšeného výskytu hmyzu a holubů.

6-7 Žádost ředitelky ZŠ Havlíčkova Mgr. Blanky Ježkové o kompletní rekonstrukci osvětlení 13 kmenových

tříd 1. a 2. stupně. Stávající jsou nevyhovující z hlediska platných hygienických norem, což bylo častým

podnětem žáků školy na školním fóru, které se uskutečnilo v únoru tohoto roku. Nová tělesa budou navíc

energeticky méně náročná. Rozpočtové opatření financované z příspěvku SURAO.  

1 O finanční prostředky ve výši 185 tis. 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

P ř í j m y 

N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

1. Tabulka

28.2.2019

Mgr. Václav Červín

místostarosta

Ing. Pavel Gryndler

vedoucí odboru

5202/5200

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

C e l k e m 

Výdaje

ÚZ/ORG

Rozpočet (v tis. Kč)

životního prostředí

1.4.2019

C e l k e m 

2. Tabulka



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 45 218 -2 218 43 000

2 6022/6156 Centrum SRDÍČKO-fin. vypoř. neinv. přísp. na energie z r. 2018 0 8 8

3 6007/6300 Klika - porušení rozp. kázně 0 6 6

45 218 -2 204 43 014

původní změna nový

4 6023/6156 Centrum SRDÍČKO - neinv. příspěvek PO na platy 8 774 -2 204 6 570

8 774 -2 204 6 570

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Finanční vypořádání neinv. příspěvku na energie poskytnutého v rozpočtovém období r. 2018.  

Jde o vztah mezi zřizovatelem a příslušnou příspěvkovou organizací.

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

4 PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež Srdíčko žádá změnu závazného ukazatele

u příspěvku na platy od zřizovatele z důvodu poskytnuté dotace z ÚK (MPSV ČR) na platy zaměstnanců.

1 O finanční prostředky ve výši 2 218 tis. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

Lukas Wünsch

místostarosta

Ing. Bc. Renáta Jurková

vedoucí odboru

26.2.2019

C e l k e m 

Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka Výdaje

Rozpočet (v tis. Kč)

ÚZ/ORG N á z e v

N á z e v

1. Tabulka P ř í j m y 

ÚZ/ORG

sociálních věcí a zdravotnictví

MĚSTO LITOMĚŘICE

1.4.2019

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 43 000 12 390 55 390

2 8218/8202 automatické parkovací zařízení pro kola 0 10 10

3 8257/8200 věž, kašny, hodiny, energie - vyúčtování energií 0 16 16

4 8402/8400 el. energie veřejného osvětlení 0 19 19

8 90992/8205 PAVE ČR, Litoměřice - účel. dot. - SFŽP 0 10 000 10 000

43 000 22 435 65 435

původní změna nový

5 8402/8400 el. energie veřejného osvětlení 4 200 419 4 619

6 8257/8200 věž, kašny, hodiny, energie 150 16 166

7 8223/8206 Kasárna pod Radobýlem - vlastní zdroje 0 2 000 2 000

9 90992/8205 PAVE ČR, Litoměřice - účel. dot. - SFŽP 0 10 000 10 000

10 8222/8205 PAVE ČR, Litoměřice - vlastní zdroje 0 10 000 10 000

4 350 22 435 26 785

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:  

2 Odhad výběru příjmů.

3,6 Vyúčtování energií za rok 2018 - věž, kašna, hodiny. 

4,5 Přesun nevyčerpaného rozpočtu v roce 2018 ve výši 400 tis. Kč a vratka peněz za energie v roce 2018.

7 Kasárna pod Radobýlem - regenerace bývalého vojenského objektu a parkovací plochy pro podnikatelské

využití - podpořena žádost od MPO a z vlastních prostředků potřebujeme 4 820 tis. Kč. Zatím žádáme o

2000 tis. Kč, není dosud ukončeno výběrové řízení. Dotace je 14 460 tis. Kč, celková cena stavby

cca 19 280 tis. Kč, realizace akce do 2/2021.

8-10 Projekt PAVE - "První aktivní veřejná budova v ČR".

Celková cena stavby cca 140 000 tis. Kč. Dotace SFŽP 50 000 tis. Kč, připravuje se výběrové řízení 

na dodavatele stavby. Realizace akce dle současných podmínek dotace do 12/2020, v jednání je 

možnost prodloužení realizace akce do 12/2021.

Toto RO řeší pouze nejbližší financování do dalšího ZM, bude průběžně upřesňováno (podíl města bude 

řešen částečně úvěrem).

1 O finanční prostředky ve výši 12 390 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

25.3.2019

Mgr. Václav Červín

mistostarosta

Ing. Venuše Brunclíkova MBA

vedoucí odboru

ÚZ/ORG N á z e v

Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

C e l k e m 

ÚZ/ORG N á z e v

2. Tabulka V ý d a j e

Rozpočet (v tis. Kč)

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

1. Tabulka P ř í j m y 

územního rozvoje

1.4.2019



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá organizační složka:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 55 390 -970 54 420

2 9103/9100 příprava a realizace projektů 133 30 163

5 9814/9100 projekt STARDUST 0 1 549 1 549

55 523 609 56 132

původní změna nový

3 9120/9100 energ. služba se zaručeným výsledkem 6 500 295 6 795

4 9807/9100 energetický management - fond úspor 131 314 445

6 631 609 7 240

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Příjem z pojistných událostí za poškození solárních laviček ve výši 29 325 Kč: v parku Střelecký ostrov

(1 050 Kč) a v parku V. Havla (28 275 Kč). 

3 Navýšení podílu na nadúspoře projektu EPC, jedná se o prémie za překročení garantované smlouvy v roce 2017 

pro firmu ESCO. Vyhodnocení EPC projektu pro rok 2017 vzala na vědomí RM dne 25.2.2019.

4 Alokace fondu úspor dle skutečných úspor propočty energetického manažera (viz příloha). Dle metodiky 

fondu úspor bude hrazeno ze salda příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.

5 Rozpočtové opatření dle rozhodnutí.

1 O finanční prostředky ve výši 970 tis. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

                             Datum, podpis navrhovatele: 

SMART CITY LITOMĚŘICE

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka

vedoucí org. složky

Mgr. Ladislav Chlupáč

Ing. Jaroslav Klusák

SMART CITY LITOMĚŘICE

18.3.2019

C e l k e m 

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

starosta

N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

1.4.2019

1. Tabulka P ř í j m y 

Výdaje

ÚZ/ORG



saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 44 965

dotace 97

mezisoučet 45 062

ekonomický -730

mezisoučet 44 332

správní 432

mezisoučet 44 764

školství, kultury, sportu a PP 269

mezisoučet 45 033

správa nemovitého majetku města

mezisoučet 45 033

životního prostředí 185

mezisoučet 45 218

sociálních věcí a zdravotnictví -2 218

mezisoučet 43 000

stavební úřad

mezisoučet 43 000

územního rozvoje 12 390

mezisoučet 55 390

městská policie

mezisoučet 55 390

útvar PROLIDI

mezisoučet 55 390

komunikace, marketingu a CR

mezisoučet 55 390

útvar obrany a krizového řízení

mezisoučet 55 390

obecní živnostenský úřad

mezisoučet 55 390

dopravy a silničního hospodářství

mezisoučet 55 390

organizační složka SMART CITY LITOMĚŘICE -970

mezisoučet 54 420

stav po 2. RO ve FV 54 420

2. RO ve FV celkem 9 455

členění dle odborů, útvarů zdroje z min. let



Čisté úspory r. 2017 897 124 Kč

Centrum cestovního ruchu Litoměřice, příspěvková organizace  Mírové nám. 16/8a 1 229 195 Kč 369 153 Kč 860 042 Kč 14,8% 39 897 Kč 35% z toho Rozpočet města 313 993 Kč

Příspěvková organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická 28 10 566 025 Kč 9 796 667 Kč 769 358 Kč 13,3% 35 690 Kč 30% z toho Fond úspor 269 137 Kč

Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 30 4 207 277 Kč 2 988 487 Kč 1 218 790 Kč 21,0% 56 539 Kč 30% z toho Fond PO 269 137 Kč

Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 1 272 359 Kč 1 256 762 Kč 15 597 Kč 0,3% 724 Kč 5% z toho Fond odměn 44 856 Kč

Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2 1 138 154 Kč 1 048 790 Kč 89 364 Kč 1,5% 4 146 Kč

Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5 1 088 811 Kč 893 949 Kč 194 862 Kč 3,4% 9 039 Kč Výdaje EM 

Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4 2 194 927 Kč 1 377 520 Kč 817 406 Kč 14,1% 37 919 Kč kofinanc 20 let kofinanc 2017

Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 1 964 527 Kč 986 276 Kč 978 251 Kč 16,9% 45 380 Kč I. zateplovačky 

Základní škola Litoměřice, Ladova 5 1 339 038 Kč 1 063 860 Kč 275 178 Kč 4,7% 12 765 Kč ZŠ U Stadionu 20 961 510 Kč 1 048 075 Kč

Základní umělecká škola, Masarykova 46 850 466 Kč 703 785 Kč 146 681 Kč 2,5% 6 804 Kč MŠ Masarykova 7 708 943 Kč 385 447 Kč

Příspěvková organizace Knihovna K.H.Máchy v Litoměřicích, Mírové nám. 26 436 160 Kč 280 185 Kč 155 975 Kč 2,7% 7 236 Kč MŠ Baarova 1 162 239 Kč 58 112 Kč

Příspěvková organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech  28 1 429 333 Kč 1 429 904 Kč -572 Kč 0,0% -27 Kč MŠ Plešivecká 2 111 256 Kč 105 563 Kč

Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 15 337 101 Kč 450 000 Kč -112 899 Kč -1,9% -5 237 Kč MŠ Stránského 1 227 419 Kč 61 371 Kč

Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO, Revoluční 30 554 896 Kč 320 000 Kč 234 896 Kč 4,0% 10 897 Kč ZŠ Havlíčkova 25 034 413 Kč 1 251 721 Kč

Centrální školní jídelna 2 386 061 Kč 2 227 262 Kč 158 799 Kč 2,7% 7 367 Kč MŠ Ladova 428/1 2 689 475 Kč 134 474 Kč

Odbor správní 2 741 000 Kč 2 242 668 Kč 498 332 Kč II. FVE

Odbor územního rozvoje města 4 049 000 Kč 3 409 755 Kč 639 245 Kč ZŠ Havlíčkova

CELKEM 37 784 328 Kč 30 845 024 Kč 6 939 304 Kč 269 137 Kč odpisy 65 000 Kč

Výdaje na energetický management roku 2016 x x 6 042 180 Kč pojištění 10 000 Kč

CELKEM čisté úspory 897 124 Kč 269 137 Kč ZŠ U Stadionu

odpisy 65 000 Kč
pojištění 10 000 Kč
MŠ Masarykova

odpisy 40 000 Kč
pojištění 10 000 Kč
III.EPC 

Celkové náklady po dodatku 2 55 948 347 Kč 2 797 417 Kč

CELKEM 6 042 180 Kč

Náklady 6 042 180 Kč

Výnosy 6 939 304 Kč

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Výdaje na energii 2013 

(pouze HČ po úpravě podílu 

finacování ze strany města)

Výdaje na energii 2017 

(pouze HČ po úpravě podílu 

finacování ze strany města)

Úspora energie 2017 

(pouze HČ po úpravě 

podílu finacování ze strany 

města)

Podíl na 

úsporách

Alokace pro PO RO FV 

2017 



Celkový výběr daní za období 1-2/2019 s porovnáním na období 1-2/2018   

(údaje v tis. Kč)

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

77 000 96 870 2 200 2 220 6 300 7 160 69 000 74 050 10 000 8 000 158 000 164 800 21 500 22 900

1 7 243 8 382 161 214 457 612 1 837 4 760 13 032 14 844 658 205

2 7 157 7 887 83 115 681 704 376 452 18 460 17 542 66 142

3

14 400 16 269 244 329 1 138 1 316 2 213 5 212 0 0 31 492 32 386 724 347

4

5

6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7

8

9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10

11

12

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 400 16 269 244 329 1 138 1 316 2 213 5 212 0 0 31 492 32 386 724 347

%

plnění

50 211 55 859

15 15

20 3 215 18 18 3 7 0

VÝBĚR DANÍ 

1122 1511

Daň z nemovitých věcí

1211

Měsíc

1111 1112

FO-placena plátci FO-placena popl. FO-vybíraná srážkou

19 17 11

5 648

DPHPO PO-OBCE

1121

20

CELKEM výběr daní (bez PO-OBCE)

% plnění (bez PO-OBCE)

Rozdíl plnění +/-

1113

0

(bez PO-OBCE)



pro jednání v ZM, dne:

předkládá odbor:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 44 764 269 45 033

2 3806/3369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 0 50 50

3 3806/3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 0 9 9

4 3806/3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 0 888 888

5 3806/3317 MŠ Masarykova 0 159 159

6 3806/3323 ZŠ Litoměřice, B. Němcové 0 239 239

7 3806/3325 ZŠ Masarykova, Litoměřice 0 13 13

8 3806/3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 0 344 344

9 3806/3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 0 38 38

10 3806/3328 ZŠ Litoměřice, Ladova 0 100 100

11 3806/3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 0 21 21

12 3806/3401 Knihovna K.H.Máchy v Litoměřicích, Mírové nám. 0 86 86

13 3806/3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 0 22 22

14 3806/3325 ZŠ Masarykova, Litoměřice 49 49

44 764 2 287 47 051

původní změna nový

15 3049/3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech - energie 1 280 102 1 382

16 3049/3406 MKZ Litoměřice, Na Valech  - energie 2 800 357 3 157

3046/3321 ZŠ Na Valech - materiálně-technické vybavení učeben 0 210 210

3050/3321 ZŠ Na Valech - inv. příspěvek - multimediální tabule 0 230 230

18 3046/3327 ZŠ Havlíčkova - výměna podlahové krytiny 1.stupeň 0 223 223

19 3046/3325 Masarykova ZŠ - úpravy skladu učebních pomůcek 0 170 170

20 3401/3509 Knihovna K.H.Máchy - vzduchotechnika 1 250 250 1 500

21 3034/3300 800let - vydání edukativního komiksu pro ZŠ a MŠ 0 10 10

22 3034/3300 příspěvek 800let - program ZŠ Lingua a GJJ 0 10 10

23 3046/3321 ZŠ Na Valech - 800let program městské slavnosti 0 5 5

24 3046/3323 ZŠ Božena - 800let program městské slavnosti 0 5 5

25 3046/3325 Masarykova ZŠ - 800let program městské slavnosti 0 5 5

26 3046/3326 ZŠ U Stadionu - 800let program městské slavnosti 0 5 5

27 3046/3327 ZŠ Havlíčkova - 800let program městské slavnosti 0 5 5

28 3046/3328 ZŠ Ladova - 800let program městské slavnosti 0 5 5

29 3400/3500 revitalizace letního kina - zpracování PD 0 150 150

30 3321/3500 ZŠ Na Valech-PD - rekonstr. šaten pro polytech. vzděl. 0 199 199

31 3610/3500 DDM - TKM studie pro rozšíření objektu Sovova 0 37 37

32 3370/3500 fond úspor - realizace energ. opatření příspěvkových org. 0 269 269

33 3046/3328 ZŠ Ladova - 30 let školy - školní akademie 0 40 40

5 330 2 287 7 617

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2-16 Finanční vypořádání neinv. příspěvku poskytnutého v rozpočtovém období r. 2018.  

Jde o vztah mezi zřizovatelem a příslušnou příspěvkovou organizací.

17

C e l k e m 

Neinvestiční příspěvek na provoz

2. Tabulka

Neinvestiční příspěvek na energie

Neinvestiční příspěvek na platy

Výdaje

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO ZM

školství, kultury, sportu a PP

C e l k e m 

ÚZ/ORG N á z e v

11.4.2019

1. Tabulka P ř í j m y 
Rozpočet (v tis. Kč)



17 Žádost ředitele ZŠ Na Valech Mgr. Petra Klupáka o mimořádné navýšení příspěvku na provoz za účelem

pořízení moderních výukových pomůcek pro zkvalitnění názornosti výuky, a sice 2x multimediální tabule,

do kmenových tříd 1. a 2. stupně dataprojektory případně TV – předpokládaná výše nákladů je 440 tis. Kč.

Doporučeno jednomyslně komisí výchovy a vzdělávání - viz zápis z jednání dne 6.2.2019.

18 Žádost ředitelky ZŠ Havlíčkova Mgr. Blanky Ježkové o navýšení příspěvku na provoz za účelem výměny

nevyhovujících podlahových krytin v části objektu školy - učebny a chodby pavilonu 1. stupně (rozbitá 

původní dlažba)

19 Žádost ředitele Masarykovy ZŠ Mgr. Karla Kynzla o mimořádný účelový příspěvek na rekonstrukci bývalého

školnického bytu v objektu školy.  Z důvodu limitovaných kapacit stávajícího objektu školy a aktuálních požadavků 

na kvalitní prostorové a materiálně technické zázemí bude tento prostor sloužit jako skladovací zázemí učebních 

materiálů, školních pomůcek a hraček využívaných základních školou a její školní družinou.

20 Žádost ředitele Knihovny K.H.Máchy v Litoměřicích o financování doplňkových prací souvisejících s instalací

VZT v objektu knihovny - jde o kompletní výmalbu všech prostor, úpravu resp. sanaci vlhkosti v přízemí 

a výměnu podlahové krytiny na galerii. 

21 V rámci letošních oslav 800. výroční založení je připravován výukový materiál v podobě komiksu, který

zábavnou formou mapuje dětem a žákům 8 století příběhů města. Komiks vznikl ve spolupráci odboru

KMaCR, ZUŠ Litoměřice, GJJ a SPŠHS Litoměřice. Náklady jsou na tisk materiálu. Následně bude distribuován

do základních a mateřských škol pro použití ve výuce a bude zdarma k dispozici veřejnosti v elektronické podobě.

22-28 Příspěvek 5 tis. Kč/škola na přípravu vystoupení v rámci Městských slavností 800. výroční založení města.

29 Za účelem budoucí revitalizace areálu letního kina, žádáme o schválení fin. prostředků na zpracování

projektové dokumentace. Areál je majetkem města, provozován spolkem Kinoklub Ostrov.

30 Zhotovení projektové dokumentace na využití stávajících šaten ZŠ Litoměřice, Na Valech 53 pro polytechnické

vzdělávání a učebny odborných předmětů.

31 Vypracování studie na rozšíření zázemí pro TKM při DDM Rozmarýn v objektu Sovova č.p. 480 - demolice

objektu starých nevyužitých šaten ve dvorním traktu a výstavba nových prostor pro činnost sekcí TKM.

32 V souladu s aktualizovaným statutem Fondu úspor příděl alokace části úspor PO na realizaci opatření

snižující energetickou náročnost objektů PO v rámci odboru ŠKSaPP.

33 Žádost ředitele ZŠ Litoměřice, Ladova 5 Mgr. Václava Červína o finanční příspěvek města na realizaci

školní akademie u příležitosti oslav 30 let existence základní školy. 

1 O finanční prostředky ve výši 269 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

26.3.2019

Mgr. Karel Krejza

místostarosta

Ing. Andrea Křížová

vedoucí odboru
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Vzorová smlouva o poskytnutí dotace z Programu podpory v oblasti KULTURY 
v Litoměřicích – 800. výročí založení města Litoměřice nad 50 tisíc 

 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  
č. ŠKAS XXX/2019 

uzavřená podle § 10a odst. 3 a 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů a podle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, 

ve znění pozdějších předpisů 

 

Město Litoměřice 
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 
 
název spolku 
se sídlem ………. 
IČO: ………  
zastoupený ……… 
bankovní spojení: ……… 
číslo účtu: ………  
(dále jen příjemce) 
 

uzavírají tuto smlouvu: 
 

 Čl. 1 
Předmět a účel smlouvy 

 
1. Tato smlouva se uzavírá na základě pravidel pro poskytování dotací z Programu 
podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích – 800. výročí založení města Litoměřice pro 
rok 2019. 
 
2. Předmětem této smlouvy je poskytnutí jednorázové účelové dotace ze strany 
poskytovatele na částečnou úhradu výdajů přímo souvisejících s projektem …název 
projektu ….., a to (honoráře, nákup drobného materiálu, nákup odměn a cen pro vítěze, 
pronájmy, půjčovné, dopravné, ubytování, grafické práce, propagace, tisk, tlumočení, 
zvuk, technika, OSA), který bude realizován od - do ……………… . 
 
3. Účelem této smlouvy je stanovení podmínek, za kterých poskytovatel poskytne příjemci 
kompenzaci nákladů vynaložených na projekt uvedený v Čl. 1 odst. 2. 
 

4. Dle podmínek vyhlášeného Programu podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích a 
kulturního projektu "Litoměřické kulturní léto" může činit výše dotace maximálně 80 % 
celkových nákladů projektu.  

 

 



 
Čl. 2 

Výše a způsob poskytnutí dotace 
 

1. Poskytovatel na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů a ve smyslu usnesení Zastupitelstva města Litoměřice č. xxxxx ze 
dne 11. 4. 2019, poskytuje příjemci ze svého rozpočtu na rok 2019 jednorázovou účelovou 
dotaci na výdaje uvedené v Čl. 1 této smlouvy ve výši ……….. Kč (slovy: …………….. 
korun českých).  
 
2. Tato dotace bude splatná jednorázově na základě finančního vypořádání, které 
příjemce předloží poskytovateli do dvou měsíců od konání projektu, spolu s předepsaným 
formulářem žádosti o proplacení dotace. Dotace bude poskytnuta bezhotovostním 
převodem z účtu poskytovatele č. 1524-471/0100 na účet příjemce  
č. ………………. vedeného u ………………, nejpozději do 14 dnů od předložení finančního 
vypořádání a od účinnosti této smlouvy, která bude splněna zveřejněním v ISRS podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).   
 
 

Čl. 3 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
Příjemce dotace prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje: 
 
1. Příjemce se zavazuje použít dotaci výhradně k úhradě výdajů specifikovaných v  
Čl. 1 této Smlouvy. 
 
2. Příjemce dotace je povinen použít dotaci pouze v souladu s touto Smlouvou a právními 
předpisy, zejména se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/19991Sb., o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 
3. Příjemce nesmí převést dotaci na jinou právnickou osobu či fyzickou osobu. 
 
4. Vést řádně a odděleně v účetní evidenci čerpání prostředků od poskytovatele dotace.  
 
5. Příjemce prohlašuje, že nemá žádné pohledávky po lhůtě splatnosti ve vztahu 
k poskytovateli a není v insolvenčním řízení. Pokud tato skutečnost nastane v budoucnu, 
je příjemce dotace povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit poskytovateli dotace. 
Zahájení insolvenčního řízení je důvodem k odstoupení od smlouvy ze strany 
poskytovatele dotace. 
 
6. Příjemce prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy je účtem příjemce 
dotace. 
 
7. Informovat poskytovatele dotace o zásadních změnách příjemce dotace jako jsou 
vlastnická práva, vstup do likvidace, přeměna právnické osoby, změna statutárního 
zástupce, změna názvu, bankovního spojení, sídla či doručovací adresy apod., a to do 14 
dnů ode dne, kdy tato skutečnost (změna) nastala. 
 



8. Uvádět po celou dobu čerpání dotace na všech tiskovinách, elektronických nebo jiných 
médiích (CD, DVD, na internetu apod.) vyhotovených v rámci činnosti příjemce dotace a 
na viditelných místech při všech akcích souvisejících s činností, že jsou realizovány za 
finanční spoluúčasti Města Litoměřice.  
 
9. Příjemce dotace se zavazuje na originálech dokladů proplácených z dotace Města 
Litoměřice uvádět: „Tento náklad je hrazen z dotace Města Litoměřice“. 
 
10. Příjemce dotace bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a 
dalších údajů uvedených v této Smlouvě, včetně výše a podmínek poskytnutí dotace. 
 
11 Smluvní strany současně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, 
není označován za obchodní tajemství. Město Litoměřice je oprávněno, pokud postupuje 
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, poskytovat veškeré informace o této Smlouvě a o jiných údajích tohoto 
závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových 
podkladech, předávacích protokolech či jiných písemnostech). Vzhledem  
k veřejnoprávnímu charakteru Města Litoměřice souhlasí příjemce dotace se zveřejněním 
veškerých údajů týkajících se či souvisejících s plněním dle této Smlouvy podle zákona  
č. 106/1999 Sb., a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
 
12. Příjemce je povinen zajistit obecné povinnosti při nakládání s odpady vč. třídění 
jednotlivých složek odpadu minimálně v rozsahu papír – plast – sklo (a dalších složek 
např. kovů dle konkrétních podmínek činnosti). 
 
 

Čl. 4 
Finanční vypořádání dotace 

 
1. V případě, že příjemce nepředloží finanční vypořádání dotace do dvou měsíců od 
konání projektu, nebude dotace čerpána z rozpočtu poskytovatele a nebude příjemci 
vyplacena. 
 
2. V případě, že příjemce nedoloží náklady ve výši přiznané dotace, nevyužitá dotace 
nebude čerpána z rozpočtu poskytovatele a nebude příjemci vyplacena. 
 
3. Dotace nebude vyplacena, pokud poskytovatel před vyplacením zjistí, že příjemce 
dotace má vůči poskytovateli nesplněné finanční závazky po datu splatnosti nebo bylo 
zahájeno insolvenční řízení s osobou příjemce dotace nebo vstup do likvidace. 
 
 

Čl. 5 
Kontrola čerpání dotace 

 
1. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo provést kontrolu čerpání dotace a v této 
souvislosti nahlížet do účetnictví příjemce. Příjemce dotace se tímto zavazuje vytvořit 
podmínky k provedení kontroly a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným 
k provádění kontroly a přijaté závěry kontroly respektovat. 
 
2. Příjemce dotace je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),  



ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Příjemce dotace 
je tak povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zejména zaměstnancům 
nebo zmocněncům poskytovatele, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných 
orgánů veřejné správy a vytvořit uvedeným osobám a orgánům podmínky k provedení 
kontroly předmětu plnění této smlouvy a poskytnout jim součinnost.   

 
 
Čl. 6 

                                                  Doba trvání smlouvy 
 
1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do úplného vypořádání všech peněžitých 
nároků z této Smlouvy plynoucích. 
 

2. Smlouvu lze ukončit na základě:  

• písemné Dohody obou smluvních stran.  

Při ukončení Smlouvy Dohodou je příjemce dotace povinen vrátit bezhotovostním 
převodem na účet poskytovatele dotace poskytnutou část dotace, která mu již byla 
vyplacena, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení Dohody 
podepsané oběma smluvními stranami, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

• písemnou výpovědí Smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.  

 
Poskytovatel dotace může smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení 
dotace. Výpověď Smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody 
jejího udělení.  
 
Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po 
měsíci, v němž byla výpověď doručena příjemci dotace. Účinky doručení pro účely této 
smlouvy však nastávají i tehdy, pokud příjemce svým jednáním nebo opomenutím 
doručení zmařil.  
 
3. Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemce dotace stanovených touto 
Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustí 
zejména pokud:  
 
a) příjemce dotace použije dotaci k jinému účelu než uvedenému v této Smlouvě,   
b) příjemce dotace uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže 
uzavření této Smlouvy, 
c) příjemce dotace je v likvidaci, nebo s ním bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona  
č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů,   
d) příjemce dotace změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace pro 
danou oblast podpory, ztratí způsobilost k činnosti, na níž byla dotace poskytnuta,  
e) pokud příjemce dotace neumožní poskytovateli, resp. jím pověřenému pracovníkovi, 
provedení kontroly čerpání peněžních prostředků z dotace, tedy nepředložení příslušných 
účetních knih, příjmových a výdajových dokladů, jakož i další neposkytnutí potřebné 
součinnosti k provedení kontroly, 
f) příjemce dotace neprovede finanční vypořádání dotace v termínu stanoveném touto 
Smlouvou, 
g) příjemce dotace neinformuje veřejnost o tom, že aktivity v rámci své činnosti realizuje 
za finanční spoluúčasti Města Litoměřice,  
h) z důvodu zániku příjemce dotace (právnímu nástupci). 



 
4. V případě výpovědi této Smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace 
nevzniká a nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi Smlouvy po proplacení 
dotace, se příjemce dotace zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit bezhotovostním 
převodem na účet poskytovatele dotace uvedený v záhlaví této Smlouvy bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručení výpovědi. 
 
5. Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že příjemce 
dotace vrátí poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení 
Smlouvy dojde až vypořádáním všech práv a povinností smluvních stran.  

 
6. Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona  
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení Smlouvy 
musí být učiněn písemně a musí v něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku 
Smlouvy. 
 
7. Příjemce dotace je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související 
s poskytnutou dotací po dobu 10 let od ukončení čerpání dotace způsobem, který je 
v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Lhůta začíná běžet od 1. 1. roku 
následujícího po roce, na který byla dotace poskytnuta.  
 
 

Čl. 7 
Sankce za porušení podmínek poskytnutí dotace 

 
1. Porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je každé neoprávněné 
použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých jako dotace. 
 
2. Neoprávněným použitím dotace je její použití, kterým byla porušena povinnost 
stanovená právními předpisy ČR, přímo použitelnými předpisy Evropské unie a touto 
Smlouvou. Za neoprávněné použití dotace se považuje porušení povinnosti příjemce 
dotace, ke kterému došlo před i po připsání peněžních prostředků na účet příjemce dotace 
a neprokáže-li příjemce dotace, jak byly tyto prostředky použity. 
 
3. Zadržením peněžních prostředků je porušení povinnosti vrácení poskytnutých 
prostředků ve stanoveném termínu.  
 
4. Příjemce dotace, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení 
rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele dotace.  
 
5. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k vrácení dotace nebo její části ve 
lhůtě 1 měsíce, zjistí-li na základě kontroly, že příjemce dotace porušil povinnost 
stanovenou právním předpisem, která souvisí s účelem, na který byla dotace poskytnuta, 
nedodržel účel dotace nebo podmínky této Smlouvy, za kterých byla dotace poskytnuta, u 
nichž nelze vyzvat k provedení opatření k nápravě. V rozsahu, v jakém příjemce dotace 
vrátil dotaci nebo její část, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.  
 
6. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k provedení opatření k nápravě v 
jím stanovené lhůtě, domnívá-li se na základě kontrolního zjištění, že příjemce dotace 
porušil méně závažnou podmínku této Smlouvy, u níž poskytovatel dotace stanovil, že její 
nesplnění bude postiženo nižším odvodem, než kolik činí celková částka dotace a jejíž 



povaha umožňuje nápravu v náhradní lhůtě. V rozsahu, v jakém příjemce dotace provedl 
opatření k nápravě, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.  
 
7. Podle této Smlouvy se porušením méně závažné povinnosti rozumí porušení povinnosti 
stanovené v Čl. 3 odst. 7. této Smlouvy. Za porušení těchto povinností se stanoví odvod 
ve výši 300 Kč. Při porušení několika méně závažných povinností se odvody za porušení 
rozpočtové kázně sčítají.  
 
8. Stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně, stanovení penále za prodlení 
s odvodem a prominutí odvodu nebo penále a související záležitosti se řídí ust. § 22 
zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
9. Porušení podmínek poskytnutí dotace bude zohledněno v případě další žádosti 
příjemce dotace o finanční podporu (dotaci) ze strany poskytovatele dotace pro další 
období. 
 

Čl. 8 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými předpisy.  
 
2. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží 
poskytovatel dotace a příjemce dotace. 
 
3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této Smlouvy, a že je projevem jejich 
pravé a svobodné vůle, a že nebyla ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek. 
 
4. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky za souhlasu obou smluvních 
stran, platnost těchto dodatků je podmíněna souhlasem Zastupitelstva města Litoměřice. 
 
5. Rada města Litoměřice schválila usnesením č. 719/23/2016 ze dne 15. 12. 2016 
v souladu s vyhláškou č. 1/2002, o znaku a praporu města Litoměřic užívání znaku Města 
Litoměřice při všech formách propagace akcí a celoročních činností subjektů, 
podpořených finančními prostředky z rozpočtu města Litoměřice.  
 
6. Město Litoměřice tímto postupuje příjemci dotace oprávnění k užití loga oslav 800. 
výročí založení města, včetně logomanuálu, a to na všech formách propagace projektu 
uvedeného v Čl. 1 odst. 2 během roku 2019.  
 
7. 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.  
 
8. 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. 
 
9. 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.  
 
10. 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. 
 
11. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv (ISRS). 
 
 
 
V Litoměřicích dne ………………….   V Litoměřicích dne ……………………  
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………..      ………………………………………….. 
Město Litoměřice                                            název spolku 
zastoupené místostarostou                            zastoupený …….  
Mgr. Karlem Krejzou                                       



                                                                                                      Návrh dotací v Programu podpory v oblasti kultury na rok 2019_ZM

Pořadové 
číslo 

Žadatel Adresa IČO Název projektu Termín realizace
Plánovaný 

rozpočet
Požadovaný 

příspěvek

Celkem 
bodové 

hodnocení

NÁVRH KOMISE 
KULTURY

1 ALLfest.cz, s.r.o.
Zámek 674,                                   
696 62 Strážnice 7846801 ALLfest 17.5. - 20.5.2019 800 000 Kč 250 000 Kč 16,17 110 000 Kč

2 Bezva parta s.r.o.
Chlumova 206/21,                                                               
130 00 Praha 5030943 Bezva fest 2019 - rodinný festival 8.6.2019 1 235 000 Kč 250 000 Kč 19,83 130 000 Kč

3

CENTRUM PRO NÁHRADNÍ 
RODINNOU PÉČI, obecně 
prospěšná společnost

Kréta 158,                                                           
412 01 Terezín, Nové Kopisty 26999234 10. benefiční divadelní festival 12.10.- 19.10.2019 132 000 Kč 105 600 Kč 18,60 105 000 Kč

4 FK Litoměřicko, z.s.
U Stadionu 1980/2,                                              
412 01 Litoměřice 46771361

Oslavy 100. let od založení fotbalu v 
Litoměřicích 1. - 30.6.2019 100 000 Kč 80 000 Kč 12,17 25 000 Kč

5

Gymnázium Josefa Jungmanna 
Litoměřice, Svojsíkova 1, 
příspěvková organizace

Svojsíkova 1,                         
412 01 Litoměřice 46773673 Slavíme společně 1.1. - 23.6.2019 150 000 Kč 90 000 Kč 16,83 50 000 Kč

6 Hanzl Michal
Palachova 32,                                                    
412 01 Litoměřice 61360465 POKOŘEN - komorní festival na břehu Labe 26.7. - 27.7.2019 200 000 Kč 60 000 Kč 17,67 45 000 Kč

7 Bc. V.J.
                                                       
412 01 Litoměřice FO

Slavnostní 5.ročník dětského festivalu ohně 
a pohybu Incendio 2019 1.3.-15.12.2019 170 000 Kč 136 000 Kč 19,67 130 000 Kč

8 Nadační fond Kalich
Velká Krajská 2,                                                                         
412 01 Litoměřice 27297781 Benefiční koncert pro hospic 25.6.2019 150 000 Kč 80 000 Kč 18,00 75 000 Kč

9 "Pískovna"
Palachova 641/43,                              
412 01 Litoměřice 1630407 Grasselload 2019 29. - 30.6.2019 295 000 Kč 80 000 Kč 16,83 50 000 Kč

10 "Pískovna"
Palachova 641/43,                              
412 01 Litoměřice 1630407 Hudební léto 2019 31.5. - 13.9.2019 198 000 Kč 80 000 Kč 16,83 40 000 Kč

11

Spolek Hudební Společnost Úštěk - 
Musikgesellschaft Auscha

Mírové náměstí 47,                                                           
411 45 Úštěk 4749740

Festival Umění Litoměřice - 800 let 
Litoměřic, města opery a symfonických 
koncertů 1.1. - 29.12.2019 855 400 Kč 300 000 Kč 13,33 70 000 Kč

12 S.O.
                                                               
412 01 Litoměřice FO 7. ročník hudebního festivalu DCP 21. - 23.6.2019 500 000 Kč 200 000 Kč 15,33 50 000 Kč

880 000 Kč























 
 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  
č. ŠKAS/XXX/2019 

uzavřená podle § 10a odst. 3 a 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů a podle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, 

ve znění pozdějších předpisů 
 
Město Litom ěřice 
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 
 
BIO ILLUSION s.r.o. 
se sídlem Jabloňová 2929/30, 106 00 Praha 10 
IČO: 62908049 
zastoupené Miloslavem Šmídmajerem 
bankovní spojení: Sberbank 
číslo účtu: 4200013242 / 6800 
(dále jen příjemce) 
 

uzavírají tuto smlouvu: 
 

 Čl. 1 
Předmět a účel smlouvy 

 
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí jednorázové účelové dotace ze strany 
poskytovatele na částečnou úhradu výdajů (honoráře, propagace, nákup drobného 
materiálu, nákup kostýmů, ubytování, nájemné, materiál pro stavby a rekvizity, úklid, 
náklady na kompars) přímo souvisejících s projektem realizace komedie ze školního 
prost ředí s názvem Název jsem zapomn ěl, který se bude konat od května do října 2019 
v Litoměřicích a blízkém okolí.  

 
Čl. 2 

Výše a způsob poskytnutí dotace 
 

1. Poskytovatel na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů a ve smyslu usnesení Zastupitelstva města Litoměřice č. //2019 ze 
dne 11. 4. 2019, poskytuje příjemci ze svého rozpočtu na rok 2019 jednorázovou účelovou 
dotaci na výdaje uvedené v Čl. 1 této smlouvy ve výši 250.000 Kč (slovy: dvě stě padesát 
tisíc korun českých).  
 
2. Tato dotace bude splatná jednorázově na základě finančního vypořádání, které 
příjemce předloží poskytovateli do dvou měsíců od konání projektu, spolu s předepsaným 
formulářem žádosti o proplacení dotace. Dotace bude poskytnuta bezhotovostním 
převodem z účtu poskytovatele č. 1524-471/0100 na účet příjemce č. 4200013242/6800 



vedeného u Sberbank, nejpozději do 14 dnů od předložení finančního vypořádání a od 
účinnosti této smlouvy, která bude splněna zveřejněním v ISRS podle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv).  
 

Čl. 3 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
Příjemce dotace prohlašuje, že dotaci p řijímá a v této souvislosti se zavazuje: 
 
1. Příjemce se zavazuje použít dotaci výhradně k úhradě výdajů specifikovaných v  
Čl. 1 této Smlouvy. 
 
2. Příjemce dotace je povinen použít dotaci pouze v souladu s touto Smlouvou a právními 
předpisy, zejména se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/19991Sb., o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 
3. Příjemce nesmí převést dotaci na jinou právnickou osobu či fyzickou osobu. 
 
4. Vést řádně a odděleně v účetní evidenci čerpání prostředků od poskytovatele dotace.  
 
5. Příjemce prohlašuje, že nemá žádné pohledávky po lhůtě splatnosti ve vztahu 
k poskytovateli a není v insolvenčním řízení. Pokud tato skutečnost nastane v budoucnu, 
je příjemce dotace povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit poskytovateli dotace. 
Zahájení insolvenčního řízení je důvodem k odstoupení od smlouvy ze strany 
poskytovatele dotace. 
 
6. Příjemce prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy je účtem příjemce 
dotace. 
 
7. Informovat poskytovatele dotace o zásadních změnách příjemce dotace jako jsou 
vlastnická práva, vstup do likvidace, přeměna právnické osoby, změna statutárního 
zástupce, změna názvu, bankovního spojení, sídla či doručovací adresy apod., a to do 14 
dnů ode dne, kdy tato skutečnost (změna) nastala. 
 
8. Uvádět po celou dobu čerpání dotace na všech tiskovinách, elektronických nebo jiných 
médiích (CD, DVD, na internetu apod.) vyhotovených v rámci činnosti příjemce dotace a 
na viditelných místech při všech akcích souvisejících s činností, že jsou realizovány za 
finanční spoluúčasti Města Litoměřice.  
 
9. Příjemce dotace se zavazuje na originálech dokladů proplácených z dotace Města 
Litoměřice uvádět: „Tento náklad je hrazen z dotace Města Litoměřice“. 
 
10. Příjemce dotace bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a 
dalších údajů uvedených v této Smlouvě, včetně výše a podmínek poskytnutí dotace. 
 
11 Smluvní strany současně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, 
není označován za obchodní tajemství. Město Litoměřice je oprávněno, pokud postupuje 
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, poskytovat veškeré informace o této Smlouvě a o jiných údajích tohoto 
závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových 



podkladech, předávacích protokolech či jiných písemnostech). Vzhledem  
k veřejnoprávnímu charakteru Města Litoměřice souhlasí příjemce dotace se zveřejněním 
veškerých údajů týkajících se či souvisejících s plněním dle této Smlouvy podle zákona  
č. 106/1999 Sb., a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
 
12. Příjemce je povinen zajistit obecné povinnosti při nakládání s odpady vč. třídění 
jednotlivých složek odpadu minimálně v rozsahu papír – plast – sklo (a dalších složek 
např. kovů dle konkrétních podmínek činnosti). 
 

Čl. 4 
Finanční vypo řádání dotace 

 
1. V případě, že příjemce nepředloží finanční vypořádání dotace do jednoho měsíce od 
konání projektu, nebude dotace čerpána z rozpočtu poskytovatele a nebude příjemci 
vyplacena. 
 
2. V případě, že příjemce nedoloží náklady ve výši přiznané dotace, nevyužitá dotace 
nebude čerpána z rozpočtu poskytovatele a nebude příjemci vyplacena. 
 
3. Dotace nebude vyplacena, pokud poskytovatel před vyplacením zjistí, že příjemce 
dotace má vůči poskytovateli nesplněné finanční závazky po datu splatnosti nebo bylo 
zahájeno insolvenční řízení s osobou příjemce dotace nebo vstup do likvidace. 
 

Čl. 5 
Kontrola čerpání dotace 

 
1. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo provést kontrolu čerpání dotace a v této 
souvislosti nahlížet do účetnictví příjemce. Příjemce dotace se tímto zavazuje vytvořit 
podmínky k provedení kontroly a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným 
k provádění kontroly a přijaté závěry kontroly respektovat. 
 
2. Příjemce dotace je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),  
ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Příjemce dotace 
je tak povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zejména zaměstnancům 
nebo zmocněncům poskytovatele, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných 
orgánů veřejné správy a vytvořit uvedeným osobám a orgánům podmínky k provedení 
kontroly předmětu plnění této smlouvy a poskytnout jim součinnost.   

 
Čl. 6 

                                                  Doba trvání smlouvy 
 
1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do úplného vypořádání všech peněžitých 
nároků z této Smlouvy plynoucích. 
 
2. Smlouvu lze ukončit na základě:  

• písemné Dohody obou smluvních stran.  
Při ukončení Smlouvy Dohodou je příjemce dotace povinen vrátit bezhotovostním 
převodem na účet poskytovatele dotace poskytnutou část dotace, která mu již byla 
vyplacena, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení Dohody 



podepsané oběma smluvními stranami, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

• písemnou výpovědí Smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.  
 
Poskytovatel dotace může smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení 
dotace. Výpověď Smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody 
jejího udělení.  
 
Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po 
měsíci, v němž byla výpověď doručena příjemci dotace. Účinky doručení pro účely této 
smlouvy však nastávají i tehdy, pokud příjemce svým jednáním nebo opomenutím 
doručení zmařil.  
 
3. Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemce dotace stanovených touto 
Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustí 
zejména pokud:  
 
a) příjemce dotace použije dotaci k jinému účelu než uvedenému v této Smlouvě,   
b) příjemce dotace uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže 
uzavření této Smlouvy, 
c) příjemce dotace je v likvidaci, nebo s ním bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona  
č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů,   
d) příjemce dotace změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace pro 
danou oblast podpory, ztratí způsobilost k činnosti, na níž byla dotace poskytnuta,  
e) pokud příjemce dotace neumožní poskytovateli, resp. jím pověřenému pracovníkovi, 
provedení kontroly čerpání peněžních prostředků z dotace, tedy nepředložení příslušných 
účetních knih, příjmových a výdajových dokladů, jakož i další neposkytnutí potřebné 
součinnosti k provedení kontroly, 
f) příjemce dotace neprovede finanční vypořádání dotace v termínu stanoveném touto 
Smlouvou, 
g) příjemce dotace neinformuje veřejnost o tom, že aktivity v rámci své činnosti realizuje 
za finanční spoluúčasti Města Litoměřice,  
h) z důvodu zániku příjemce dotace (právnímu nástupci). 
 
4. V případě výpovědi této Smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace 
nevzniká a nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi Smlouvy po proplacení 
dotace, se příjemce dotace zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit bezhotovostním 
převodem na účet poskytovatele dotace uvedený v záhlaví této Smlouvy bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručení výpovědi. 
 
5. Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že příjemce 
dotace vrátí poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení 
Smlouvy dojde až vypořádáním všech práv a povinností smluvních stran.  

 
6. Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona  
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení Smlouvy 
musí být učiněn písemně a musí v něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku 
Smlouvy. 
 
7. Příjemce dotace je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související 
s poskytnutou dotací po dobu 10 let od ukončení čerpání dotace způsobem, který je 
v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Lhůta začíná běžet od 1. 1. roku 
následujícího po roce, na který byla dotace poskytnuta.  



Čl. 7 
Sankce za porušení podmínek poskytnutí dotace 

 
1. Porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je každé neoprávněné 
použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých jako dotace. 
 
2. Neoprávněným použitím dotace je její použití, kterým byla porušena povinnost 
stanovená právními předpisy ČR, přímo použitelnými předpisy Evropské unie a touto 
Smlouvou. Za neoprávněné použití dotace se považuje porušení povinnosti příjemce 
dotace, ke kterému došlo před i po připsání peněžních prostředků na účet příjemce dotace 
a neprokáže-li příjemce dotace, jak byly tyto prostředky použity. 
 
3. Zadržením peněžních prostředků je porušení povinnosti vrácení poskytnutých 
prostředků ve stanoveném termínu.  
 
4. Příjemce dotace, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení 
rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele dotace.  
 
5. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k vrácení dotace nebo její části ve 
lhůtě 1 měsíce, zjistí-li na základě kontroly, že příjemce dotace porušil povinnost 
stanovenou právním předpisem, která souvisí s účelem, na který byla dotace poskytnuta, 
nedodržel účel dotace nebo podmínky této Smlouvy, za kterých byla dotace poskytnuta, u 
nichž nelze vyzvat k provedení opatření k nápravě. V rozsahu, v jakém příjemce dotace 
vrátil dotaci nebo její část, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.  
 
6. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k provedení opatření k nápravě v 
jím stanovené lhůtě, domnívá-li se na základě kontrolního zjištění, že příjemce dotace 
porušil méně závažnou podmínku této Smlouvy, u níž poskytovatel dotace stanovil, že její 
nesplnění bude postiženo nižším odvodem, než kolik činí celková částka dotace a jejíž 
povaha umožňuje nápravu v náhradní lhůtě. V rozsahu, v jakém příjemce dotace provedl 
opatření k nápravě, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.  
 
7. Podle této Smlouvy se porušením méně závažné povinnosti rozumí porušení povinnosti 
stanovené v Čl. 3 odst. 7. této Smlouvy. Za porušení těchto povinností se stanoví odvod 
ve výši 300 Kč. Při porušení několika méně závažných povinností se odvody za porušení 
rozpočtové kázně sčítají.  
 
8. Stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně, stanovení penále za prodlení 
s odvodem a prominutí odvodu nebo penále a související záležitosti se řídí ust. § 22 
zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
9. Porušení podmínek poskytnutí dotace bude zohledněno v případě další žádosti 
příjemce dotace o finanční podporu (dotaci) ze strany poskytovatele dotace pro další 
období. 

Čl. 8 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 



pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými předpisy.  
 
2. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží 
poskytovatel dotace a příjemce dotace. 
 
3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této Smlouvy, a že je projevem jejich 
pravé a svobodné vůle, a že nebyla ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek. 
 
4. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky za souhlasu obou smluvních 
stran, platnost těchto dodatků je podmíněna souhlasem Zastupitelstva města Litoměřice. 
 
5. Rada města Litoměřice schválila usnesením č. 719/23/2016 ze dne 15. 12. 2016 
v souladu s vyhláškou č. 1/2002, o znaku a praporu města Litoměřic užívání znaku Města 
Litoměřice při všech formách propagace akcí a celoročních činností subjektů, 
podpořených finančními prostředky z rozpočtu města Litoměřice.  
 
6. Město Litoměřice tímto postupuje příjemci dotace oprávnění k užití loga oslav  
800. výročí založení města, včetně logomanuálu, a to na všech formách propagace 
projektu uvedeného v Čl. 1 odst. 2 během roku 2019. 
 
7. 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.  
 
8. 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. 
 
9. 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.  
 
10. „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.“ 
 
11.  Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (ISRS). 
 
 
V Litoměřicích dne       V Litoměřicích dne  
 
 
 
………………………………..      ………………………………………….. 
Město Litoměřice                                           BIO ILLUSION s.r.o. 
zastoupené místostarostou                            zastoupené  
Mgr. Karlem Krejzou                                      Miloslavem Šmídmajerem 



pro jednání v ZM, dne:

předkládá odbor:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 54 420 250 54 670

54 420 250 54 670

původní změna nový

2 3401/3400 BIO ILLUSION s.r.o. - dotace - realizace komedie 0 250 250

0 250 250

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Schválení rozpočtového opatření na žádost BIO ILLUSION s.r.o. o finanční podporu při natáčení filmu

ze školního prostředí s pracovním názvem "Název jsem zapomněl", které proběhne v Litoměřicích 

a blízkém okolí města. Natočení filmu bude přínosem jak pro propagaci města, podporu místních podnikatelů

a možnosti využít přítomnosti známých herců, hudebních skladatelů v rámci programu oslav 800. výročí

založení města a Letního filmového festivalu.

1 O finanční prostředky ve výši 250 tis. 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 tis. Kč)

C e l k e m 

2.4.2019

Mgr. Karel Krejza

místostarosta

Ing. Andrea Křížová

vedoucí odboru

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka Výdaje

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU V ZM

18.4.2019

školství, kultury, sportu a PP

1. Tabulka P ř í j m y 



Město Litoměřice - Program regenerace MPR 2019

Kulturní památka (identifikace 

objektu)
Akce obnovy (stručná charakteristika)

Druh vlastníka (FO, 

PO, církev, obec)

Celkové náklady 

2019 (v Kč)

příspěvek MK (v  

Kč)

příspěvek města 

Litoměřice (v Kč)
vlastník (v  Kč)

% kvóta MK 

(max 50%)

% kvóta město 

(min 10%)

% kvóta vlastník 

(min 40%)

oprava a nátěr fasády 149 988,00 75 000,00 15 000,00 59 988,00 50,00% 10,00% 40,00%

oprava střechy 700 000,50 350 000,00 70 000,00 280 000,50 50,00% 10,00% 40,00%

Mírové náměstí 22/14 (restaurace 

Bažant)
oprava a nátěr fasády obec 499 000,00 249 000,00 0,00 250 000,00 49,90% 0,00% 50,10%

Mírové náměstí 158/31 (NPB) oprava fasády PO 1 924 762,02 961 000,00 193 000,00 770 762,02 49,93% 10,03% 40,04%

Mírové náměstí 16/8 oprava fasády obec 772 724,63 386 000,00 0,00 386 724,63 49,95% 0,00% 50,05%

restaurování oken na severní a východní 

straně domu
632 500,00 520 000,00 0,00 112 500,00 82,21% 0,00% 17,79%

obnova pavlače včetně lávky na dvůr 249 675,44 124 000,00 25 000,00 100 675,44 49,66% 10,01% 40,32%
C e l k e m 4 928 650,59 2 665 000,00 303 000,00 1 960 650,59

pozn. V případě restaurátorských prací může podpora z MK ČR činit až 100% celkových způsobilých nákladů
kvóta =  2.665.000,- Kč 2 968 000,00

 

Dominikánská 125/6

Jarošova 275/1 (Hofmanová)

FO

FO
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A.1 Identifikační údaje 
 
A.1.1 Údaje o stavbě 

a)   název stavby, 

b)   místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),  

c)   předmět projektové dokumentace.  

 
A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 

b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) 

nebo  

c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba) 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
a)  jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) 

nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba), 

b)jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 

autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných 

inženýrů a techniků činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho 

autorizace, 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod 

kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo 

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, 

popřípadě specializací jejich autorizace. 

 
 

A.2 Seznam vstupních podkladů  

 
 

A.3 Údaje o území 
 

a) rozsah řešeného území, zastavěné, nezastavěné 

b) dosavadní využití a zastavěnost území 

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památkové území, chráněné přírodní 

území, záplavové území apod.), 

d) údaje o odtokových poměrech 

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 

h) seznam výjimek a úlevových řešení, 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic, 

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby podle KN 

 

 

 

 

 

 

 



PROJEKT REGENERACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ NA SÍDLIŠTI POKRATICE - LITOMĚŘICE  
5. ETAPA              PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

3 

 

 

A.4 Údaje o stavbě 
 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, 

b) účel užívání stavby, 

c) trvalá nebo dočasná stavba, 

d) údaje o zvláštní ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.), 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků, vyplývajících z jiných právních 

předpisů, 

g) seznam výjimek a úlevových řešení, 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 

uživatelů / pracovníků apod.), 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, celkové produkované množství a 

druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.), 

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, etapizace), 

k) orientační náklady stavby. 

 

A.5 Členění stavby na objekty a technologická zařízení 
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A.1 Identifikační údaje 
 
A.1.1 Údaje o stavbě 
 

a)   název stavby: REGENERACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ NA SÍDLIŠTI   
   POKRATICE V LITOMĚŘICÍCH 
b)   místo stavby  Adresa    Sídliště Pokratice , 412 01 Litoměřice   

  Katastrální území Pokratice  
 

Seznam dotčených pozemků a staveb dle katastru nemovitostí je samostatnou přílohou v 
dokladové části tohoto projektu.  

 

c)   předmět projektové dokumentace.   Dokumentace pro výběr dodavatele 

 
A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi 
 

Město Litoměřice, Mírové nám. 15/7, 412 01 Litoměřice  
Státutární zástupce: Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta 
   Mgr. Karel Krejza, 1.místostarosta 
   Ing. Pavel Grund, 2.místostarosta 
Kontaktní osoba: Ing. Venuše Brunclíková, MBA, vedoucí odboru územního rozvoje 
 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
 

a)  jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) 

nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba), 

 
DONDESIGN s.r.o. 
Vorařská 2075/2, 143 00 Praha 4 
IČ: 290 62 942, DIČ: CZ29062942 
 

b)jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 

autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných 

inženýrů a techniků činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho 

autorizace, 

Odpovědný projektant: Ing. Otakar Berdych 

Osvědčení o autorizaci:  č. 0013487 

 

Odpovědný projektant: Ing. arch. Markéta Poláková 

 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod 

kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo 

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, 

popřípadě specializací jejich autorizace. 

 
 Viz výše. 
 
 

A.2 Seznam vstupních podkladů  
 

V rámci přípravy projektu projektanti provedli obhlídky a průzkumy. Objednatel poskytl geodetické 

zaměření, jehož stupni přesnosti tento projekt odpovídá. Dalšími podklady jsou platné normy a 

vyhlášky, závěry jednání s objednatelem a technické podklady a firemní materiály výrobců 

stavebních materiálů a výrobků. 

Před zahájením stavebních prací musí být provedeno vytyčení stávajících inženýrských sítí a 

bezpečnostní opatření tak, aby nedošlo k jejich poškození. 
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Dopravní napojení je zajištěno z místní obslužné komunikace – stavebními úpravami se nemění, 

pouze dojde v rámci stavebních prací k dočasnému záboru částí vozovky. 

Způsob využití stávajícího území se návrhem nemění. 

 

 

A.3 Údaje o území 
 

a) rozsah řešeného území, zastavěné, nezastavěné 
Předmětem projektu je regenerace ulice A. Muchy  na sídlišti Pokratice v Litoměřicích.  
 
Návrh regenerace této části sídliště spočívá ve zkvalitnění a zpřehlednění centrální části této 
lokality. Předmětem návrhu jsou nová pěší spojení, oprava cest, rekultivace a doplnění městské 
zeleně, doplnění městského mobiliáře, návrh nového těžiště veřejného prostoru, lákajícího k 
odpočinku a relaxaci, oprava stávajících parkovacích ploch a návrh nových parkovacích stání.  
 
b) dosavadní využití a zastavěnost území 
Dosavadním využitím území je hromadné bydlení.  

 

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památkové území, chráněné přírodní 
území, záplavové území apod.), 
Řešené území není zahrnuto do žádného území vyžadující zvláštní ochranu. 

 

d) údaje o odtokových poměrech 
Řešené území se nenachází v povodňové oblasti. 

 

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 
Navrhované úpravy jsou v souladu se schváleným územním plánem města Litoměřice (viz. 

výkresová část projektové dokumentace).  

  
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Projektová dokumentace byla provedena v souladu se stavebním zákonem č. 350/2012 Sb., v 
platném znění,  prováděcími vyhláškami ke stavebnímu zákonu  a příslušných ČSN a EN. 

 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 
Požadavky dotčených orgánů budou dodrženy. 

 

h) seznam výjimek a úlevových řešení, 
K žádným výjimkám a úlevovým řešením nedochází. 

 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic, 
Projekt je financován městem. 

 
j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby podle KN 
Seznam dotčených pozemků a staveb dle katastru nemovitostí je samostatnou přílohou v 
dokladové části tohoto projektu.  

 

A.4 Údaje o stavbě 
 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, 
Předmětem projektu je regenerace ulice A. Muchy  na sídlišti Pokratice v Litoměřicích.  
 
b) účel užívání stavby, 
Řešené území pro bydlení, volnočasové aktivity a odpočinek obyvatel Litoměřice. 

  
c) trvalá nebo dočasná stavba, 
Jedná se o stavbu trvalého charakteru.  
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d) údaje o zvláštní ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.), 
Žádná zvláštní ochrana se na stavbu nevztahuje, ochranná pásma stavby se nestanovují. Ochranná 
pásma inženýrských sítí budou vycházet z platných právních předpisů. 

 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 
Obecné technické požadavky na stavby budou dodrženy, hlavní komunikace budou řešeny jako 
bezbariérové v souladu s platnými předpisy. 

 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků, vyplývajících z jiných právních 
předpisů, 
Požadavky dotčených orgánů budou dodrženy. 

 
g) seznam výjimek a úlevových řešení, 
Není řešeno. 

 
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
uživatelů / pracovníků apod.), 
Kapacity se nemění.  

 
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, celkové produkované množství a 
druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.), 
Dle nařízení č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
 
1/ Negativní účinky stavby 

Stavba je navržena v souladu s platnými normami. Nebude produkovat žádné škodlivé 
exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, stavba rovněž nebude znečišťovat zdroje 
vody či přilehlé komunikace. 

V průběhu výstavby budou provedena veškerá opatření pro minimalizaci zatěžování okolí 
hlukem, prachem případně jiným znečištěním v souladu s vyhláškou č. 272/2011 Sb. v platném znění. 
Stavební činnosti budou prováděny pouze v době od 7:00 do 21:00 hodin. 

Doprava stavebního materiálu bude organizována tak, aby nedocházelo ke kumulaci 
hlukové zátěže na obyvatele okolních objektů. Hlučnější zařízení budou používány v nejvhodnější 
dobu (ne večer). 
 
2/ Odpady 

Pro odpady vzniklé užíváním objektu jsou navrženy odpadní nádoby. Odvoz odpadu bude 
smluvně zajištěn s komunálními službami města. 
S veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zákona č.185/2001 Sb., o 
odpadech, vyhl. č. 381/2001Sb., vyhl. č. 383/2001 Sb., a předpisů souvisejících. Původce odpadů je 
povinen odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6. Odpady, které sám nemůže 
využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem (185/2001 Sb.) a prováděcími právními předpisy, 
převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3, a to buď přímo,   
nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. Odpady lze ukládat pouze na skládky, které 
svým technickým provedením splňují požadavky pro ukládání těchto odpadů. Rozhodujícím 
hlediskem pro ukládání odpadů na skládky je jejich složení, mísitelnost, nebezpečné vlastnosti a 
obsah škodlivých látek ve vodním výluhu, podrobněji viz  vyhláška 294/2005 Sb. 
 
 
 
 

Kód Název odpadu Původ 

17 01 00 Beton, cihly, tašky, keramika Stavební činnost 

17 02 00 Dřevo, sklo, plasty Kácené porosty, 
stavební činnost 

17 03 00 asfalt, dehet, výrobky z dehtu Stavební činnost 

17 04 00 Kovy a slitiny kovů Stavební činnost 



PROJEKT REGENERACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ NA SÍDLIŠTI POKRATICE - LITOMĚŘICE  
5. ETAPA              PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

7 

17 05 00 Zemina (včetně kontaminované), 
kamení a vytěžená hlušina 

Výkopové práce 

17 08 00 Stavební materiály na bázi sádry Stavební činnost 

17 09 00 Jiné stavební a demoliční odpady Stavební činnost 

20 03 00 Ostatní komunální odpady Provoz zařízení staveniště 

 
Jednotlivé odpadní hmoty musí být ukládány do skladových kontejnerů a tyto umísťovány tak, aby 
nenarušovaly životní prostředí a vzhled okolí stavby.  
 
Způsob řešení odstraňování jednotlivých druhů odpadních hmot : 
1. Papírové obaly  
Papírový odpad (obaly, kartony, papírové pytle) budou soustřeďovány, lisovány a průběžně 
odváženy do sběrny surovin. V žádném případě nesmí být spalovány na staveništi ani v jeho okolí. 
 
2. Zbytky řeziva  
Odpad řeziva (části odřezků z bednění, tesařských konstrukcí, hobliny, atd.) budou ze stavby 
průběžně odváženy a nabízeny drobným spotřebitelům jako palivo. Na staveništi nesmí být páleny. 
 
3. Zbytky cihelné suti  
Vznikající cihelná suť bude z části po vytřídění použita do zásypů přímo na staveništi, přebytek a 
nevhodný materiál bude odvážen na skládku mimo staveniště. 
 
4. Igelitové odpady  
Igelitový odpad tj. igelitové pytle, plachty a obaly budou na staveništi samostatně vytříděny, 
lisovány a následně odváženy na skládku ke konečné likvidaci. Dodavatel stavby musí předložit 
smlouvu s firmou, která zajistí jejich ekologickou likvidaci. 
 
5. Kovové odpady 
Kovový odpad bude tříděn a nabízen k odkoupení do kovošrotu. 
 
6. Obaly od barev, ředidel a lepidel 
Tyto obaly musí být ukládány do kovových nepropustných kontejnerů, jejich umístění musí 
odpovídat bezpečnostním předpisům a podmínkám ochrany životního prostředí. Jejich průběžné 
odstraňování musí být smluvně zajištěno s firmou, která zajistí jejich ekologickou likvidaci. 
 
7. Umělohmotné obaly a odřezky izolačních hmot 
Pro tento bod platí stejné zásady jako u bodů 4. a 6. Pro likvidaci těchto druhů odpadů musí investor 
zakotvit do smlouvy s dodavatelem povinnost předložení smlouvy o jejich ekologické likvidaci. 

 
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, etapizace), 
Realizace akce se předpokládá v období 03.2020- 03.2021 

 
k) orientační náklady stavby. 
Orientační náklady na stavby jsou přibližně 12.000.000,- Kč.  
 
 

 

A.5 Členění stavby na objekty a technologická zařízení 
 

Stavba není členěna. 
 
V Praze, 03/2019 
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OBSAH 
 
B.1 Popis území stavby 
 

a) charakteristika stavebního pozemku 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 

průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 
f) požadavky asanace, demolice, kácení dřevin 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k 

plnění funkce lesa (dočasné / trvalé ) 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu) 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

 
 
B.2 Celkový popis stavby  
 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek   
  
B.2.2 Celkové, urbanistické, architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
B.2.6 Základní charakteristika objektů  

a)  stavební řešení 
b)  konstrukční a materiálové řešení 
c) mechanická odolnost a stabilita 
 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) technické řešení 
b) výčet technických a technologických zařízení  
 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 
b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 
c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na 

zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 
d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 
e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 
f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění 

vnitřních a vnějších odběrných míst 
g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty) 
h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 

vzduchotechnická zařízení) 
i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 
j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 

  
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
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a) kritéria tepelně technického hodnocení 
b) energetická náročnost stavby 
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

 Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a 
dále zásady řešení vlivů stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 

 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
b) ochrana před bludnými proudy 
c) ochrana před technickou seismicitou 
d) ochrana před hlukem 
e) protipovodňová opatření 

 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 

a) napojovací místa technické infrastruktury 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 
B.4 Dopravní řešení 
 

a) popis dopravního řešení 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
c) doprava v klidu 
d) pěší a cyklistické stezky 

 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 

a) terénní úpravy 
b) použité vegetační prvky 
c) biotechnická opatření  

 
B.6 Popis vlivů stavby na  životní prostředí a jeho ochrana 
 

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu ( ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 

živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacích řízení nebo stanoviska EIA 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 

jiných právních předpisů 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 
 
B.8 Zásady organizace výstavby 
 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
b) odvodnění staveniště 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
f ) maximální zábory pro staveniště  (dočasné / trvalé) 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 



PROJEKT REGENERACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ NA SÍDLIŠTI POKRATICE - LITOMĚŘICE  
5. ETAPA               SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

4 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby  
 koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
k)  úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
l)  zásady pro dopravně inženýrské opatření 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření 

proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
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B.1 Popis území stavby 
 

a) charakteristika stavebního pozemku 
Předmětem projektu je regenerace ulice A. Muchy  na sídlišti Pokratice v Litoměřicích.  
 
Návrh regenerace této části sídliště spočívá ve zkvalitnění a zpřehlednění centrální části této 
lokality. Předmětem návrhu jsou nová pěší spojení, oprava cest, rekultivace a doplnění městské 
zeleně, doplnění městského mobiliáře, návrh nového těžiště veřejného prostoru, lákajícího k 
odpočinku a relaxaci, oprava stávajících parkovacích ploch a návrh nových parkovacích stání.  

 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 

průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
V rámci přípravy projektu projektanti provedli obhlídky a průzkumy. Objednatel poskytl geodetické 
zaměření, jehož stupni přesnosti tento projekt odpovídá. Dalšími podklady jsou platné normy a 
vyhlášky, závěry jednání s objednatelem, technické podklady a firemní materiály výrobců 
stavebních materiálů a výrobků. Projektant však upozorňuje, že poskytnuté geodetické zaměření 
polohopisu, výškopisu a sítí není zcela v souladu se stávajícím stavem. Před zahájením stavebních 
prací musí být realizační firmou provedeno vytyčení stávajících inženýrských sítí a zjednána 
bezpečnostní opatření tak, aby nedošlo k jejich poškození. 
 
Dopravní napojení je zajištěno z místní obslužné komunikace – stavebními úpravami se nemění. 
Způsob využití stávajícího území se návrhem nemění. 

 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
V řešeném území se nachází stávající vedení teplovodu, vodovodu, kanalizace, plynovodu a 
silnoproudých i slaboproudých elektroinstalací. Ochranná pásma jiných inženýrských sítí vychází 
z platných právních předpisů a budou v rámci možností a konzultací se správci sítí dodržena. 
 
PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ  JE NUTNO NECHAT VYTYČIT VŠECHNY PODZEMNÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 
JEJICH SPRÁVCI, PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY DODRŽOVAT POKYNY SPRÁVCŮ, VÝKOPOVÉ PRÁCE V 
OCHRANNÉM PÁSMU PROVÁDĚT RUČNĚ A PŘED ZÁHOZEM POTRUBÍ PŘIZVAT SPRÁVCE INŽ. SÍTÍ KE 
KONTROLE NEPORUŠENOSTI JEJICH ZAŘÍZENÍ. 
 
PŘI REALIZACI NOVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V OCHRANNÉM PÁSMU TEPLOVODU JE NUTNÉ DODRŽET 
PODMÍNKY UVEDENÉ  V ČSN 73 6005. PRO TEPLOVODY V ZASTAVĚNÉM  ÚZEMÍ A POD 
KOMUNIKACEMI PLATÍ HODNOTY PODROBNĚ POPSANÉ V ČSN 73 6005 – PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ 
SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ. 
VŠICHNI PRACOVNÍCI VČETNĚ OBSLUH STROJŮ MUSÍ BÝT PROKAZATELNĚ (PÍSEMNĚ) POUČENI O 
ZPŮSOBU PROVÁDĚNÍ ZEMNÍCH PRACÍ V BLÍZKOSTI PODZEMNÍCH VEDENÍ. 
 
STROJNÍ PROVÁDĚNÍ VÝKOPŮ JE MOŽNÉ VYKONÁVAT POUZE DO VZDÁLENOSTI 1m OD VYZNAČENÉ 
POLOHY PODZEMNÍHO VEDENÍ TEPLOVODU. 

 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Stavba není v dosahu vyhlášeného záplavového území ani poddolovaného území. 
Výškově je stavba vztažena: +0,00 = 200,00 B.p.v. 
Výškové osazení stavby zůstává stávající. 

 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 
Zařízení staveniště musí být bezpečné a jeho provoz nesmí nadměrně obtěžovat okolní zástavbu. 
Skládky materiálu nesmí narušit životní prostředí.  
Stávající inženýrské sítě a komunikace budou před zahájením výkopových prací kompletně 
vytyčeny a po dobu stavby ochráněny dle příslušných předpisů. 
Pro využití veřejného prostranství bude před realizací stavby, v případně potřeby,  projednán 
dočasný zábor veřejného prostranství. 
 
Staveniště v zastavěném území nesmí svými účinky, zejména exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, 
zastíněním atd. působit na okolí nad přípustnou míru. Při provádění nových konstrukcí musí být 
zajištěno, aby nedocházelo k znečištění či ohrožení sousedních pozemků a staveb. Zodpovědnost 
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za bezpečnost přebírá dodavatel (zhotovitel), který proškolí všechny své pracovníky viz. bezpečnost 
při provádění stavby. 
Staveniště je nutno zajistit proti možnosti znečištění podzemních vod splaškovými vodami a ropnými 
produkty.  Vody z výkopů budou likvidovány vsakem na pozemku investora. 
Mytí vozidel stavby před výjezdem na veřejnou komunikaci je možné pouze při zabezpečení proti 
znečištění prostředí dle příslušných předpisů. Použitá vozidla stavby musí splňovat podmínky provozu 
na pozemních komunikacích, hlučnost musí být v souladu s technickým osvědčením. 
V průběhu výstavby musí být dodrženy veškeré příslušné předpisy a vyhlášky pro provádění 
stavebních prací, BOZP a ochrany životního prostředí.  S odpady ze stavební činnosti bude 
nakládáno v souladu s příslušnými předpisy.  
K bourání i k manipulaci se sutí bude použito postupů a prostředků zajišťujících minimální možnou 
produkci prachu. Při odvozu suti bude používáno zakrytí naložené suti plachtováním. Po celou dobu 
provádění prací bude před výjezdem aut z prostoru prováděna jejich očista, pokud přesto dojde ke 
znečištění veřejných komunikací, bude provedeno okamžité očištění komunikací dotčených 
stavbou. Eventuálně poškozené okolní plochy a komunikace budou neprodleně uvedeny do 
původního stavu. Stavební činnost bude respektovat užívání objektů v okolí. 
 
S ohledem na charakter okolí stavby nutno dodržovat tyto zásady k eliminaci škodlivých vlivů na 
okolní prostředí: 
- stavba bude probíhat v denní dobu dle domluvy s Objednatelem - mimo dobu nočního klidu.  
- na stavbě budou přijata opatření ke snížení prašnosti  
  (při manipulaci se stavební sutí její kropení vodou apod.) 
- použité stroje a zařízení stavby budou v bezvadném technickém stavu 
- na stavbě bude k dispozici min 50kg VAPEXu pro okamžitou likvidaci případného úniku RL ze strojů 
 
Během prací se bude postupovat v souladu s § 7 odst. 1 zák.č. 114/1992 Sb. Prováděné práce 
budou v souladu s ČSN 83 90 61 ( ochrana stromů a ploch pro vegetaci při stavebních pracích). 
Budou zajištěny podmínky pro zajištění pořádku v okolí staveniště a pro dodavatele prací, bude 
prováděn průběžný denní úklid. Při realizaci budou navržena taková opatření, aby bylo vyloučeno 
znečištění ploch zeleně stavebním materiálem. 
 
V souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací bude základní hladina akustického tlaku A ve venkovním prostředí 50 dB. Korekce přihlížející 
ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době jsou stanoveny dle přílohy 3 k nařízení vlády č. 
272/2011 Sb 
Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve venkovním prostředí je: 
 
od 6,00 do 7,00 hodin  50 dB + 10 dB = 60 dB 
od 7,00 do 21,00 hodin  50 dB + 15 dB = 65 dB 
od 21,00 do 22,00 hodin  50 dB + 10 dB = 60 dB 
od 22,0 do 6,00 hodin  50 dB +   5 dB = 55 dB 

 
f) požadavky asanace, demolice, kácení dřevin 
V rámci návrhu budou provedeny drobné terénní a sadové úpravy.   
Stávající dřeviny budou prořezány arboristou dle specifikace na místě.  
Bude pokáceno 9 dřevin, dle výkresu Koordinační situace 

 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k 

plnění funkce lesa (dočasné / trvalé ) 
Nedochází k záborům zemědělského, lesního a půdního fondu. 

 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu) 
 

Dopravní napojení  
Dopravní napojení zůstává stávající bezezměny.   
 
Napojení na technickou infrastrukturu 
Bez úprav. 
Dojde k přeložce 2 stožárů VO a nově bude umístěn 1 stožár VO, který bude dopojen na stávající 
trasu el. vedení.  Osvětlen bude také parkovací dům, s dopojením na tuto trasu el. vedení. 
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Dle projektu  Elektroinstalace 
 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Věcné a časové vazby nejsou podmíněny.  
 
 
Stanovení  podmínek  pro  provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany  zdraví,  plán  
bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  na staveništi  podle  zákona  o  zajištění  dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: 
Všichni pracovníci musí být seznámeni s bezpečnostními a požárními předpisy. Budou vyvěšena 
telefonní čísla bezpečnostních organizací a zdravotní služby. Při provádění stavebních a montážních 
prací je nezbytnou podmínkou bezpečnosti práce vypracování a dodržování bezpečnostních 
předpisů a správných pracovních postupů pro provádění prací samotných a zabezpečení okolních 
pracovišť a komunikačních prostor tak, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví pracovníků. Zejména 
je nutné dodržet příslušná ustanovení nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
Veškerá nebezpečná místa a volné prostory musí být zabezpečeny proti pádu osob a materiálu. Při 
provádění prací ve výškách je třeba dodržovat všechny platné předpisy, zejména nařízení vlády č. 
591/2006 Sb. Při výstupu na střechu k vikýřům budou vždy použity úvazy pro všechny pracovníky i 
případné ostatní účastníky výstavby. 
 
Na pracoviště, kde budou prováděny stavební a montážní práce musí být zakázán vstup 
nepovoleným osobám. Tento zákaz je třeba na příslušných místech viditelně vyznačit a vyžadovat 
jeho dodržování.  Při provádění montážních prací je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy, 
podmínky příslušné kvalifikace a oprávnění, zejména ČSN 050601, ČSN 050610, ČSN 050630, ČSN 
343100, ČSN 343108, vyhlášku ČÚBP č. 50/1978 Sb, vyhlášku č. 192/2005 Sb., vyhlášku ČÚBP č.  
73/2010 Sb. a  č. 394/2003 Sb. v platném znění a v dalších předpisech příslušných jednotlivým 
druhům zařízení a vykonávaných činností.    
 
Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě: 
V průběhu výstavby je nutné postupovat v souladu s platnou legislativou. V průběhu výstavby 
budou provedena veškerá opatření pro minimalizaci zatěžování okolí hlukem, prachem případně 
jiným znečištěním v souladu s vyhláškou č. 272/2011 Sb. v platném znění.  Stavba bude probíhat 
v denní dobu dle domluvy s Objednatelem - mimo dobu nočního klidu.  
 
Doprava stavebního materiálu bude organizována tak, aby nedocházelo ke kumulaci hlukové 
zátěže. Na pozemku investora nebude žádné zařízení na zneškodňování nebo úpravu odpadů, 
rovněž nebude zřízen žádný sklad pro trvalé uložení odpadů. 
Pro likvidaci odpadů ze stavební činnosti platí povinnost daná platnou legislativou.  
Jednotlivé odpadní hmoty musí být ukládány do skladových kontejnerů a tyto umísťovány tak, aby 
nenarušovaly životní prostředí a vzhled okolí stavby.  
 
 

B.2 Celkový popis stavby  
 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek   

 
Návrh regenerace této části sídliště spočívá ve zkvalitnění a zatraktivnění veřejných prostorů, návrhu 
nových pěších spojení, opravě stávajících cest, rekultivaci a doplnění městské zeleně, doplnění 
městského mobiliáře,vzniku nových těžišť veřejného prostoru, lákajících k odpočinku a relaxaci, 
opravě parkovacích ploch a vzniku nových parkovacích stání.  
 
Návrh dále zahrnuje: 
- opravu pěších komunikací 
- opravu parkovacích stání 
- realizaci parkových pěšin  
- doplnění zeleně a městského mobiliáře 
- návrh parkovacích stání 
-  rekonstrukce motorové komunikace 
- umístění herních prvků 
- návrh míst pro odpočinek, relaxaci 
 
Základní kapacity funkčních jednotek se návrhem nemění. 
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B.2.2 Celkové, urbanistické, architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 
 
Důvody pro zpracování projektu regenerace panelového sídliště 
Jakkoliv byly v řešeném území provedeny drobné dílčí pozitivní stavební úpravy (zateplení několika 
budov, lokální oprava chodníků apod.), je celkový technický, estetický a funkční stav sídliště se 
svým veřejným prostorem značně nevyhovující a nedostačující. Sídliště postrádá kvalitní veřejný 
prostor, jeho jakékoliv členění či hodnotné využití. Postupným provedením stavebních úprav 
parteru, z oblastí architektonických, urbanistických, dopravních, životního prostředí i oblastí pro sport 
a rekreaci, dojde k významnému zlepšení nynějšího stavu a ke zlepšení prostředí pro život na tomto 
sídlišti. V opačném případě hrozí z dlouhodobého hlediska odliv aktivních občanů produktivního 
věku a možný nárůst problémových skupin obyvatelstva. 
 
Problémová analýza - Závady a nedostatky  
Na prvním místě by bylo možné označit nedostatky, které mají kořeny v porušení přirozeného vývoje 
sídla. Sídliště vzniklo z masivní potřeby po nových bytových kapacitách plánované bytové výstavby, 
poplatné době, ideologii a stylu plánování sídel. Nachází se na severním okraji města v těsném 
sousedství zástavby rodinných domů a značně svažité zalesněné krajiny. 
 
Vazba sídliště na samotné centrum města ve vzdálenosti přibližně 1,5km je poněkud neuchopitelná, 
na západní části tvoří Pokratická ulice se značnou dopravní zátěží. Významnou pěší trasou je stezka 
podél Pokratického potoka. 
 
Sídliště vykazuje většinu charakteristických znaků obdobných panelových sídlišť: 
Vysokou koncentraci obyvatel a bytů, vysokou hladinu zástavby, monotónnost prostředí a typickou 
monofunkčnost, stejně jako stárnutí v jednotné časové fázi. Objekty vykazují stavebně technické 
závady a mají velké tepelné ztráty. Většina stavebně technických závad je způsobena nekvalitním 
provedením, dlouholetou zanedbanou údržbou domů, bytů i jejich okolí. Stávající bytový fond 
vykazuje nízký plošný standard a omezenou velikostní strukturu.  
 
Sídliště trpí nedostatečnou urbanistickou koncepcí zástavby, která částečně respektuje původní 
vesnické ulice. Sídlišti schází čitelná definice obvodu, lokálních center, ulic, dominant, os, veřejného 
prostoru s jeho nezbytným hierarchickým členěním.  Zástavba je značně zahuštěná a to vesměs 
nahodilým způsobem ve svažitém terénu, působí neharmonicky a stísněně. 
 
Sídliště postrádá veřejnou zeleň, parky. Zelené plochy bez členění jsou degradovány 
všudypřítomnými kanály a poklopy inženýrských sítí. V některých místech se nachází dílčí živé ploty, 
členící čistě veřejný prostor na poloveřejný s chráněnějším "předpolím" pro místní obyvatele domů 
Vzrostlé vysoké zeleně je značný nedostatek, v některých místech schází zcela a umocňuje tak 
neutěšený stav sídliště. 
 
Sportoviště a dětská hřiště s relativně dostačujícími plochami jsou situována vesměs ve svažitém 
terénu a vyžadují opravy pro svou jednotvárnost herních prvků s minimem nápaditosti pro dětskou 
obratnost a fantazii, nedostatečné oplocení i údržbu.  
 
Komunikace a chodníky s převážně asfaltovými plochami vykazují poruchy (výtluky, obrubníky, 
odvodnění..). V některých místech nejsou chodníky vedeny optimálním směrem převažujících tras, 
lidé si přirozeně zkracují cestu vyšlapanými pěšinami v trávníku.  
 
Mezi hlavní nedostatky veřejného prostoru řešeného území patří také jeho nízká či neexistující 
členitost a hierarchizace. Vnitrobloky a prostory kolem domů postrádají svou funkčnost, jsou jen 
převážně průchozím místem nenabízejícím obyvatelům důvody pro jeho aktivní využití. Cesty jsou 
pouze nezbytnými průchody a spojnicemi, bez atraktivity pro místní obyvatele. 
 
CENTRÁLNÍ ČÁST ULICE ALFONSE MUCHY "NÁMĚSTÍČKO" 
Hlavním problémem lokality je nadřazenost automobilů před pěšími. Severní část ulice je  pro pěší 
nebezpečná, chodníky jsou omezovány parkujícími automobily, které z důvodu nedostatečné šířky 
komunikace parkují částečně na chodníku.  
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Travnatý  trojúhelník  ve středu prostoru je v současné době ořezán na minimální rozměry, ustoupil 
funkci parkování.  Tímto je možnost obyvatel trávit zde svůj čas značně omezená. V prostoru se 
nachází pískoviště a houpačka pro malé děti. Herní prvky jsou značně zchátralé, málo využívané. 
Vzhledem k husté dopravní síti v této části sídliště nevytváří prostor bezpečné místo pro mladší 
generace.   V lokalitě chybí vyhovující mobiliář (lavičky, koše).  V některých místech nejsou chodníky 
vedeny optimálním směrem převažujících tras, lidé si přirozeně zkracují cestu vyšlapanými pěšinami 
v trávníku.  
 
Urbanisticko – architektonické řešení  prostoru - NÁVRH  
 
Návrh regenerace této části sídliště spočívá ve zkvalitnění a zpřehlednění centrální části této 
lokality. Předmětem návrhu jsou nová pěší spojení, oprava cest, rekultivace a doplnění městské 
zeleně, doplnění městského mobiliáře, návrh nového těžiště veřejného prostoru, lákajícího k 
odpočinku a relaxaci, oprava stávajících parkovacích ploch a návrh nových parkovacích stání.  
 
S odvoláním na problémovou analýzu byly navrženy tyto úpravy: 
 
CENTRÁLNÍ PROSTOR ULICE A. MUCHY 
Těžištěm páté etapy regenerace  se stane centrální prostor ulice Alfonse Muchy. Dle průzkumů a 
prohlídek s občany vyplývá, že veřejný prostor ve středu území není v současné době využíván k 
volnočasovým aktivitám. Zároveň z průzkumů jasně vyplývá, že v lokalitě je nedostatek parkovacích 
stání, a občané tím pádem volají po nových. 
 
Na oba tyto podněty reaguje návrh polozapuštěného parkovacího domu s pochozí zelenou 
střechou, na níž bude umístěn menší městský park s možností nejen odpočinku a relaxace, ale také 
drobného vyžití pro děti (herní prvky) a teenagery (cvičící prvky). 
 
Parkovací dům bude situován ve východní části ulice A Muchy. Přístup na pochozí zelenou střechu 
bude realizován ze západní části, pozvolným svahováním terénu.  
 
Nově budou realizována vyvýšená přechodová místa, která zklidní dopravu, a podpoří nadřazenost 
chodců před automobily.  
 
PROSTOR PRO TEENAGERY 
V západním cípu regenerované plochy vznikne menší prostor se dvěma venkovními work-out stroji 
(hrazda, sedy - lehy). Tento prostor bude dále doplněn o organicky tvarovanou dřevěnou lavici a 
stolek.   
 
PROSTOR PRO MALÉ DĚTI 
V návaznosti na work-out plochu vznikne prostor s herními prvky pro menší děti. Svahová betonová 
zídka bude doplněna o úchyty a využívána dětmi k lezení. Svažující se travnatá plocha s organicky 
tvarovanou dřevěnou palubou a dětským houpadlem poslouží také k relaxaci, slunění, pořádání 
pikniků. 
 
MĚSTSKÝ PARK - PROSTOR PRO RODIČE, SENIORY 
Ve východní nejvýše položené části vznikne  klidová zóna tzv. městský park. Ten poslouží převážně 
středním a starším generacím. Bezprostřední návazností na prostory pro děti a teenagery bude 
zamezeno věkové segregaci obyvatel. Plochu využijí také rodiče, zatímco si jejich ratolesti budou 
hrát na svažité pobytové louce.  Vyvýšením plochy parku dojde k vyčlenění automobilů ze zorného 
pole návštěvníka.  Obyvatelé tak budou moci nerušeně relaxovat bez vnímání všudypřítomné 
dopravy. 
 
Sdružením těchto tří prostor bude zajištěno propojení všech věkových skupin.  
 
Svahy budou osázeny extenzivními půdopokryvnými rostlinami, vhodnými na dané stanoviště. 
Vysoké traviny přispějí k pohledovému vymezení jednotlivých prostor.  
 
Nově bude řešeny přiléhající parkovací plochy. Jejich niveleta snížena do úrovně komunikace tak, 
aby nemohla auta nadále zajíždět až na chodník. Tímto bude částečně vyřešen problém možného 
střetu automobil X chodec. Na dvou místech vznikne práh (vyvýšené přechodové místo), které 
jasně definuje přednost pěších nad automobily. 
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Problém nedostatečného vsaku srážkových vod v této ulici bude řešen užitím zatravňovací dlažby 
parkovacích ploch.  
 
V celém území budou odstraněna klepadla na koberce, v nepřehledných či kolizních místech bude 
proveden odborný prořez zeleně.  
 
Bezbariérové řešení je podpořeno novými zpevněnými plochami i několika přechodovými místy 
vozovky. 
 
 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
 
Návrh zahrnuje rekonstrukci stávajících pěších komunikací, realizaci nových mlatových pěšin, návrh 
parkovacích stání a výměnu povrchu komunikace...   
 
PĚŠÍ TRASY: 
Na nové povrchy stávajících hlavních pěších tras a chodníků bude použita betonová dlažba 
tl.60mm nebo tl.80mm-pro pojez automobilů, např. Best Klasiko v přírodní barvě s betonovými 
obrubníky.  
 
Nové pěšiny budou tvořeny mlatovým povrchem, pískové barvy, s betonovými, případně pozink.  
obrubníky. 
 
U všech snížených obrubníků budou doplněny varovné pásy. 
Vodící linie u chodníků bude řešena vyvýšením obrubníku o 60mm. Pokud možno by neměla střídat 
stranu, v opačném případě bude o cca 5m přetažena. V místech, kde je vedena vodící linie 
oboustranně bude na vhodných místech po délce cca 1m přerušena pro usnadnění odtoku vody.  
 
PARKOVÁNÍ: 
Pochozí vrstva je tvořena betonovou zámkovou vegetační dlažbou, mezery budou vysypány 
jemným štěrkem. Je použita betonová dlažba tl. 80mm, v přírodní (šedé) barvě, s beton obrubníky a 
žlaby. 
 
VYVÝŠENÉ PRAHY S MÍSTEM PRO PŘECHÁZENÍ: 
V celé ploše budou navrženy celkem 2 prahy. Pochozí vrstva bude řešena jako asfaltová, rampy 
budou dlážděné, hmatové prvky dlážděné v červené barvě. Místa budou doplněna značením.  
 
HMATOVÉ PRVKY, DLAŽBA ČERVENÁ,  
Veškeré hmatové prvky (varovné a signální pásy) budou ze schválené speciální dlažby (s výstupky) 
v barvě kontrastní s barvou dlažby chodníku . Materiál použitý pro hmatové úpravy nesmí být na 
komunikacích použit k jiným účelům. Hmatové prvky musí být vždy hmatově a vizuálně kontrastní 
vůči svému okolí. Požadavky na materiál pro hmatové prvky řeší nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a 
technické návody TZÚS 12.03.04 až 06. 
 
DŘEVĚNÁ PALUBA: 
Je navržena subtilnější dřevěná konstrukce paluby 25/100/2250mm (MODŘÍN SEVERSKÝ) s pochozím 
dřevěným roštem 50/70/4055 (2285)mm  v témže materiálovém, kvalitativním i vizuálním provedení. 
Pochozí rošt bude z téhož tvrdého  dřeva  na stavitelných terčích. 
 
Po celém obvodu paluby je navržen ocel. pozink. obrubník, opatřený nátěrovým systémem v 
antracitové barvě. Mezi tímto ním a mezi dřevěnou palubou musí být zachována dilatační spára 
kompenzující objemové změny dřevěné paluby (dle dodavatele, cca 10mm). 
 
Spáry mezi všemi přilehlými dřevěnými prvky (pochozí trámy, pochozí rošt) budou cca 10mm. 
 
Je navržen štěrkový zásyp s drenážními trubkami. Drenážní trubky budou vždy ve spádu min 5% se 
zaústěním přepadem do vsakovacího tělesa  a budou obaleny geotextilií s pískovým obsypem.  
 
S ohledem  na  velkou hustotu  inženýrských  sítí budou  výkopy  kolem  stávajících  základů  
prováděny  s maximální opatrností - ručně, bez použití mechanizace, tak aby nedošlo k jejich 
poškození.   
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KONTEJNEROVÁ STÁNÍ: 
Dojde k demolici zděného kontejnerového stání v ulici A. Muchy, klec na kontejnery bude šetrně 
demontována a nabídnuta investorovi k opětovnému použití. 
 
MOBILIÁŘ: 
Výrobky uvedené v tabulce výrobků a projektu představují pouze doporučený standard. Výrobky 
lze zaměnit za jiné, odpovídající tomuto standardu. Podléhá odsouhlasení investorem a GP. 
Rozměry uvedené v tabulce výrobků jsou pouze orientační! 
 
Parková lavička s opěradlem s područkami , LV255 
"PL" 
Sedák a opěradlo z ocelových kulatin, rozměr 705x1500x820mm. 
Ocelová konstrukce bude v pozink.provedení s práškovou barvou RAL9007. 
 
Odpadkový koš, např. typ RAILA 
"OKP/OKT" 
- robustní jednodílný, trojdílný koš pro separovaný odpad , nebo koš pro psí exkrementy 
 
Veškeré odpadkové koše budou v provedení pozink.ocel + prášková barva RAL9007, 
víka v nerez.provedení.  
Konstrukce košů bude v antivandal. provedení v masivním plechu min tl.3mm. 
 
Herní prvky: 
CE25 -   WORK-OUT - HRAZDA 
CE14 -   WORK-OUT - LAVICE SEDY - LEHY 
SŠ -   1x ŠACHOVÝ STOLEK + 2x ŽIDLE 
HP -   HERNÍ PRVEK - HOUPADLO 
LS -   LEZECKÁ STĚNA 
LE-  LEHÁTKO 
 
(nebo odpovídající) 
Rozmístění mobiliáře a herních prvků je znázorněno v koordinační situaci.  

 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Neřeší se. 
 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Všechny plochy chodníků a cest budou řešeny jako bezbariérové v souladu s platnými předpisy. 
Nástup na zelenou střechu je řešen exteriérovým chodníkem s maximálním podélným sklonem 8,3%. 
 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Bezpečnost při užívání je určena obecně platnými právními bezpečnostními předpisy, normami a 
vyhláškami.   
 
TECHNICKÉ NORMY PRO HŘIŠTĚ 
Bezpečnostní požadavky na zařízení a povrchy veřejných hřišť stanovuje technická norma ČSN EN 
1176 část 1 až 11 - Zařízení a povrch dětského hřiště. Její první část stanovuje všeobecné 
bezpečnostní požadavky na zařízení a povrchy veřejného dětského hřiště, další části pak uvádějí 
konkrétní bezpečnostní požadavky na specifické části zařízení dětského hřiště. Další normou 
upravující podmínky pro dětská hříště je ČSN EN 1177 - Zařízení a povrch dětského hřiště. 
 
POKYNY PRO PROVOZOVATELE 
Povinnosti pro provozovatele dětských hřišť jsou zakotveny v zákonech ČR a v ČSN EN 1176 část 7 - 
Pokyny pro zřizování, kontrolu, údržbu a provoz. Tady jsou uvedeny základní požadavky na 
provozování hřišť, kam patří: 
Není-li zařízení bezpečné, měl by být veřejnosti, včetně dětem, přístup zakázán. 
Zařízení by mělo být instalováno bezpečně v souladu s návodem výrobce a s přihlédnutím k dalším, 
např. národním či místním stavebně bezpečnostním předpisům. 
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Na hřišti by měly být umístěny informace o telefonním čísle k přivolání záchranné služby, čísle pro 
spojení s údržbou, název dětského hřiště s adresou a další odpovídající místní informace je-li to 
účelné. 
Majitel/provozovatel nebo osoba pověřená kontrolou a údržbou zařízení by měli vést kontrolní a 
servisní knihu/listy nebo počítačové záznamy o provedených kontrolách a údržbě. 
 
KONTROLY A ÚDRŽBA 
Běžná vizuální kontrola by měla rozeznat nápadné zdroje nebezpečí, které mohou být způsobeny 
vandalizmem, používáním nebo povětrnostními podmínkami např. zlomené, ulomené části, rozbité 
láhve atd. Kontrolu provádí provozovatelem pověřený poučený pracovník. U hřišť intenzivně 
využívaných nebo vystavených vandalství může být nezbytná denní prohlídka. 
Podrobnější provozní kontrola se zaměřuje na funkce a stabilitu zařízení. Provádí ji provozovatelem 
pověřený pracovník seznámený s problematikou dětských hřišť, nebo výrobce a to v rozmezí 1 až 3 
měsíců, nebo jak je uvedeno v návodu výrobce. V záznamu o kontrole se hodnotí i účinnost 
běžných kontrol. Kontroly může rovněž uskutečnit odborná firma. 
Roční hlavní kontrola zjišťuje celkovou úroveň bezpečnosti zařízení, základů, povrchů, známek 
rozpadu, kontroly plynoucí z provedených oprav, kontroly bezpečnostních dopadových ploch 
apod.). O uskutečněné kontrole je vystaven provozovateli protokol. Roční hlavní kontroly se 
provádějí v rozsahu podle ČSN EN 1176-7 v období nepřekračujícím 12 měsíců. Aby se předešlo 
úrazům, musí se majitel nebo provozovatel postarat o to, aby byl zaveden a udržován pro každé 
hřiště odpovídající rozvrh kontrol. V úvahu je třeba brát místní podmínky a pokyny výrobce, jež 
mohou ovlivnit nezbytnou četnost kontrol. Jestliže se v průběhu kontrol objeví závady ohrožující 
bezpečnost, je nutno dané prvky bezodkladně odstavit. Není-li to možné, pak se zařízení zabezpečí 
proti použití, (například jeho znehybněním nebo odstraněním). Například i při údržbě některého 
zařízení je zapotřebí z hřiště odstranit nebo bezpečně uschovat veškeré upevňovací prvky nebo 
základy, aby byla hrací plocha bezpečná. 
 
OPRAVY A ÚDRŽBA 
Pracovníci pověření provozovatelem či majitelem dětského hřiště musí být kvalifikovaní k danému 
charakteru opravy (dřevo, kov, plast). Předpokladem je minimálně vyučení v příbuzném oboru a 
kvalifikace pro specifické úkony (sváření apod.) Měli by také disponovat dostatečnými informacemi 
o svých úkolech, výrobku, kompetencích včetně z toho vyplývající odpovědnosti. Opravy musí být 
provedeny v souladu s požadavky ČSN EN 1176 a pokyny výrobce. 
Provozovatel může pověřit opravou i samotného výrobce, který disponuje náhradními díly. V záruční 
době jsou jakékoliv úpravy či opravy povinností výrobce (odpovědnost v záruční době). Z 
bezpečnostních důvodů probíhá údržba s vyloučením veřejnosti. 
 
ÚRAZ 
V případě úrazu je nutné pořídit zápis, v němž se zaznamená a dvěma podpisy potvrdí kromě data 
a času úrazu také místo a herní zařízení, jméno a věk uživatele, počet uživatelů na místě v době 
úrazu a jejich věk a co měl uživatel oblečeno a obuto. Musí být rovněž přiložen celý popis úrazu 
včetně informace, kdo popis podal. V popisu musí být uvedeno, o jaké zranění se jedná, která část 
těla byla poraněna a jaká opatření byla přijata po úrazu. Musí být rovněž připojeny výpovědi 
svědků včetně jejich jmen, adres a podpisu. Dále je třeba uvést jméno a podpis toho, kdo zápis 
pořídil, a uvést, jakým způsobem se zabrání opakování úrazu, pokud byl způsoben vlivem 
technických nedostatků na hřišti nebo na herním prvku; (ostatní podle vyhlášky č. 64/2005 Sb., o 
evidenci úrazů dětí, žáků a studentů). 
 
PROVOZNÍ ŘÁD 
Pro provoz hřiště je nutné mít zpracovaný provozní  řád, který je závazný dnem vydání. S jeho 
obsahem musí být seznámeni zaměstnanci, které statutární zástupce nebo provozovatel písemně 
pověří k vykonávání dozoru nebo provozních kontrol na dětském hřišti. Veškeré záznamy z kontrol a 
proškolení zaměstnanců se archivují. Kontroly by měla provádět nezávislá odborná firma, která se 
zabývá kontrolní činností. 
  
 
PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, NEZBYTNÝCH PRO REALIZACI 
Zákon č. 40/1964 Sb. – občanský zákoník 
Zákon č. 140/1961 – trestní zákoník 
Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
Vyhláška č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické 
limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch 
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Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., stanoví vybrané výrobky k posuzování shody 
Zákon č. 59/1988 S., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku 
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele; nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší 
požadavky na bezpečný provoz strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů 
Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů  
Metodický pokyn MŠMT č. j. 37 014/2005 
Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a 
školských zařízeních. 
Norma ČSN EN 1176 Zařízení a povrch dětského hřiště  
ČSN EN 1176-1 – Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody 
ČSN EN 1176-2 – Část 2: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro houpačky 
ČSN EN 1176-3 – Část 3: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro skluzavky 
ČSN EN 1176-4 – Část 4: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro lanovky 
ČSN EN 1176-5 – Část 5: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolotoče 
ČSN EN 1176-6 – Část 6: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolébačky 
ČSN EN 1176-7 – Část 7: Pokyny pro zřizování, kontrolu, údržbu a provoz 
ČSN EN 1176-10 – Část 10: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro zcela 
ohrazená dětská zařízení 
ČSN EN 1176-11 – Část 11: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro 
prostorové sítě 
ČSN EN 1177 Povrch dětského hřiště tlumící náraz – Stanovení kritické výšky pádu 
 
OZNAČENÍ VÝROBKŮ  
Herní sestavy jsou řádně označeny podle platných norem ČSN EN 1176.  
 
Montáž zařízení:  
•   stavební prostor je vymezen v místě instalace, pracovní činnost se provádí výhradně ve 
stavebním   
prostoru  
•   montáž provádí výhradně odborně vyškolení pracovníci podle dokumentace firmy a 
dodavatele   
   povrchu   
•   montáž je nutno provádět s vyloučením vstupu uživatelů – dětí, jejich rodičů a dalších 
nezainteresovaných osob. Ten, kdo tuto činnost provádí, je povinen vstupu účinně bránit, minimum 
je písemné upozornění . Veškeré odpady, vzniklé při montáži je nutno uložit nebo zlikvidovat v 
souladu s požadavky podle zákona  o odpadech v platném  znění.  Pověřený  pracovník  po  
kompletní  instalaci  hřiště,  celé  hřiště  zkontroluje.  To  je  stabilitu  herního komplexu, kryty u 
spojovacích materiálů,  stav povrchové úpravy zařízení. Zabezpečí případné nutné opravy a úpravy 
a dokončení úklidu. Při  předání  rovněž  odevzdá zástupci odběratele „Pokyny pro provoz, kontrolu 
a údržbu hřiště a jeho zařízení“. 
 

B.2.6 Základní charakteristika objektů  
a)  stavební řešení 
Bourací práce 
Bourací práce jsou vyznačeny ve výkresu bouracích prací. V rámci bouracích prací budou 
odstraněny a vybourány stávající povrchy v rozsahu dle návrhu. Dojde k odstranění stávajícího 
městského mobiliáře (pozůstatků venkovních sušáků prádla, lavičky, nevyhovující herní prvky apod.).  
Před likvidací vybouraných prvků bude v rámci KD projednáno jejich případné využití/uskladnění 
pro TS Litoměřice.  
 
Zemní práce 
V dotčených plochách proběhne skrývka ornice - bude sejmuta vrchní humusovitá zemina 
tl.100mm až 200mm, která bude dočasně deponována na ploše staveniště. Po dokončení 
stavebních prací bude pak zpět využita k finálním zahradním a sadovým úpravám. 
 
Výkopové práce obnáší vyhloubení základových pasů na nezámrznou hloubku v souladu s 
výkresovou částí této PD a částí statika. Provedení strojně s ručním začištěním. Základová spára musí 
být ochráněna náležitým způsobem proti povětrnosti a před prováděním základových konstrukcí 
převzata statikem a TDI. V rámci výkopových prací bude prověřen statický předpoklad únosnosti 
zeminy geologem. 
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Výkopy pro základové konstrukce a stavební jáma pro podzemní konstrukce musí být odvodněné. 
Zvodněním základové spáry se spára stává neúnosnou a je nutno ji sanovat. Sanace základové 
spáry bude provedena dle pokynů odpovědného geologa akce. Při hrubých zemních pracích je 
třeba ponechat posledních 100 – 150mm výkopu jako ochranu základové spáry před povětrností a 
mechanickým poškozením. Základovou spáru je možno otevřít až těsně před vlastním prováděním 
základu. Dotěžení je nutné provést s maximální opatrností, tj. nejlépe ručně nebo s použitím malých 
mechanizmů. Při dotěžení výkopku nesmí dojít k nakypření spáry, tím se spára stává neúnosnou a je 
nutno ji sanovat.Výkopy budou provedeny strojně s ručním dočištěním. 
 
Základová spára nesmí být uložená v navážkách nebo humózních hlínách, pokud nebude 
v projektované hloubce zastižena zemina s požadovanou únosností, je nutné základy prohloubit 
nebo po dohodě s projektantem změnit dimenze základových pasů. Základovou spáru je nutné 
důkladně chránit před klimatickými vlivy, zejména zaplavením povrchovými i podpovrchovými 
vodami, účinky mrazu apod. Pokud dojde k narušení základové spáry popsaným způsobem, je 
nutné znehodnocenou vrstvu odtěžit a nahradit prostým betonem. Dále je nutné posledních 150mm 
výkopů provést bez použití těžké techniky.  
 
S ohledem na velkou hustotu inženýrských sítí, budou výkopy kolem stávajících základů prováděny 
s maximální opatrnosti - ručně, bez použití mechanizace, tak aby nedošlo k jejich poškození.  Před 
zahájením prací musí být vytrasovány a vytyčeny stávající inženýrské sítě. 
 
V rámci zemních prací dojde k dílčím svahovým úpravám do finálního předepsaného tvaru. 
 
Základové konstrukce 
V rámci konstrukce základu budou realizovány prostupky pro stávající inženýrské sítě dle jejich 
skutečné polohy - nutno zaměřit (!!). V případě křížení se sítěmi budou doplněny odpovídající 
chráničky. 
 
Založení jednotlivých prvků bude  upřesněno na základě dílenské dokumentace výrobků. 
 
Požadavky na vypracování dílenské dokumentace  
Před vypracováním dílenské dokumentace bude provedeno zaměření stávajících konstrukcí, 
zejména inženýrských sítí a základů. Zaměření se předpokládá až během provádění. Výrobní 
projektovou dokumentaci zajistí dodavatel stavby v konzultaci s GP-architektem, jehož odsouhlasení 
tato dokumentace podléhá. 

 
PARKOVACÍ DŮM 
 
Geologický průzkum 
Geologické poměry pozemku nebyly zjištěny inženýrsko-geologickým a hydrogeologickým 
průzkumem. Pevnost zeminy a hloubku základové spáry ověří přivolaný geolog během výkopů a 
tuto skutečnost zapíše do stavebního deníku. Předpokládá se provedení skrývky ornice ve vrstvě o 
mocnosti 100-300 mm od úrovně původního terénu, a to v půdorysu celé stavby + 2 metry po celém 
obvodu. Skrývka bude uložena na skládku na pozemku tak, aby bylo zabráněno jejímu znečištění 
během stavby.  
 
Založení objektu je navrženo jako plošné na základových pasech a patkách. Základová spára se 
nachází nad hladinou spodní vody a vždy v nezámrzné hloubce min 1000mm pod úrovní 
upraveného terénu. Dlouhodobé výkopy pažit od výšky 500mm a dodržovat zásady bezpečnosti 
práce dle platných předpisů. Založení objektu bude provedeno z betonu C20/25-XC2. Základy 
budou provedeny jako jednostupňové. Jako základová deska bude vytvořena konstrukce tloušťky 
150mm z betonu pevnostní třídy C20/25-XC2, která bude vyztužená svařovanými KARI sítěmi s oky 
Ø8-150 mm/ Ø8-150mm, pevnostní třídy R10505.Předpokladem výpočtu základové konstrukce je 
takové území, které není dotčeno důlními vlivy. Pokud by byla zjištěna jiná skutečnost, je nutné 
základovou konstrukci ověřit s ohledem na normu ČSN 73 0039, a k tomu odpovídajícím zatříděním 
staveniště. 
 
Založení nového objektu je navrženo jako plošné na základových pasech. Základová spára se 
nachází nad hladinou spodní vody a vždy v nezámrzné hloubce. Dlouhodobé výkopy pažit od výšky 
500mm a dodržovat zásady bezpečnosti práce dle platných předpisů. Založení objektu bude 
provedeno z betonu C16/20-XC1. Základové pasy jsou betonovány do rýhy v zemině. Základy 
budou provedeny jako jednostupňové z betonu C16/20-XC1 šířky min. 700mm pod nosnými stěnami 
- dle výkresu základů. 



PROJEKT REGENERACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ NA SÍDLIŠTI POKRATICE - LITOMĚŘICE  
5. ETAPA               SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

15 

 
Základová spára bude převzata geologem a o převzetí bude učiněn zápis do stavebního deníku. 
Předpokládaná únosnost zemin v základové spáře uvažovaná ve výpočtu je Rd = min 350 kPa. 
Konstrukce podlahy bude osazena na podkladních vrstvách násypu o hodnotě Edef,2,min = 60 
MPa, při hodnotě Edef,2 /Edef,1< 2,5. 
 
Pasy budou monoliticky spojeny s podkladní žb. deskou. Deska bude uložena na hutněný 
srovnávací násyp t. min. 150mm. V základových konstrukcích bude nezbytné realizovat prostupy dle 
PD profesí, nebo dle upřesnění ve výkresové části projektové dokumentace. 
 
Jako základová deska bude vytvořena konstrukce tloušťky 150mm z betonu pevnostní třídy C16/20-
XC1, která bude vyztužená svařovanými KARI sítěmi s oky Ø8-150mm/ Ø8-150mm, pevnostní třídy 
R10505. 
 
Zemnící pás bleskosvodů 
Před betonáží základů bude do základu vložen zemnící pás či drát s min. tl. Krytí 50mm a vhodným 
způsobem stabilizován. Hromosvod bude řešen v souladu s platnými ČSN dle realizační PD. Vedení 
svislých svodů je uvažováno v netříštivých trubkách ve fasádě s doplněním revizních otvorů a 
měřících svorek. Viz část ELEKTROINSTALACE. 
 
Svislé nosné konstrukce 
Sloupy a stěny v prostoru garáží budou provedeny jako železobetonové monolitické z hutněného 
betonu třídy C30/37 s 90-ti denním náběhem pevnosti a krystalizační přísadou. 
 
Vodorovné nosné konstrukce 
Stropní konstrukce bude provedena jako monolitická konstrukce z hutněného betonu pevnostní 
třídy C30/37-XC1 vyztužená vázanou betonářskou výztuží B500B. Do stropních konstrukcí budou 
založeny těsněné průchodky dle požadavku příslušných profesí TZB. Specifikace a podmínky uložení 
průchodek jsou uvedeny v projektech příslušných profesí.Pro zajištění polohy výztuže v bednění je 
nutné použít vhodné distanční podložky. Krytí výztuže bude 40mm. Povrchová úprava betonových 
konstrukcí bude pohledový beton, viz čl. povrchová úprava. 
 
Přehled tříd betonů použitých na konstrukcích: 
Sloupy v prostoru garáží   C30/37-XC2 
Stropní konstrukce nad garážemi C30/37-XC2 
U betonových konstrukcí je volena návrhová životnost 80 let kategorie S4. 
K výrobě betonu bude použit směsný cement s pomalým vývinem hydratačního tepla, množství 
cementu v betonu maximálně 350 kgm-3. Maximální hloubka průsaku 40 mm po 90 dnech zrání. 
Dodavatel proveden zkoušku průsaku dle ČSN EN 12390-8. O provedené zkoušce bude provedena 
zpráva. 
 
Požadavky na bezpečnost  
Při všech pracích je nutno dodržovat příslušné ČSN a související normy, technologické předpisy a 
nařízení. Při stavebních pracích je třeba bezpodmínečně dbát všech bezpečnostních předpisů a 
používat předepsané ochranné pomůcky. Při provádění vlastních prací je nutno zabezpečit 
staveniště před přístupem nepovolaných osob.   
 
Způsob zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení pro výstavbu i budoucí provoz ve smyslu 
zákona č. 183/2006 Sb., kterým se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve znění 
pozdějších předpisů.  
Bezpečnost práce při přípravě a provádění stavebních a montážních prací a prací s nimi 
souvisejících zajišťuje v plném rozsahu dodavatel stavebních prací, v souladu se zákonem č. 
309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o Bezpečnosti práce a technických zařízení při 
stavebních pracích.  
V souladu s ustanovením stavebního zákona o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších změn a doplňků, zodpovídá za řádné provedení prací na základě dokumentace 
ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení, a také za dodržení podmínek stavebního povolení, 
povinností k ochraně života a zdraví osob a bezpečnosti práce vyplývajících z ostatních právních 
předpisů osoba, která vede realizaci stavby. Jakékoliv změny a nejasnosti je nutno konzultovat se 
zodpovědným projektantem. 
 



PROJEKT REGENERACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ NA SÍDLIŠTI POKRATICE - LITOMĚŘICE  
5. ETAPA               SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

16 

Veškeré  konstrukce,  prvky  a  výrobky  budou  provedeny  a  dodány  v souladu  s ČSN  a platnými 
právními předpisy v ČR. Výpočty byly provedeny v souladu s platnými normami v oblasti zatížení a 
navrhování stavebních konstrukcí.  
 
 
 
b)  konstrukční a materiálové řešení 
Betonové konstrukce 
 
Exteriérové schodiště je navrženo z ŽB prefabrikátů, dodaných na stavbu s finální pohledovou  
povrchovou úpravou – hladký povrch se součinitelem smykového tření větším než 0,9 (protiskluz. 
úprava) nášlapu.  
 
Veškeré zámečnické výrobky budou v materiálovém provedení žárový pozink + prášková barva 
RAL 9007. 
 
Zábradlí bude provedeno z žárově pozink. oceli s práškovou barvou RAL 9007. Konstrukce bude 
rámová tvořena obdélným svařovaným profilem 100/40 mm, tl. 4mm. Do betonových stupňů bude 
kotveno např.pomocí závitové tyče průměru 16mm, délky min.130 mm - chemických kotev. 
Rozměry zábradlí výšky 1m budou ověřeny dle skutečných rozměrů schodiště po jeho realizaci. 
 
Podrobná specifikace je v příslušných výkresech a tabulkách. Před zadáním do výroby bude 
předložena dílenská dokumentace zhotovitele k odsouhlasení GP. 
 
 
Skladby nově navržených konstrukcí: 
 
Projekt předpokládá s recyklací stávajících materiálů. Veškeré dlážděné povrchy budou včetně 
ložné vrstvy rozebrány. Vrstvy štěrkodrtě budou zachovány, upraveny a znovu využity.  
 
Skladba dlážděného chodníku S1 
- betonová dlažba  zámková BEST KLASIKO  tl. 60mm  ČSN 73 6131  - 1 
- ložná vrstva HDK 4/8     tl. 40mm  ČSN 73 61 31 - 1 
- štěrkodrť  ŠDB  16/32     tl. 150mm  ČSN 73 61 26 - 1 
 
E def,2= 30Mpa 
 
 
Skladba  pojezd. chodník - betonová  dlažba S2 
- betonová dlažba     tl.80mm   ČSN 73 6131  
- ložní vrstva pod dlažbu     tl.40mm   ČSN 73 6131 
- štěrkodrť  ŠDB  16/32     tl.250mm  ČSN 73 6126 
- zhutněná pláň  

 
únosnost pláně 45MPa 
 
Skladba  parkoviště S3 - betonová drenážní dlažba 
- betonová dlažba     tl.80mm   ČSN 73 6131 
- ložní vrstva pod dlažbu     tl.40mm   ČSN 73 6131 
- štěrkodrť  ŠDB  16/32     tl.250mm  ČSN 73 6126 
- zhutněná pláň  

 
únosnost pláně 45MPa 
 
Skladba  komunikace - asfaltový povrch  S4  
asfaltový beton ACO 11   tl. 40mm       ČSN 73 6121  
spojovací postřik kat. PS, EK  0,25KG p.v.    ČSN 73 6129  
asfaltový beton ACP 16+  tl. 70 mm  ČSN 73 6121 
infiltrační postřik asf. Pl, EK  0,60 KG p.v.  ČSN 73 6129 
štěrkodrť ŠDA 0/32   tl. 150 mm  ČSN 73 6126 
štěrkodrť ŠDA 0/63   tl. 150 mm  ČSN 73 6126 
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Skladba – mlatová pěšina S5 
-upravená lomová výsivka 0/4  mm   tl.40 mm  ČSN 73 6131-1  
-hutněné drcené kamenivo 0/32 mm   tl.60 mm     ČSN 73 6124-7  
-hutněné drcené kamenivo 32/64 mm   tl.150 mm    ČSN 73 6126  
 
Konstrukce mlatové pěšiny celkem   tl.250 mm  
  
Připravená směs se uloží na vibrovaný štěrk, kde se za potřebného kropení urovná a uválcuje na 
požadované tloušťky. Optimální vlhkost směsi před pokládkou 5 – 7 %. Po rozprostření směsi 
provedena ruční oprava nepromíchaných míst před finálním hutněním, následně povrchově prohoz 
drtí 0 – 4 mm a zhutnění, hutnění vibračním válcem v celé vrstvě (max. 2103 kg/m2 ). 
 
Konstrukce mlatové pěšiny musí zajistit dostatečnou soudržnost, trvanlivost a kvalitu celkového 
souvrství.  
 
Skladba S6 - parkovací dům - betonová stěrka  
- barevný nátěr pojezdové stěrkové podlahy 
- nosná vrtva stěrkové podlahy          
- stěrková penetrace      
- roznášecí a spád. vrstva - beton s výstužnou kari sítí ;  tl.100-200mm    
- drenážní vrstva vhodná pro pojezd do 3,5t 
- hydroizolace 2x modif. pás s Al vložkou 
- penetrační nátěr 
- podkladní deska      tl.150mm 
- zhutněná štěrkodrť frakce     tl.150mm 
- zhutněná štěrkodrť frakce     tl.150mm 
- rostlý terén 
 
Skladba S7 -   zelená střecha - vegetace   
- vegetace       tl.0-500mm 
- vegetační vrstva půdní substrát    tl.200mm 
- vegetační vrstva - hydroakumulační     tl.50-200mm    
- filtrační tkanina 
- odvodňovací vrstva - výlisky z pěnového plastu s akumulací tl.40mm 
- ochranná a separační textilie 
- mPVC FÓLIE min.tl. 1,5mm,  UV stabilní 
- ochranná a separační textilie 
- spádová vrstva pěnový polystyren EPS 100   tl.0-200mm 
- pojistná hydroizolace modifikovaný pás s Al vložkou 
- penetrační nátěr 
- stropní konstrukce      tl.250mm 
 
Skladba  S8 - zelená střecha - mlatové pěšiny  
- upravená lomová výsivka 0/4  mm    tl.40 mm 
- hutněné drcené kamenivo 0/32 mm    tl.60 mm 
- hutněné drcené kamenivo 32/64 mm    tl.130 mm    
- filtrační tkanina 
- odvodňovací vrstva - výlisky z pěnového plastu   tl.40mm 
- ochranná a separační textilie 
- mPVC FÓLIE min.tl. 1,5mm UV stabilní 
- ochranná a separační textilie 
- spádová vrstva pěnový polystyren EPS 100   tl.0-200mm 
- pojistná hydroizolace modifikovaný pás s Al vložkou 
- penetrační nátěr 
- stropní konstrukce      tl.250mm 
 
 
PŘED REALIZACÍ MUSÍ BÝT PROVEDENY SONDY STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ, DLE JEJICH ZJIŠTĚNÍ  A 
VYHODNOCENÍ DOJDE KE ZJIŠTĚNÍ ÚNOSNOSTI ZEMINY.  
PROJEKČNÍ PŘEDPOKLADY MUSÍ BÝT OVĚŘENY. V PŘÍPADĚ NESOULADU PŘIVOLÁN PRJEKTANT A STATIK. 
 
Izolace proti radonu 
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Neřeší se. 
 
c) mechanická odolnost a stabilita 
Dlažby, povrchy 
Dlažby budou provedeny z  vysoce  kvalitního vibrolisovaného betonu. Provedení musí vykazovat 
vysokou pevnost,  mrazuvzdornost,  odolnost proti působení vody a chemických rozmrazovacích 
látek, ekologická nezávadnost. Únosnost dlažeb vč. skladby podloží bude odpovídat nynějším 
požadavkům např. na pojezd při údržbě. Všechny plochy chodníků budou řešeny jako bezbariérové 
v souladu s platnými předpisy! 
 
Zásady pro realizaci 
Předpokladem správné funkčnosti plochy kryté betonovou dlažbou je dokonale zhutněná spodní 
stavba a pláň, které svým složením a zpracováním musí odpovídat předpokládanému zatížení 
a geologickým poměrům. Podkladní vrstvy svým složením musí být vodopropustné, a to především 
u krytů vystavených přímému působení chemických rozmrazovacích látek, aby byl zajištěn odtok 
povrchové vody až na pláň, a tím byla splněna charakteristická vlastnost betonové dlažby. Při 
výjimečném použití nepropustných vrstev u spodní stavby musí být vhodným způsobem zajištěno 
odvodnění spodní stavby (drenáže apod.), aby bylo zabráněno hromadění vody a roztoků 
chemických rozmrazovacích látek v loži dlážděného krytu. Mezi jednotlivými betonovými kameny je 
nutno dle normy DIN 18 318 zachovat spáry široké minimálně 3 - 5 mm. Spára, která není tvořena 
samotným mezerníkem, je rozhodující pro statické chování dlážděného krytu. Správná šířka spáry 
a následné dostatečné zapískování eliminují možnost poškození dlažby během hutnění dlážděného 
krytu i během jeho užívání.  
 
Obrubníky se osazují dle normy DIN 18 318, tj. s mezerou 5 mm, která se nevyplňuje. Tato mezera je 
nutná především z důvodů objemových změn betonu při změnách teploty. Dále musí být 
provedeno řádné vyrovnání dlažby za použití vhodné vibrační desky s plastovou podložkou (nesmí 
být použit hutnicí  válec), aby došlo k vyrovnání povolených výškových tolerancí a tím bylo docíleno 
rovného povrchu dlážděné plochy. Pro hutnění dlažby jsou vhodné vibrační desky s vyšší frekvencí 
vibrace (50 - 100 Hz). Vyrovnání vibrační deskou je třeba provádět pouze na čisté a suché dlažbě 
a tak, aby nedošlo k poškození dlažby. Intenzitu hutnění je nutno přizpůsobit výšce dlažby - dlažby 
ve výšce 30 mm se při pokládce hutní vibrační deskou opatřenou ochrannou pryžovou podložkou 
s maximální hmotností do 100 kg. Dlažby ve výšce 40 a 60 mm je nutné hutnit vibrační deskou 
s plastovou podložkou o hmotnosti nejvýše 130 kg s nastavenou odstředivou silou 18 až 20 kN 
a dlažby ve výšce 80 a 100 mm je nutné hutnit vibrační deskou s plastovou podložkou o hmotnosti 
170 až 200 kg s nastavenou odstředivou silou 20 až 30kN V případě dlažeb pro nevidomé a dlažeb 
na terasy se vibrační deska vůbec nepoužívá. Na závěr pokládky, před provozním zatížením plochy, 
musí být opakovaně veškeré spáry zapískovány kvalitním suchým křemičitým pískem na celou výšku 
kamene, aby došlo k dokonalému zpevnění celé dlážděné plochy a zamezení odštípnutí rohů při 
vzájemném dotyku jednotlivých kamenů. Položenou plochu lze plně zatížit až po uplynutí doby zrání 
betonu (28 dnů od data na expedičním štítku).  
 
Údržba dlážděných ploch 
Kryty komunikací z betonových dlažeb jsou nenáročné na údržbu a během životnosti vyžadují pouze 
zametání a v případě většího znečištění čištění tlakovou vodou. Přesto je třeba mít na paměti, že 
pracujete s materiálem konečného architektonického řešení. Znečištění ploch např. olejovými 
skvrnami, potřísněním barvami, betonem, maltou, zeminou se prakticky odstranit nedají. Řešením 
pak je pouze výměna takto esteticky znehodnocených kostek. V případě použití vysokotlakého 
vodního čisticího zařízení je třeba dbát, aby nedošlo k vyplavení spárovacího materiálu. Pokud je 
přesto spárovací materiál vyplaven, je nutné jeho doplnění. Betonové dlažby jsou odolné proti 
přímému působení chemických rozmrazovacích látek, a proto mohou být v zimním období tyto 
látky na dlážděné kryty aplikovány, ale musí být dodrženy nejvyšší přípustné dávky rozmrazovacích 
látek na plošnou jednotku krytu (vyhláška č. 104/1997 Sb., příloha 7). Při pluhování dlážděných krytů 
v zimním období musí být pluhovací zařízení opatřeno pryžovou stírací hranou (dlažby pro nevidomé 
se udržují zametáním). Dlážděné kryty mohou být v zimním období sypány vhodnými čistými 
posypovými inertními materiály (např. pískem). Pro posyp nesmí být použity odpadní materiály 
(hrubý štěrk, popel, škvára, kamenný prach, lomové prosívky) obsahující velké množství prachových 
a jílovitých částic, protože při tání ulpívají na povrchu a způsobují poškození a těžko odstranitelné 
skvrny. „Náletům“  plevelů  a  travních  semen  na  spáry  vydlážděných  ploch  se  zamezí 
pravidelným sekáním trávníku na sousedních plochách ve správných agrotechnických lhůtách  a  
standardním  úklidem.  Nebylo-li  zamezeno  prorůstání  zeleně  tímto způsobem,  doporučuje  se  
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nežádoucí  zeleň  odstranit  speciálními  chemickými prostředky, např. postřikem přípravky 
ROUNDUP nebo CASORON G (způsob jejich aplikace je uveden v návodu na použití těchto látek).  
 
BETONOVÁ DLAŽBA - CHODNÍK 
- sestava kamenů s velmi jemně nerovnými hranami, vhodná pro pochozí plochy 
 - s minimálním zkosením hran, např.: BEST KLASIKO, přírodní odstín šedá 
- výška dlažby 80mm na pochozí plochy s příležitostným pojezdem vozidel do 3,5t 
- provedení do betonových chodníkových obrubníků tl.80mm- horní hrana obrubníku bude 
zalícována  
s rovinou chodníku, obrubník tvořící jednostrannou vodící linii bude proveden s přesahem 60mm nad 
rovinou chodníku 
- odvodnění na přilehlý terén vyspádováním příčným sklonem cca 1-2% 
- obrubníky typové, v barevnosti ladící k dlažbě - přírodní odstín šedá 
 
PŘI PROVÁDĚNÍ JE NEZBYTNÉ: 
- zhutnit jednotlivé podkladní vrstvy včetně podkladu 
- zachovat 3 - 5 mm spáry při pokládce dlažby dle normy DIN 18 318 
- položenou dlažbu nejprve zapískovat a poté zhutnit, aby zůstaly zachovány spáry mezi 
jednotlivými kameny 
- pokládka do štěrkového lože umožní srovnat minimální výškové rozdíly, přípustné dle platných 
norem 
- nestandardní koncové detaily řešit použitím polovičních a krajových kamenů dlažby,  
  případně řezáním celých za použití vhodné techniky k řezání betonových výrobků 
- pokládat dlažby v barevném provedení z několika palet a vrstev současně 
- věnovat pozornost údržbě dlažby (mytí, zimní údržba, odstranění nežádoucích náletů rostlin atd.) 
 
- před zahájením prací budou materiály vyvzorkovány a odsouhlaseny GP, 
  včetně kladecího plánu, detailů a spárořezu. 
 
MLATOVÁ PĚŠINA PARKOVÉHO CHARAKTERU 
- mechanizací zdusaný mlatový povrch vhodný pro pochozí plochy 
- provedení do betonových parkových obrubníků tl.50mm, v. 200mm s přesahem 60mm nad 
upravený terén na straně vodící linie pro nevidomé, fixovaných zavadlou beton.směsí (základ) 
- mlatové stezky podél potoka a v dalších místech budou provedeny do plastových skrytých 
obrubníků výška 60mm.  
- odvodnění na přilehlý terén vyspádováním příčným sklonem cca 1% 
- barevné provedení v pískovém tónu, ladícím k dlažbě 
- před zahájením prací budou materiály vyvzorkovány a odsouhlaseny GP 
- při větším spádu, než 4% bude povrch vhodným způsobem doplněn svážnicemi či shody tak, aby 
bylo zamezeno vyplavování materiálu mlatového povrchu při přívalových deštích. 
 
Při provádění zemních prací, podkladních vrstev i samotné pokládce povrchů a dlažby je nutné 
postupovat podle všech platných ČSN a technologických doporučení výrobců, např. Best, a.s. 
 
 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) technické řešení 
Uvedeno v oddílu B.2.7.b)  
 
b) výčet technických a technologických zařízení  
Stávající sítě v území budou zachovány. Před zahájením prací je nutno jejich přesné 
vytrasování/vytyčení zhotovitelem včetně OP a případné zjednání vhodných opatření k jejich 
ochraně.  
 
Osvětlení  
Součástí návrhu je přeložka části trasy VO s výměnou 2 kusů veřejného osvětlení a doplněním 1 kusu 
veřejného osvětlení. 
Nové vedení VO je provedeno z vodiče CYKY –J 4x16mm. Vodič je osazen v příslušném výkopu, 
zapískován a osazen signální folií dle příslušných norem a předpisů. V některých místech přechodů 
vedení kabelu přes komunikace (chodníky) je kabel osazen do chrániček.  
Trasy nového a stávajícího vedení VO, polohy nových kusů stožárů VO jsou znázorněny 
v samostatné části této projektové dokumentace. 
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Parkové osvětlení - referenční standard - Philips Malaga, svítidlo: Schéder, 75W 
- stožár: žárově zinkovaný,výška 5m, třístupňový 
- výložník: hranatý  
 
Dle projektu  Elektroinstalace 
 
Osvětlení podléhá odsouhlasení GP a odboru územního rozvoje města Litoměřice. 
 
Výrobek musí podléhat souboru norem ČSN EN 40  a splňovat požadavky dle ČSN EN ISO 3834. Musí 
být označen značkou shody CE.  Jakost výrobku musí být řízena dle EN ISO 9001:2001. 
Světelný výkon (dle typu výrobce) musí splňovat požadavky normy na  osvětlení veřejného 
prostranství. Dodávka svítidla zahrnuje jeho kompletní instalaci a dopojení v požadovaném krytí dle 
platných ČSN a výstupní revize. 

 
 
 

 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
  

Z  hlediska zásad požárně bezpečnostního řešení nedochází ke změně či zhoršení stávajícího stavu 
ani omezení požárních nástupních ploch v území. Nedochází ke stavebním úpravám žádné 
nástupní plochy.  
 
a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků  
Viz. projekt PBŘ 
 
b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 
Viz. projekt PBŘ 
 
c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na 

zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 
Viz. projekt PBŘ 
 
d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 
Viz. projekt PBŘ 
 
e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 
Viz. projekt PBŘ 
 
f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění 

vnitřních a vnějších odběrných míst 
 
V řešené lokalitě se nachází  požární hydranty, přístup k nim nebude dotčen. (dle vyhlášky o požární 
prevenci).  
Viz. projekt PBŘ 
 
g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty) 
 
Přístupové cesty k jednotlivým objektům budou pro složky IZS zachovány po celou dobu stavby. 
Poloměry silničních obrub umožňují průjezd vozidlem delším devíti metrů. Pozemní komunikace 
určená pro provoz silničních vozidel bude mít únosnost min. 100kN na nápravu.  
 
h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 

vzduchotechnická zařízení) 
Viz. projekt PBŘ 
 
i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 
Viz. projekt PBŘ 



PROJEKT REGENERACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ NA SÍDLIŠTI POKRATICE - LITOMĚŘICE  
5. ETAPA               SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

21 

 
j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 
Viz. projekt PBŘ 

  
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 
Bez úprav. 
 
b) energetická náročnost stavby 
Bez úprav. 
 
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 
Nebudou využívány žádné netradiční zdroje energie. 

 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

 Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a 
dále zásady řešení vlivů stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 
 
Návrh přirozeného větrání garáže odpovídá normě ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné 
garáže (9/2011) 
 
Přirozené větrání nadzemních jednotlivých a řadových garáží 
Při návrhu se stanovuje velikost větracích otvorů pro přívod venkovního vzduchu a odvod 
odpadního (vnitřního) vzduchu. Větrání se navrhuje příčné s neuzavíratelnými otvory v protilehlých 
stěnách. Polovina plochy větracích otvorů se umisťuje u podlahy (spodní hrana je maximálně 0,5 m 
nad podlahou) a polovina pod stropem (horní hrana nejníže 0,3 m pod stropem). 
Celková volná plocha větracích otvorů pro jedno stání je minimálně: 
v garážích pro vozidla skupiny 1:0,025 m2/stání, 
v garážích pro vozidla skupiny 2 a 3:0,045 m2/stání. 
Případná šachta, která navazuje na větrací otvor, musí mít volný průřez minimálně shodný 
s větracím otvorem; při výšce větší než 2 m musí být průřez šachty dvojnásobný. 
Pokud dvě vozidla parkují na jednom stání v rozdílných výškových úrovních, navrhuje se plocha 
větracích otvorů pouze pro jedno stání. 
 
Větrání je zajištěno příčným provětráním  s neuzavíratelnými otvory v protilehlých stěnách (vjezdem 
na jižní straně a dvěma větracími šachtami na severní straně). Polovina větracích otvorů je umístěna 
u podlahy, polovina pod stropem.  
Minimální požadovaná celková plocha větracích otvorů je 0,025m2*10=0,25m2  - SPLNĚNO 
 
 
  

 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Bez úprav. 
 
b) ochrana před bludnými proudy 
Bez úprav. 
 
c) ochrana před technickou seimicitou 
Bez úprav. 
 
d) ochrana před hlukem 
Navržená stavba nebude představovat zdroj nadměrné hlučnosti. 
 
e) protipovodňová opatření 
Bez úprav. 
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 

a) napojovací místa technické infrastruktury 
Součástí návrhu je přeložka části trasy VO s výměnou 2 kusů veřejného osvětlení a doplněním 1 kusu 
veřejného osvětlení dle PD. 
Dle projektu  Elektroinstalace 
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Nové vedení VO je provedeno z vodiče CYKY –J 4x16mm. Vodič je osazen v příslušném výkopu, 
zapískován a osazen signální folií dle příslušných norem a předpisů. V některých místech přechodů 
vedení kabelu přes komunikace (chodníky) je kabel osazen do chrániček.  
Trasy nového a stávajícího vedení VO, polohy nových kusů stožárů VO jsou znázorněny 
v samostatné části této projektové dokumentace. 
Dle projektu  Elektroinstalace 
 

 
B.4 Dopravní řešení 
 

a) popis dopravního řešení 
V dolní části ulice bude zřízen práh s integrovaným místem pro přecházení a vjezd do parkovacího 
objektu. Navazující parkovací místa budou stavebně upravena.  
Jednosměrná část ulice bude šířkově upravena tak, aby v návaznosti na parkovací objekt vznikla 
kolmá stání, na protější straně budou podélná stání. V ulici je též navržen příčný práh s integrovaným 
místem pro přecházení. 
 
Parkovací stání jsou navržena kolmá, respektive podélná podél okraje vozovky. Stávajíc směrové 
vedení se nemění. 
 
Parkovací stání respektují stávající úroveň vozovky. Dlážděná stání jsou od vozovky oddělena 
ležatým obrubníkem a jsou převýšena o 0,02 m. Stání mají příčný sklon shodný s přilehlou 
komunikací, podélný sklon pak max. 2 %. Od parkovacího objektu jsou oddělena opěrnými zdmi. 
 
Dolní, obousměrná část ulice má šířku 6,0 m. Na tuto šířku navazují po jedné podélná stání šířky 2,0 m 
(stavebně budou upravena v jiné etapě), po druhé straně nově upravovaná kolmá stání. 
Parkovací stání jsou navržena kolmá délky 4,5 m + přesah vozidla 0,5 m. Jednotlivá stání jsou šířky 2,5 
m, krajní stání 2,75 m.  Stání v horní části ulice jsou odsazena o 0,8m od vozovky. 
Horní, jednosměrná část je upravena na šířku vozovky mezi parkovacími pásy a pruhy 4,0 m.  
Podélná stání mají šířku 2,0 m a délku 5,75m, krajní stání jsou jednostranně prodloužena na 6,75 m. 
 
Odvodnění bude do stávajících uličních vpustí. 
Oproti stávajícím odtokovým poměrům se množství srážkových vod výrazně nezmění. 
Podrobněji je odvodnění ploch popsáno v části stavební. 
 
Viz. projekt Dopravního řešení 
 
b)    napojení území na stávající dopravní infrastrukturu  
Viz. projekt Dopravního řešení 
 
c) doprava v klidu 
Stávající potřeby parkovacích stání jsou v řešeném území výrazně nedostačující,  
návrhem jsou doplněny kapacity ze stávajících 47 parkovacích stání na navržených 56 stání. 
Celkem je navrženo 56 stání: 
23 kolmých stání 
6 stání pro ZTP, vždy dvojice se společným manipulačním pruhem 
18 podélných stání 
8 + 1 vyhrazené pro ZTP v parkovacím objektu 
 
Viz. projekt Dopravního řešení 
 
d) pěší a cyklistické stezky 
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Opravované povrchy chodníků budou řešeny zcela v souladu se zásadami bezbariérového 
provedení komunikací dle příslušných ČSN. 
 

 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 

a) terénní úpravy 
 
V rámci návrhu jsou navrženy terénní a sadové úpravy. Parkovací dům bude řešen se zelenou 
střechou porostlou extenzivními rostlinami.  Výběr kultivarů viz. výkres dendrologie. V západní části 
prostoru bude realizována navážka kvalitní zeminou, která vysvahuje terén a propojí tak výškovou 
úroveň chodníku s výškovou úrovní  zelené střechy. 
 
Úpravy budou provedeny odbornou zahradnickou firmou jako součást úprav území pro jednotlivé 
výsadby dle požadavků pro jednotlivé rostlinné druhy.  Navážky  zemin nebudou provedeny, pokud 
nebude plocha určená k výsadbám zkontrolována a nebudou potvrzeny HTU. Pro jemné terénní 
úpravy bude použita kvalitní zemina bez kamenných součástí, zbytků konstrukcí, asfaltových částic, 
bez jedů.  
Před započetím výsadbových prací bude plocha dle potřeby plošně odplevelena herbicidem 
např. Roundup., a to v dostatečném předstihu (min.4týdny před novou výsadbou) 
 
b) použité vegetační prvky  
Záměrem návrhu je vytvořit příjemné prostředí pro bydlení a život obyvatel, při dodržení požadavků 
stanovených zadavatelem. Původní zachovaná zeleň je v návrhu doplněna o další listnaté stromy a 
keře. Záměrem projektu je posílit různorodost druhů a dotvořit tak příjemný a zajímavý prostor, 
určený k volnočasovým aktivitám. Výběr respektuje odpovídající cílové velikosti dřevin, tzn., že na 
volných prostranstvích jsou navrženy stromy s většími korunami, blíže k budovám stromy se středními 
či malými korunami. Keřové patro je navrženo s ohledem na minimalizaci údržbových prací. Nové 
dřeviny budou barevnější, některé ozdobné květem, některé barevným listem či atraktivním 
vybarvením listů na podzim. Navržený sortiment odpovídá bioklimatickým podmínkám stanoviště. 
Při výsadbě nových dřevin je nutné respektovat ochranná pásma inženýrských sítí dle ČSN 706005 
Prostorová úprava vedení technického vybavení. Veškeré práce v blízkosti stávajících inženýrských 
sítí musí být v provedeny ručně - s největší opatrností. Pokud při návrhu nemohlo být dodrženo 
pásmo IS, musí být v daném kořenovém systému (výsadbového balu), použita protikořenová fólie 
(RootControl). 
 
Koncepce vegetačních úprav vychází ze současného stavu, který je respektován a kultivován. 
Náletové porosty budou vymýceny. Jehličnaté i listnaté  stromy  budou zachovány  –  bude 
proveden jejich případný odborný prořez. Nově navržené travnaté plochy budou nově osety travní 
směsí. V prostoru kolem potoka jsou navrženy popínavé rostliny. 
Veškeré nové stromy jsou navrhovány s ohledem na umístění ochranných  pásem známých vedení 
inženýrských sítí, které musí být před zahájením výkopových prací vytyčeny.  
Zálivka vegetačních prvků po založení,  v  průběhu  dokončovací  péče  a následně v průběhu 
pravidelné údržby bude prováděna dovezenou vodou.   
U všech stávajících dřevin v řešeném území, u kterých se předpokládá jejich  bezprostřední  dotčení  
stavbou  a  které  nejsou  navrženy  k odstranění,  budou  před  započetím  stavebních  prací  
provedena  ochranná opatření  dle  ČSN  83  9061  5,  která  budou  dodržována  v průběhu  celé 
stavby tak, aby dřeviny nebyly poškozeny.  
 
ZÁSADY: 
 
PŘÍPRAVA  
Před započetím stavebních prací (výstavby komunikací…) bude na ploše určené k výstavbě i na 
ploše souvisejících ploch zeleně stržena a na jiném k tomu příhodném místě správně deponována 
ornice. Předpoklad je, že se jedná o dostatečně kvalitní ornici, která bude po dokončení  
stavebních  prací  využita  pro  úpravy  terénu  a  založení vegetačních prvků.   
 
 
VÝSADBA TRÁVNÍKU 
Po  dokončení  stavebních  prací  je  nutné  plochy  určené  pro  výsadby rostlin resp. založení 
trávníku před zpracováním půdy vyčistit od všech nežádoucích  materiálů,  zejména  od  
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stavebních  zbytků,  obalů  a  těžko rozložitelných rostlinných částí. Půdu znečištěnou tuky, oleji, 
barvami a dalšími látkami ohrožujícími rostliny je nutné vyměnit.   
Před rozprostřením stržené ornice resp. náhradní vegetační vrstvy půdy (odplevelený substrát 
tvořený: ornice+kompost+písek v poměru 1:1:1) je nutné podklad po celé ploše rozrušit (pokud jeho 
svažitost nepřesahuje poměr 1 : 1,25). Na plochách se sklonem větším než 1 : 1,25 je potřeba povrch 
podkladu zdrsnit vhodnou formou tak, aby bylo možno dostatečné spojení podkladu s 
rozprostíranou vegetační vrstvou půdy. Kypření musí být stejnoměrné,  musí  dosahovat  nejméně  
do  hloubky  15  cm  a  musí napravit také zhutnění způsobené použitím nářadí a strojů.  
Pro všechny plochy trávníku musí být vytvořena min. 15 cm  silná  vrstva  kvalitní  zeminy,  povrchově 
vyspádovaná  tak,  aby docházelo k odtoku veškeré přebytečné povrchové  vody do jiných,  níže 
položených míst. V žádném segmentu povrchu trávníkové plochy nesmí být rýhy nebo prohlubně, 
kde by v budoucnu mohlo docházet k hromadění vody a tudíž k případnému vyhnívání nebo 
vymrzání travního drnu. Pro záhony s keři a půdopokryvnými rostlinami musí být vytvořena min. 40 
cm silná vrstva kvalitní zeminy. Stejně jako v případě travnatých ploch musí být náležitě povrchově 
odvodněna.   
Povrch budoucích trávníkových ploch u parkového trávníku bude urovnán, prohnojen a minimálně 
2x chemicky odplevelen (v časovém rozestupu min. 6 týdnů). Následně bude výsevem založen 
trávník. Po výsevu bude plocha uválcována a dostatečně zavlažena.  
Osivo pro parkový trávník bude použita vhodná travní směs např. „hřišťová univerzální směs“ pro 
předpokládané více  namáhané  plochy. 
 
VÝSADBA STROMŮ 
Veškeré  navrhované  stromy  budou  vysazovány  jako  balové.  Přípustnou dobou pro výsadbu 
balových listnatých stromů je období od opadu listů (tzn.  asi  od  pol.  října)  do  období  před  
rašením  (tzn.  asi  do  pol. dubna).  Před  započetím  prací  na  terénních  úpravách  a  výsadbou  
dřevin  je nezbytně nutné se správci inženýrských sítí tyto vytýčit na místě, aby nemohlo  dojít  k 
narušení  jednotlivých  sítí,  případně  nebezpečnému úrazu. Veškeré  zemní  práce  v blízkosti  
stávajících  podzemních  inženýrských sítí  musí  být  provedeny  ručně  s největší  opatrností,  za  
současného respektování všech příslušných ČSN a předpisů. Před započetím výkopových prací 
budou zaměřeny a vytyčeny všechny stávající inženýrské sítě. Výsadba stromů bude prováděna se 
100% výměnou půdy v cca horní polovině výsadbové jámy. Pro výměnu bude použit kvalitní, 
substrát pro výsadbu  stromů, který  bude  náležitě vyhnojen. Výsadbová jáma bude mít tvar 
hranolu o velikosti vždy 1,5 x větší,  než  jsou  rozměry  balu  vysazované  rostliny.  Šířku  a  délku 
výsadbové  jámy  je  nutné  přizpůsobit  prostorovým  podmínkám  v  místě výsadby konkrétního 
stromu. Hloubku výsadbové jámy je nutné přizpůsobit místnímu zemnímu profilu.  
   
V případě jílovitého materiálu dna jámy bude jáma náležitě odvodněna nebo  na  jejím  dně  bude  
zřízena  drenážní  vrstva.  Boky  výsadbové  jámy budou před výsadbou zdrsněny. Po vykopání bude 
výsadbová jáma prolita vodou. Při  vlastní  výsadbě  stromů  budou  do  dna  jámy  zatlučeny  tři  
kůly.  
 
Následně bude proveden podsyp balu sazenice zeminou s nízkým obsahem humusu  nebo  
minerálním  substrátem  (do  výšky  cca  40  cm  pod  úrovní budoucího povrchu kořenové mísy). Při 
usazování sazenice do výsadbové jámy je nutné důsledně dbát na to, aby kořenový krček stromu 
byl usazen zároveň s okolním terénem - nesmí být ani pod terénem, ani nad terénem.  Před 
zahrnutím balu je nutné úplně odstranit fixaci balu v případě, že je pro fixaci použit materiál, který se 
v půdě nerozloží. Po umístění rostliny do výsadbové jámy bude bal zasypán novou zeminou – 
vyhnojeným substrátem a zemina bude sešlápnuta a prolita vodou. Na povrchu bude zřízena  
výsadbová  mísa  –  tzn.  prohlubeň  s  průměrem  cca  0,5  m  a nejnižším místem při kmeni stromu, 
která usnadní a zefektivní zálivku. Po  vysazení  bude  rostlina  zalita  20-50  l  vody.  V  případě  
špatných srážkových poměrů bude zálivka pravidelně opakována.  Na plochu kořenové mísy se po 
dokončení všech výsadeb navrství mulč z drcené borky v tloušťce 8–12 cm. Mulč však nesmí být 
přihrnut k bázi kmene vysazeného stromu.  Následně  bude  kmen  dřeviny  omotán  jutovou sítí.  
Délka  instalovaných  kůlů  musí  odpovídat  výšce  vysazované rostliny,  tzn.  že  kůl  musí  být  po  
zatlučení  do  výsadbové  jámy  tak dlouhý,  aby  k  němu  mohla  být  v  jeho  horní  části  vysázená  
sazenice spolehlivě uvázána.   
 
Statické zajištění vysazovaného stromu je nutné provést z následujících důvodů. Strom, který je 
pěstován ve školce, přijde při přesazování a konečném vyzvednutí za účelem přesazení na místo v 
zahradě o větší část kořenů.  Není-li  později  na  cílovém  stanovišti  dostatečně  fixován, dochází  u  
něj  v  důsledku  pohybu  kmene  (a  současně  kořenového  balu) větrem k neustálému trhání nově 
vznikajících tenkých kořínků.  Pro statické zajištění se používají většinou dřevěné kůly o průměru 5-10  
cm.  Kmen  se  k  těmto  kůlům  připevní  pomocí  vazby  z  přírodních materiálů nebo pomocí 
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popruhů z umělých vláken. Vazba musí fixovat kmen proti pohybům do stran, ale naopak nesmí 
bránit pohybu směrem dolů – ten  může  nastat  při  sedání  substrátu.  Kůly  budou  navzájem  
zpevněny příčnými vzpěrami.  Aby byly kůly skutečně pevné a plnily dobře svou funkci, je třeba je 
zatlouci do dna výsadbové jámy. Pro zajištění listnatých stromů budou vždy použity tři kůly. Vazba se 
umístí na horní okraj kůlů, aby při pohybech koruny nedocházelo k odírání kmínku o horní část 
konstrukce. Optimální je dosažení maximální výšky kotvení, nejvýše však 10 cm pod nasazením 
korunky.  Když strom na stanovišti zakoření, je třeba odstranit kůly i s vazbou, aby nedocházelo k 
jejímu zarůstání do sílícího kmínku. Vlastní výsadbu stromů by měli bezpodmínečně provádět 
odborníci, nebo alespoň pracovníci se zajištěným odborným dozorem. Nedodržení některé z 
uvedených zásad při výsadbě může vést nejen k deformacím růstu, ale i k úhynu vyššího procenta 
vysazovaných stromů.  Předpokladem zdárného vývoje dřevin na stanovišti je okamžité převzetí 
realizovaných sadovnických úprav do údržby mechanizačně dobře vybavenou odbornou  firmou.  
Je  třeba  zajistit  především  dostatečnou  počáteční zálivku a plochy zeleně udržovat v 
bezplevelném stavu.  
Navrhované  výsadby  stromů  budou  realizovány  z  kmenných  tvarů  stromů s víceletou  korunou  
s terminálním  výhonem.  Výška  nasazení  korunky  na kmeni  bude  min.  220  . Všechny sazenice 
budou dodány pouze s dobře prokořeněnými zemními baly do velikosti úměrné velikosti rostliny, 
minimálně 3x přesazované. Musí být  bez  chorob  a  škůdců  a  jimi  způsobených  poškození,  se  
zdravými kořeny. Všechny rostliny musí mít vlastnosti rodu a druhu.   
 
  
VÝSADBA KEŘŮ, PŮDOPOKRYVNÝCH A OSTATNÍCH ROSTLIN 
Veškeré  keře,  půdopokryvné  rostliny  a  okrasné  trávy  budou  vysazovány jako  kontejnerované  
sazenice.  U  kontejnerovaných  rostlin  je  možná výsadba kdykoliv během roku, mimo období 
mrazů.   Povrch záhonů pro výsadby těchto rostlin bude plošně urovnán, prohnojen a minimálně 2x 
chemicky odplevelen (v časovém rozestupu min. 6 týdnů).  
 
Výsadba bude prováděna s 50% výměnou půdního substrátu s aplikací tabletového hnojiva (např. 
Silvamix v dávce 2 tab./keř  s postupným uvolňováním hnojiva). Následně budou povrchy takto 
osázených ploch doplněny geotextílií (jen u půdokryvných rostlin) z netkaného textilu proti prorůstání 
kořínků a celistvě zamulčovány 5 - 7 cm silnou vrstvou jemně drcené borky (borová se smrkovou 
1:1).  
 
U kontejnerovaných sazenic navržených keřů bude použit kontejner min. 2 l  a u půdopokryvných 
rostlin kontejner o velikosti min. 1litr, vždy dobře zakořenělé a zdravé sazenice. 
  
Délka výhonů a kořenový systém musí odpovídat danému druhu / kultivaru. Rostliny musí být 
nejméně jednou přesazené.  
 
Půdopokryvné rostliny budou rovněž ohraničeny plastovým skrytým obrubníkem. 
 
 
NAVRŽENÁ ZELEŇ: 
 
1. Lonicera nitida - zimolez lesklý     378 ks  4ks/m2 
2. Platanus x acerifolia – platan javorolistý    2 ks  
3. Hedera helix – břečťan popínavý     58 ks 2ks/bm 
4. Dianthus carthusianorum – hvozdík kartouzek   36 ks 5ks/m2 
5. Nepeta x faassenii (mussini) – Šanta    8 ks 3ks/m2   
6. Linus perenne – len vytrvalý     23 ks 5ks/m2 
7. Hypericum calycinum - třezalka kalíškatá   11 ks 7ks/m2  
8. Satureja montana – saturejka horská    32 ks 4ks/m2   
9. Lavandula angustifolia – levandule úzkolistá   16 ks  3ks/m2 
10. Thymus praecox - mateřídouška časná    195 ks    4ks/m2 
11. Parthenocissus tricuspidata - Loubinec trojlaločný  121 ks 3ks/m2 
12. Perovskia "blue spire" - perovskie lebedolistá   49 ks 3ks/m2 
13.  Potentilla fruticosa "goldtepich" - mochna křovitá  92 ks 4ks/m2  
14.  Campsis radicans - trubač – popínavý    135 ks 3ks/m2 
15.  Miscanthus sinensis ´Silberspinne´ - ozdobnice čínská  13 ks 2ks/m2 
16. Hydrangea petiolaris - hortenzie řapíkatá   25ks 2ks/m   
17.  Magnolia denudata (Yulan ) - šácholan obnažený  1ks 
18. Prunus sargentii 'Rancho' - višeň sargentova   2ks 
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TRAVNATÉ PLOCHY 
 
Technologie založení: výsev 25 g / m2 
Plocha založení trávníku = 122,9  m2 
Plocha regenerace trávníku = 124,3 m2 
 
Zakládání trávníku bude realizováno dle podmínek ČSN 83 9011/2006 – Práce s půdou a ČSN 83 
9031/2006 – Trávníky a jejich zakládání. 
Rozvojová péče dle ČSN 83 9051/2006 – Rozvojová a udržovací péče. V průběhu roku bude 
provedeno sečení, cca 15 opakování/ rok. 
 
PŘESNÁ POLOHA NAVRŽENÝCH ROSTLIN JE VYZNAČENA VE VÝKRESE  ZELENĚ  
a bude konzultována se zástupci TS Litoměřice v průběhu realizace.  
 
 
POŽADAVKY NA ROSTLINNÝ MATERIÁL: 
 
Stromy 
Výpěstek odpovídající 1. třídě dle ČTN 46 4902-1/2001 Výpěstek okrasných dřevin – všeobecná 
ustanovení a ukazatele jakosti. 
Stromy budou vysokokmeny s průběžným terinálem , min. 3x přesazované, se zemním balem, 
nasazením koruny min. 2,5 m nad zemí. 
Vysokokmenné stromy budou odpovídajícího habitu, barvy, požadovaného druhu, kultivaru, kmen 
rovný, bez kazu, koruna s jedním terminálem. 
Vícekmenné stromy budou odpovídajícího habitu, barvy, požadovaného druhu, kultivaru, kmen 
rovný, bez kazu, koruna s jedním terminálem. 
Kvalita rostlinného materiálu bude před výsadbou odsouhlasena zástupcem investora. 
 
Keře 
Výpěstek odpovídající 1. třídě dle ČTN 46 4902-1/2001 Výpěstek okrasných dřevin – všeobecná 
ustanovení a ukazatele jakosti. 
Odpovídající habitus, barva, požadovaný druh a kultivar 
Bez poškození, zdraví, bez chorob a škůdců 
Odpovídající rozměrové parametry 
 
Okrasné trávy a trvalky 
Výpěstek odpovídající 1. třídě dle ČTN 46 4902-1/2001 Výpěstek okrasných dřevin – všeobecná 
ustanovení a ukazatele jakosti. 
Odpovídající habitus, barva, požadovaný druh a kultivar 
Bez poškození, zdraví, bez chorob a škůdců 
Odpovídající rozměrové parametry 
 
V PRŮBĚHU CELÉ AKCE BUDOU DODRŽOVÁNY NORMY: 
 
ČSN 18 915 Práce s půdou 
ČSN 18 916 Výsadby rostlin 
ČSN 18 917 Zakládání trávníku 
ČSN 18 918 Technicko – biologická zabezpečovací opatření 
ČSN DIN 18 919 Rozvojová a udržovací péče o rostliny  
ČSN 18 920 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech 
 
Pracovníci pověření majitelem musí být kvalifikovaní k danému charakteru opravy a údržby. 
Předpokladem je minimálně vyučení v příbuzném oboru a kvalifikace pro specifické úkony. Měli by 
také disponovat dostatečnými informacemi o svých úkolech, výrobku, kompetencích včetně z toho 
vyplývající odpovědnosti.   
 
c) biotechnická opatření  
Viz. B.5.b 
 
Údržba 
Pracovníci pověření majitelem musí být kvalifikovaní k danému charakteru opravy a údržby. 
Předpokladem je minimálně vyučení v příbuzném oboru a kvalifikace pro specifické úkony. Měli by 



PROJEKT REGENERACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ NA SÍDLIŠTI POKRATICE - LITOMĚŘICE  
5. ETAPA               SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

27 

také disponovat dostatečnými informacemi o svých úkolech, výrobku, kompetencích, včetně z 
toho vyplývající odpovědnosti.  Prořez stávající zeleně bude prováděn za účasti certifikovaného 
arboristy. 
 
PODMÍNKY PŘEVZETÍ ZELENĚ: 
Převzetí zeleně investorem proběhne až po ujmutí dřevin a min. po první seči travních ploch. 
Veškeré plochy musí být v bezplevelném stavu. Do doby převzetí je nezbytné, aby zhotovitel stavby 
zajistil rostlinám náležitou péči. 
 
Veškerá stávající zeleň bude po dobu výstavby náležitým způsobem ochráněna. Veškeré výsadby 
musí být provedeny v souladu se Zásadami výsadby stromů dle SZKT. Při veškerých pracích musí být 
v plném rozsahu dodržena ČSN 83 9061. 
 
 

 
B.6 Popis vlivů stavby na  životní prostředí a jeho ochrana 
 

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Dle nařízení č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
1/ Negativní účinky stavby 
 
Stavba je navržena v souladu s platnými normami. Nebude produkovat žádné škodlivé exhalace, 
hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, stavba rovněž nebude znečišťovat zdroje vody či přilehlé 
komunikace. 
V průběhu výstavby budou provedena veškerá opatření pro minimalizaci zatěžování okolí hlukem, 
prachem případně jiným znečištěním v souladu s vyhláškou č. 272/2011 Sb. v platném znění. 
Stavební činnosti budou prováděny pouze v době od 7:00 do 21:00 hodin. 
Doprava stavebního materiálu bude organizována tak aby nedocházelo ke kumulaci hlukové 
zátěže na obyvatele okolních objektů. Hlučnější zařízení budou používány v nejvhodnější dobu (ne 
večer). 
 
2/ Odpady 
 
Pro odpady vzniklé užíváním objektu jsou navrženy odpadní nádoby. Odvoz odpadu bude smluvně 
zajištěn s komunálními službami města. 
 
S veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zákona č.185/2001 Sb., o 
odpadech, vyhl. č. 381/2001Sb., vyhl. č. 383/2001 Sb., a předpisů souvisejících. Původce odpadů je 
povinen odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6. Odpady, které sám nemůže 
využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem (185/2001 Sb.) a prováděcími právními předpisy, 
převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3, a to buď přímo,   
nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. Odpady lze ukládat pouze na skládky, které 
svým technickým provedením splňují požadavky pro ukládání těchto odpadů. Rozhodujícím 
hlediskem pro ukládání odpadů na skládky je jejich složení, mísitelnost, nebezpečné vlastnosti a 
obsah škodlivých látek ve vodním výluhu, podrobněji viz  vyhláška 294/2005 Sb. 
 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu ( ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 

živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
Nemá vliv. 
 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
Nemá vliv. 
 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacích řízení nebo stanoviska EIA 
Nejsou stanoveny žádné podmínky. 
 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 

jiných právních předpisů 
Viz. bod B.1.c 
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B.7 Ochrana obyvatelstva 
 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 
Stavební řešení nemá negativní vliv na obyvatelstvo, nevzniknou zdravotní rizika obyvatelstva. 

 
B.8 Zásady organizace výstavby 
 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
V průběhu výstavby je nutné postupovat v souladu s platnou legislativou.  
Na pozemku investora nebude žádné zařízení na zneškodňování nebo úpravu odpadů, rovněž  
nebude zřízen žádný sklad pro trvalé uložení odpadů. 
 
Pro likvidaci odpadů ze stavební činnosti platí povinnost daná platnou legislativou.  
Jednotlivé odpadní hmoty musí být ukládány do skladových kontejnerů a tyto umísťovány tak, aby 
nenarušovaly životní prostředí a vzhled okolí stavby.  
Způsob řešení odstraňování jednotlivých druhů odpadních hmot : 
 
1. Papírové obaly  
Papírový odpad (obaly, kartony, papírové pytle) budou soustřeďovány, lisovány a průběžně 
odváženy do sběrny surovin. V žádném případě nesmí být spalovány na staveništi ani v jeho okolí. 
2. Zbytky řeziva  
Odpad řeziva (části odřezků z bednění, tesařských konstrukcí, hobliny, atd.) budou ze stavby 
průběžně odváženy a nabízeny drobným spotřebitelům jako palivo. Na staveništi nesmí být páleny. 
3. Zbytky cihelné suti  
Vznikající cihelná suť bude z části po vytřídění použita do zásypů přímo na staveništi, přebytek a 
nevhodný materiál bude odvážen na skládku mimo staveniště. 
4. Igelitové odpady  
Igelitový odpad tj. igelitové pytle, plachty a obaly budou na staveništi samostatně vytříděny, 
lisovány a následně odváženy na skládku ke konečné likvidaci. Dodavatel stavby musí předložit 
smlouvu s firmou, která zajistí jejich ekologickou likvidaci. 
5. Kovové odpady 
Kovový odpad bude tříděn a nabízen k odkoupení do kovošrotu. 
6. Obaly od barev, ředidel a lepidel 
Tyto obaly musí být ukládány do kovových nepropustných kontejnerů, jejich umístění musí 
odpovídat bezpečnostním předpisům a podmínkám ochrany životního prostředí. Jejich průběžné 
odstraňování musí být smluvně zajištěno s firmou, která zajistí jejich ekologickou likvidaci. 
7. Umělohmotné obaly a odřezky izolačních hmot 
Pro tento bod platí stejné zásady jako u bodů 4. a 6. Pro likvidaci těchto druhů odpadů musí investor 
zakotvit do smlouvy s dodavatelem povinnost předložení smlouvy o jejich ekologické likvidaci. 
 
b) odvodnění staveniště  
Trvalá opatření: Odvodnění  zpevněných ploch bude řešeno vsakem. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Bez úprav. 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Staveniště v zastavěném území nesmí svými účinky, zejména exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, 
zastíněním atd. působit na okolí nad přípustnou míru. Při provádění nových konstrukcí musí být 
zajištěno, aby nedocházelo k znečištění či ohrožení sousedních pozemků a staveb. Zodpovědnost 
za bezpečnost přebírá dodavatel (zhotovitel), který proškolí všechny své pracovníky viz. bezpečnost 
při provádění stavby. 
Staveniště je nutno zajistit proti možnosti znečištění podzemních vod splaškovými vodami a ropnými 
produkty.  Vody z výkopů budou likvidovány vsakem na pozemku investora. 
Mytí vozidel stavby před výjezdem na veřejnou komunikaci je možné pouze při zabezpečení proti 
znečištění prostředí dle příslušných předpisů. Použitá vozidla stavby musí splňovat podmínky provozu 
na pozemních komunikacích, hlučnost musí být v souladu s technickým osvědčením. 
V průběhu výstavby musí být dodrženy veškeré příslušné předpisy a vyhlášky pro provádění 
stavebních prací, BOZP a ochrany životního prostředí.  S odpady ze stavební činnosti bude 
nakládáno v souladu s příslušnými předpisy.  
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K bourání i k manipulaci se sutí bude použito postupů a prostředků zajišťujících minimální možnou 
produkci prachu. Při odvozu suti bude používáno zakrytí naložené suti plachtováním. Po celou dobu 
provádění prací bude před výjezdem aut z prostoru prováděna jejich očista, pokud přesto dojde ke 
znečištění veřejných komunikací, bude provedeno okamžité očištění komunikací dotčených 
stavbou. Eventuálně poškozené okolní plochy a komunikace budou neprodleně uvedeny do 
původního stavu. Stavební činnost bude respektovat užívání objektů v okolí. 
S ohledem na charakter okolí stavby nutno dodržovat tyto zásady k eliminaci škodlivých vlivů na 
okolní prostředí: 
- stavba bude probíhat v denní dobu do 22,00 hodin 
- na stavbě budou přijata opatření ke snížení prašnosti (při manipulaci se stavební sutí její kropení 
vodou apod.) 
- použité stroje a zařízení stavby budou v bezvadném technickém stavu 
- na stavbě bude k dispozici min 50kg VAPEXu pro okamžitou likvidaci případného úniku RL ze strojů 
Během prací se bude postupovat v souladu s § 7 odst. 1 zák.č. 114/1992 Sb. Prováděné práce 
budou v souladu s ČSN 83 90 61 ( ochrana stromů a ploch pro vegetaci při stavebních pracích). 
Budou zajištěny podmínky pro zajištění pořádku v okolí staveniště a pro dodavatele prací, bude 
prováděn průběžný denní úklid. Při realizaci budou navržena taková opatření, aby bylo vyloučeno 
znečištění ploch zeleně stavebním materiálem. 
 
V souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací bude základní hladina akustického tlaku A ve venkovním prostředí 50 dB. Korekce přihlížející 
ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době jsou stanoveny dle přílohy 3 k nařízení vlády č. 
272/2011 Sb. 
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
V rámci návrhu budou provedeny drobné terénní a sadové úpravy.   
Stávající dřeviny budou prořezány arboristou dle specifikace na místě. Dojde k pokácení 9 kusů 
stromů - dle výkresu dendrologie.  
 
f ) maximální zábory pro staveniště  (dočasné / trvalé) 
Bez záborů. 
 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Všechny druhy odpadů a emisí vzniklé při výstavbě budou likvidovány dle všech platných předpisů. 
 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Bez požadavku. 
 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě  
V průběhu výstavby je nutné postupovat v souladu s platnou legislativou. V průběhu výstavby 
budou provedena veškerá opatření pro minimalizaci zatěžování okolí hlukem, prachem případně 
jiným znečištěním v souladu s vyhláškou č. 272/2011 Sb. v platném znění.  
Stavební činnosti budou prováděny v denní dobu dle domluvy s Objednatelem - mimo dobu 
nočního klidu.  
Doprava stavebního materiálu bude organizována tak, aby nedocházelo ke kumulaci hlukové 
zátěže na obyvatele okolních objektů. Hlučnější zařízení budou používány v nejvhodnější dobu (ne 
večer). 
Na pozemku investora nebude žádné zařízení na zneškodňování nebo úpravu odpadů, rovněž 
nebude zřízen žádný sklad pro trvalé uložení odpadů. 
 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby  
 koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
Všichni pracovníci musí být seznámeni s bezpečnostními a požárními předpisy. Budou vyvěšena 
telefonní čísla bezpečnostních organizací a zdravotní služby.  
Při provádění stavebních a montážních prací je nezbytnou podmínkou bezpečnosti práce 
vypracování a dodržování bezpečnostních předpisů a správných pracovních postupů pro 
provádění prací samotných a zabezpečení okolních pracovišť a komunikačních prostor tak, aby 
nedošlo k ohrožení života a zdraví pracovníků. Zejména je nutné dodržet nařízení vlády ČR 
č.362/2005 Sb. a nař. vlády č. 591/2006 Sb.  
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Veškerá nebezpečná místa a volné prostory musí být zabezpečeny proti pádu osob a materiálu. Při 
provádění prací ve výškách je třeba dodržovat nařízení vlády ČR č.362/2005 Sb. a nař. vlády č. 
591/2006 Sb.  
Na pracoviště, kde budou prováděny stavební a montážní práce musí být zakázán vstup 
nepovoleným osobám. Tento zákaz je třeba na příslušných místech viditelně vyznačit a vyžadovat 
jeho dodržování.  
Při provádění montážních prací je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy, podmínky příslušné 
kvalifikace a oprávnění, zejména ČSN 050601, ČSN 050610, ČSN 050630, vyhlášku ČÚBP č. 50/1978 
Sb, vyhlášku č. 48/1982 Sb, vyhlášku ČÚBP č. 19 a 20/1979 Sb v platném znění a v dalších předpisech 
příslušných jednotlivým druhům zařízení a vykonávaných činností.   
Řádné provedení díla bude prokázáno provedenými a úspěšně dokončenými technologickými 
zkouškami.  Výsledek bude zaznamenán do stavebního deníku. Ke kolaudaci stavby budou 
předloženy veškeré zápisy, protokoly o provedených zkouškách, certifikáty a prohlášení o shodě na 
použité materiály. 
Na pracoviště, kde budou prováděny stavební a montážní práce musí být zakázán vstup 
nepovoleným osobám. Tento zákaz je třeba na příslušných místech viditelně vyznačit a vyžadovat 
jeho dodržování.  
Při provádění montážních prací je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy, podmínky příslušné 
kvalifikace a oprávnění, zejména ČSN 050601, ČSN 050610, ČSN 050630, vyhlášku ČÚBP č. 50/1978 
Sb, vyhlášku č. 48/1982 Sb, vyhlášku ČÚBP č. 19 a 20/1979 Sb v platném znění a v dalších předpisech 
příslušných jednotlivým druhům zařízení a vykonávaných činností, resp. jejich platných novelizací.   
 
Za bezpečnost práce a požární ochranu na stavbě je zodpovědná určená osoba. Zajištění bude 
v souladu s technickými normami, jejichž soupis je přehledně uveden v doporučeném a aktuálním 
standardu ČKAIT. 
Stavební odpad bude odvážen na řízenou skládku. Dodavatelé při přejímce prací doloží doklad o 
uložení tohoto odpadu.  
 
k)  úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb  
Řešení bezbariérového užívání veřejně přístupných ploch a komunikací není obsahem této 
projektové dokumentace. Při provádění přístavby je nutné dodržovat veškerou platnou legislativu 
z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví. Viz bod B.8.j) 
 
l)  zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Pro realizaci nebude zapotřebí žádného dopravně inženýrského opatření. Obsah a rozsah 
dokumentace a její navazující části: 
 
Na architektonicko-stavební část bude navazovat realizační dokumentace, resp. dílenské 
dokumentace jednotlivých dodavatelů, které budou součástí jejich díla.  
 
Projektová dokumentace tvoří jeden celek a je nutno se s ní komplexně seznámit. V případě, že ten, 
kdo s dokumentací pracuje, shledá určitou disproporci mezi jednotlivými částmi dokumentace 
(např. výkresová část a technická zpráva), je nutno vzít v úvahu takovou variantu, za kterou 
zhotovitel PD, vzhledem ke své odbornosti a fundovanosti, vezme plné garance. Totéž platí i o tom, 
když dodavatel zjistí určité řešení, za které nemůže vzít garance ve vztahu k požadovanému 
výsledku, v tomto případě je povinen v ceně počítat s nápravou tohoto řešení a event. investora na 
tuto skutečnost upozornit. 
 
Jakékoliv změny projektové dokumentace (PD) podléhají odsouhlasení generálního projektanta 
(GP= zhotovitele této PD). Před započetím prací by měla být ze strany zhotovitele dopracována 
dílčí výrobní / dílenská dokumentace, která bude zohledňovat skutečný stav, zejména po 
destruktivním odhalení skrytých konstrukcí a skladeb a která bude zohledňovat specifika dané 
lokality.  Výrobní / dílenskou dokumentaci je možné nahradit konzultacemi daného řešení s GP a TDI 
v průběhu výstavby. 
 
Z výkresů není možné odměřovat, kóty jsou orientační – skutečné rozměry dle skutečného provedení 
a příp.výrobní dokumentace stavby.  Stavební drážky a prostupy je nutno řešit v souladu s PD 
jednotlivých profesí.  
 
Záruky díla se vztahují výhradně na projekt a projektové řešení, odpovídající účelu projektové 
dokumentace. S ohledem na typový charakter stavby i jejích standardizovaných montovaných 



PROJEKT REGENERACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ NA SÍDLIŠTI POKRATICE - LITOMĚŘICE  
5. ETAPA               SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

31 

technologických součástí, byly veškeré technické a projekční podklady převzaty ze strany 
objednatele. 
Na reklamace skrytých, již zabudovaných či neodsouhlasených projektových řešení nebude a 
nemůže být ze strany generálního projektanta brán zřetel. Tento projekt byl konzultován na místních 
šetřeních na stavbě s objednatelem a zahrnuje jeho požadavky. Při realizaci je nezbytné postupovat 
podle všech platných norem, vyhlášek a stavební legislativy. 
 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření 

proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
Speciální podmínky nejsou určeny 
 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Rozhodující dílčí termíny nejsou specifikovány 

 
 
V Praze, 03/2019 
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SMLOUVA č. SOC/000/2019 O POSKYTNUTÍ INDIVIDUÁLNÍ DOTACE 
Z ROZPOČTU MĚSTA LITOMĚŘICE 

(dále jen „Smlouva“) 
uzavřená podle § 10a odst. 3 a 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů,  
ve znění pozdějších předpisů a podle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, 

ve znění pozdějších předpisů 
Město Litoměřice 
IČO: 00263958 
se sídlem: Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, 412 01 
zastoupeno: místostarostou města Lukasem Wünschem 
bankovní spojení: Komerční banka a. s., č. účtu: 19-1524471/0100 
na straně jedné jako poskytovatel dotace nebo Město Litoměřice 

a 

Základní umělecká škola Litoměřice, 
příspěvková organizace 
IČO: 46773410 
se sídlem: Masarykova 46/621, Litoměřice 412 01 
zastoupena: ředitelkou školy Mgr. Dominikou Valeškovou  
bankovní spojení: Česká spořitelna a. s. 
č. účtu: 1002310349/0800 
ze strany druhé jako příjemce dotace 
společně též jako smluvní strany 

uzavírají níže uvedeného dne tuto Smlouvu 

Článek I. 
Výše a způsob poskytnutí individuální dotace 

1. Poskytovatel dotace na základě žádosti příjemce dotace podané podle § 10a odst. 3 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, v souladu s ust. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, a ve smyslu usnesení Zastupitelstva města Litoměřice č.   /  
/2019, ze dne 11. 4. 2019, poskytuje ze svého rozpočtu na rok 2019 individuální dotaci 
ve výši 150 000 Kč (slovy: jedno sto padesát tisíc korun českých). 

2. Dotace bude poskytnuta příjemci dotace jednorázově, převodem na jeho účet uvedený 
v záhlaví Smlouvy. Dotace bude vyplacena do 30 dnů od podpisu Smlouvy.  

3. V případě, že dotace nebude příjemcem dotace využita v plné výši, je příjemce dotace 
povinen tuto nevyčerpanou část vrátit nejpozději do 15. února následujícího roku na 
účet poskytovatele dotace. 

Článek II. 
Účel využití dotace 

1. Předmětem této Smlouvy je poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města 
Litoměřice. 

2. Dotace je poskytnuta účelově na úhradu nákladů přímo spojených s financováním 
Akademie umění III. věku při ZUŠ Litoměřice. 

 
 
 
 



 

Strana 2 (celkem 5) 

 

  

Článek III. 
Práva a povinnosti smluvních stran a finanční vypořádání dotace 

Příjemce dotace prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje: 

1. Použít dotaci za účelem financování Akademie III. věku při ZUŠ Litoměřice. 
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. Na žádost poskytovatele dotace bezodkladně písemně poskytnout požadované 
doplňující informace související s financování Akademie III. věku při ZUŠ 
Litoměřice. 

4.  Příjemce prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy je účtem příjemce 
dotace. 

5. Vést řádně a odděleně v účetní evidenci čerpání prostředků od poskytovatele dotace.  
6. Ke dni podpisu této Smlouvy doložit čestné prohlášení o bezdlužnosti a o tom, že 

příjemce dotace není v insolvenčním řízení. Pokud tato skutečnost nastane v 
budoucnu, je příjemce dotace povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit 
poskytovateli dotace. Zahájení insolvenčního řízení je důvodem k odstoupení od 
smlouvy ze strany poskytovatele dotace. 

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 viditelně na všech písemnostech a při všech akcích souvisejících s realizací 
sociální služby, že aktivita nebo služba byla podpořena Městem Litoměřice. Příjemce 
se zavazuje informovat veřejnost o činnostech podporovaných Městem Litoměřice.  

9. Předat poskytovateli dotace finanční vypořádání dotace a písemnou závěrečnou zprávu 
po poskytnuté dotaci na předepsaném formuláři. Finanční vypořádání dotace a 
závěrečnou zprávu je příjemce dotace povinen předložit v případě předčasného 
ukončení poskytování služby do dvou měsíců po ukončení poskytování služby, 
v případě řádného ukončení nejpozději do 15. února roku následujícího po roce, na 
který byla dotace přiznána. Nedodržení termínu pro předložení finančního vypořádání 
dotace a závěrečné zprávy poskytovateli je důvodem pro nepřidělení dotace 
z programu na další rok. 

10. Na originálech dokladů proplácených z dotace Města Litoměřice bude uvedeno:  
„Tento náklad je hrazen z dotace Města Litoměřice“. 

11. Příjemce dotace bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a 
dalších údajů uvedených v této Smlouvě, včetně výše a podmínek poskytnutí dotace. 

12. Smluvní strany současně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, 
není označován za obchodní tajemství. Město Litoměřice je oprávněno, pokud 
postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, poskytovat veškeré informace o této Smlouvě a o jiných údajích 
tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o 
daňových podkladech, předávacích protokolech či jiných písemnostech). Vzhledem k 
veřejnoprávnímu charakteru Města Litoměřice souhlasí příjemce dotace se 
zveřejněním veškerých údajů týkajících se či souvisejících s plněním dle této Smlouvy 
podle zákona č. 106/1999 Sb. Příjemce dotace bere na vědomí, že pokud je na základě 
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této Smlouvy poskytnuta dotace ve výši 50 tis. Kč nebo vyšší, bude tato Smlouva 
zveřejněna ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb. a zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv. 

Článek IV. 
Kontrola čerpání dotace 

1. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo provést kontrolu čerpání dotace a v této 
souvislosti nahlížet do účetnictví příjemce. Příjemce dotace se tímto zavazuje vytvořit 
podmínky k provedení kontroly a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným 
k provádění kontroly a přijaté závěry kontroly respektovat. 

2. Příjemce dotace bere na vědomí, že monitoring realizace provádí Odbor sociálních 
věcí a zdravotnictví MěÚ Litoměřice; příjemce dotace se zavazuje poskytovat 
pracovníkům tohoto odboru veškerou součinnost včetně předkládání listin, podávání 
vysvětlení a umožnění kontroly průběhu samotné aktivity, na kterou byla dotace 
poskytnuta. 

3. Příjemce dotace je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 
ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 
Příjemce dotace je tak povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci 
zejména zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele, příslušného finančního 
úřadu a dalších oprávněných orgánů veřejné správy a vytvořit uvedeným osobám a 
orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu plnění této smlouvy a poskytnout 
jim součinnost. 

Článek V. 
Doba trvání smlouvy 

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do úplného vypořádání všech peněžitých 
nároků z této Smlouvy plynoucích. 

2. Smlouvu lze ukončit na základě:  
• písemné Dohody obou smluvních stran.  

Při ukončení Smlouvy Dohodou je příjemce dotace povinen vrátit bezhotovostním 
převodem na účet poskytovatele dotace poskytnutou část dotace, která mu již byla 
vyplacena, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení 
Dohody podepsané oběma smluvními stranami, nedohodnou-li se smluvní strany 
jinak. 

• písemnou výpovědí Smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.  
Poskytovatel dotace může smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po 
proplacení dotace. Výpověď Smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být 
uvedeny důvody jejího udělení.  
Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po 
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, 
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c) příjemce dotace je v likvidaci, nebo s ním bylo zahájeno insolvenční řízení podle 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších 
předpisů,   

d) příjemce dotace změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace 
pro danou oblast podpory, ztratí způsobilost k činnosti, na níž byla dotace poskytnuta,  

e) pokud příjemce dotace neumožní poskytovateli, resp. jím pověřenému pracovníkovi, 
provedení kontroly čerpání peněžních prostředků z dotace, tedy nepředložení 
příslušných účetních knih, příjmových a výdajových dokladů, jakož i další 
neposkytnutí potřebné součinnosti k provedení kontroly, 

f) příjemce dotace neprovede finanční vypořádání dotace a nepředloží závěrečnou zprávu 
v termínech stanovených touto Smlouvou, 

g) 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 
čerpáním poskytnuté dotace po dobu 10 let od ukončení platnosti této Smlouvy, který 
je v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Lhůta začíná běžet od 1.1. 
roku následujícího po roce, na který byla dotace poskytnuta.  

Článek VI. 
Sankce za porušení podmínek poskytnutí dotace 

1. Porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je každé neoprávněné 
použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých jako dotace. 

2. Neoprávněným použitím dotace je její použití, kterým byla porušena povinnost 
stanovená právními předpisy ČR, přímo použitelnými předpisy Evropské unie a touto 
Smlouvou. Za neoprávněné použití dotace se považuje porušení povinnosti příjemce 
dotace, ke kterému došlo před i po připsání peněžních prostředků na účet příjemce 
dotace a neprokáže-li příjemce dotace, jak byly tyto prostředky použity. 

3. Zadržením peněžních prostředků je porušení povinnosti vrácení poskytnutých 
prostředků ve stanoveném termínu.  

4. Příjemce dotace, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za 
porušení rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele dotace.  

5. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k vrácení dotace nebo její části ve 
lhůtě 1 měsíce, zjistí-li na základě kontroly, že příjemce dotace porušil povinnost 
stanovenou právním předpisem, která souvisí s účelem, na který byla dotace 
poskytnuta, nedodržel účel dotace nebo podmínky této Smlouvy, za kterých byla 
dotace poskytnuta, u nichž nelze vyzvat k provedení opatření k nápravě. V rozsahu, v 
jakém příjemce dotace vrátil dotaci nebo její část, platí, že nedošlo k porušení 
rozpočtové kázně.  
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6. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k provedení opatření k nápravě v 
jím stanovené lhůtě, domnívá-li se na základě kontrolního zjištění, že příjemce dotace 
porušil méně závažnou podmínku této Smlouvy, u níž poskytovatel dotace stanovil, že 
její nesplnění bude postiženo nižším odvodem, než kolik činí celková částka dotace a 
jejíž povaha umožňuje nápravu v náhradní lhůtě. V rozsahu, v jakém příjemce dotace 
provedl opatření k nápravě, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.  

7. Podle této Smlouvy se porušením méně závažné povinnosti rozumí porušení 
povinnosti stanovené v Článku III. odst. 8 této Smlouvy. Za porušení této povinnosti 
se stanoví odvod ve výši 2 000 Kč z přidělené dotace. Při porušení několika méně 
závažných povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají, nestanoví-li 
veřejnoprávní smlouva jinak.  

8. Stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně, stanovení penále za prodlení 
s odvodem a prominutí odvodu nebo penále a související záležitosti se řídí ust. § 22 
zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

9. Porušení podmínek poskytnutí dotace bude zohledněno v případě další žádosti 
příjemce dotace o finanční podporu (dotaci) ze strany poskytovatele dotace pro další 
období. 

Článek VII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými předpisy.  

2. Případné spory z právních poměrů při poskytnutí této dotace rozhoduje podle 
správního řádu v přenesené působnosti Krajský úřad Ústeckého kraje. 

3. Práva a povinnosti vzniklé z této Smlouvy a na jejím základě není příjemce dotace 
oprávněn postoupit na třetí osobu.  

4. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž po jednom vyhotovení 
obdrží poskytovatel dotace a příjemce dotace. 

5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této Smlouvy, a že je projevem 
jejich pravé a svobodné vůle, a že nebyla ujednána v tísni ani za nápadně 
nevýhodných podmínek. 

6. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky za souhlasu obou 
smluvních stran, platnost těchto dodatků je podmíněna souhlasem Rady nebo 
Zastupitelstva města Litoměřice. 

7. Veškerou komunikaci mezi smluvními stranami zajišťuje Odbor sociálních věcí a 
zdravotnictví, úsek komunitního plánování Městského úřadu Litoměřice. 

8. Město Litoměřice osvědčuje touto doložkou ve smyslu § 41 zákona č.128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů. Uzavření této smlouvy schválilo Zastupitelstvo 
města Litoměřice dne 11.4. 2019 usnesením č.    /  /2019. 

9. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  
 
V Litoměřicích dne: 

 Za poskytovatele: Za příjemce: 

………………………… ………………………… 
 Lukas Wünsch    Mgr. Dominika Valešková 
 místostarosta ředitelka školy 
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SMLOUVA č. SOC/x/2019 O POSKYTNUTÍ INDIVIDUÁLNÍ DOTACE 

Z ROZPOČTU MĚSTA LITOMĚŘICE 

(dále jen „Smlouva“) 

uzavřená podle § 10a odst. 3 a 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů,  

ve znění pozdějších předpisů a podle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, 

ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 

Město Litoměřice 

IČO: 00263958 

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

zastoupeno: místostarostou města Lukasem Wünschem 

bankovní spojení: Komerční banka a. s., č. účtu: 19-1524471/0100 

na straně jedné jako poskytovatel dotace nebo Město Litoměřice 

a 

Název 

IČO:  

se sídlem:  

zastoupena:  

bankovní spojení:  

č. účtu:  

ze strany druhé jako příjemce dotace 

společně též jako smluvní strany 

uzavírají níže uvedeného dne tuto Smlouvu 

 

 

Článek I. 

Výše a způsob poskytnutí individuální dotace 

1. Poskytovatel dotace na základě žádosti příjemce dotace podané podle § 10a odst. 3 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů, v souladu s ust. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, a ve smyslu usnesení Zastupitelstva města Litoměřice č. 

x/x/2019, ze dne x.x.2019, poskytuje ze svého rozpočtu na rok 2019 individuální 

dotaci (název) ve výši xxx Kč (slovy: korun českých)  

2. Dotace bude poskytnuta příjemci dotace jednorázově, převodem na jeho účet uvedený 

v záhlaví Smlouvy. Dotace bude vyplacena do 30 dnů od podpisu Smlouvy.  

3. V případě, že dotace nebude příjemcem dotace využita v plné výši, je příjemce dotace 

povinen tuto nevyčerpanou část vrátit nejpozději do 15. února následujícího roku na 

účet poskytovatele dotace. 
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Článek II. 

Účel využití dotace 

1. Předmětem této Smlouvy je individuální dotace pro (název). 

2. Dotace je poskytnuta účelově na úhradu mzdových a provozních nákladů přímo 

spojených s chodem služby. 

Článek III. 

Práva a povinnosti smluvních stran a finanční vypořádání dotace 

Příjemce dotace prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje: 

1. Použít dotaci za účelem úhrady mzdových a provozních nákladů (název). 

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. Na žádost poskytovatele dotace bezodkladně písemně poskytnout požadované 

doplňující informace související s udělením individuální dotace (název) 

v Litoměřicích. 

4. Příjemce prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy je účtem příjemce 

dotace. 

5. Vést řádně a odděleně v účetní evidenci čerpání prostředků od poskytovatele dotace.  

6. Ke dni podpisu této Smlouvy doložit čestné prohlášení o bezdlužnosti a o tom, že 

příjemce dotace není v insolvenčním řízení. Pokud tato skutečnost nastane v 

budoucnu, je příjemce dotace povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit 

poskytovateli dotace. Zahájení insolvenčního řízení je důvodem k odstoupení od 

smlouvy ze strany poskytovatele dotace. 

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 viditelně na všech písemnostech a při všech akcích souvisejících s realizací 

sociální služby, že aktivita nebo služba byla podpořena Městem Litoměřice. Příjemce 

se zavazuje informovat veřejnost o činnostech podporovaných Městem Litoměřice.  

9. Předat poskytovateli dotace finanční vypořádání dotace a písemnou závěrečnou zprávu 

po poskytnuté dotaci na předepsaném formuláři. Finanční vypořádání dotace a 

závěrečnou zprávu je příjemce dotace povinen předložit v případě předčasného 

ukončení poskytování služby do dvou měsíců po ukončení poskytování služby, 

v případě řádného ukončení nejpozději do 15. února roku následujícího po roce, na 

který byla dotace přiznána. Nedodržení termínu pro předložení finančního vypořádání 

dotace a závěrečné zprávy poskytovateli je důvodem pro nepřidělení dotace 

z programu na další rok. 

10. Na originálech dokladů proplácených z dotace Města Litoměřice bude uvedeno:  

„Tento náklad je hrazen z dotace Města Litoměřice“. 

11. Příjemce dotace bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a 

dalších údajů uvedených v této Smlouvě, včetně výše a podmínek poskytnutí dotace. 

12. Smluvní strany současně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, 

není označován za obchodní tajemství. Město Litoměřice je oprávněno, pokud 

postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, poskytovat veškeré informace o této Smlouvě a o jiných údajích 

tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o 

daňových podkladech, předávacích protokolech či jiných písemnostech). Vzhledem k 
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veřejnoprávnímu charakteru Města Litoměřice souhlasí příjemce dotace se 

zveřejněním veškerých údajů týkajících se či souvisejících s plněním dle této Smlouvy 

podle zákona č. 106/1999 Sb., a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Příjemce dotace bere na 

vědomí, že pokud je na základě této Smlouvy poskytnuta dotace ve výši 50 tis. Kč 

nebo vyšší, bude tato Smlouva zveřejněna ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb. a zákona 

č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

Článek IV. 

Kontrola čerpání dotace 

1. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo provést kontrolu čerpání dotace a v této 

souvislosti nahlížet do účetnictví příjemce. Příjemce dotace se tímto zavazuje vytvořit 

podmínky k provedení kontroly a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným 

k provádění kontroly a přijaté závěry kontroly respektovat. 

2. Příjemce dotace bere na vědomí, že monitoring realizace provádí Odbor sociálních 

věcí a zdravotnictví MěÚ Litoměřice; příjemce dotace se zavazuje poskytovat 

pracovníkům tohoto odboru veškerou součinnost včetně předkládání listin, podávání 

vysvětlení a umožnění kontroly průběhu samotné aktivity, na kterou byla dotace 

poskytnuta. 

3. Příjemce dotace je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 

ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

Příjemce dotace je tak povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci 

zejména zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele, příslušného finančního 

úřadu a dalších oprávněných orgánů veřejné správy a vytvořit uvedeným osobám a 

orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu plnění této smlouvy a poskytnout 

jim součinnost. 

Článek V. 

Doba trvání smlouvy 

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do úplného vypořádání všech peněžitých 

nároků z této Smlouvy plynoucích. 

2. Smlouvu lze ukončit na základě:  

• písemné Dohody obou smluvních stran.  

Při ukončení Smlouvy Dohodou je příjemce dotace povinen vrátit bezhotovostním 

převodem na účet poskytovatele dotace poskytnutou část dotace, která mu již byla 

vyplacena, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení 

Dohody podepsané oběma smluvními stranami, nedohodnou-li se smluvní strany 

jinak. 

• písemnou výpovědí Smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.  

Poskytovatel dotace může smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po 

proplacení dotace. Výpověď Smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být 

uvedeny důvody jejího udělení.  

Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po 

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 
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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., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších 

předpisů,   

d) příjemce dotace změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace 

pro danou oblast podpory, ztratí způsobilost k činnosti, na níž byla dotace poskytnuta,  

e) pokud příjemce dotace neumožní poskytovateli, resp. jím pověřenému pracovníkovi, 

provedení kontroly čerpání peněžních prostředků z dotace, tedy nepředložení 

příslušných účetních knih, příjmových a výdajových dokladů, jakož i další 

neposkytnutí potřebné součinnosti k provedení kontroly, 

f) příjemce dotace neprovede finanční vypořádání dotace a nepředloží závěrečnou zprávu 

v termínech stanovených touto Smlouvou, 

g) 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 

čerpáním poskytnuté dotace po dobu 10 let od ukončení platnosti této Smlouvy, který 

je v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Lhůta začíná běžet od 1.1. 

roku následujícího po roce, na který byla dotace poskytnuta.  

Článek VI. 

Sankce za porušení podmínek poskytnutí dotace 

1. Porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je každé neoprávněné 

použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých jako dotace. 

2. Neoprávněným použitím dotace je její použití, kterým byla porušena povinnost 

stanovená právními předpisy ČR, přímo použitelnými předpisy Evropské unie a touto 

Smlouvou. Za neoprávněné použití dotace se považuje porušení povinnosti příjemce 

dotace, ke kterému došlo před i po připsání peněžních prostředků na účet příjemce 

dotace a neprokáže-li příjemce dotace, jak byly tyto prostředky použity. 

3. Zadržením peněžních prostředků je porušení povinnosti vrácení poskytnutých 

prostředků ve stanoveném termínu.  

4. Příjemce dotace, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za 

porušení rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele dotace.  

5. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k vrácení dotace nebo její části ve 

lhůtě 1 měsíce, zjistí-li na základě kontroly, že příjemce dotace porušil povinnost 

stanovenou právním předpisem, která souvisí s účelem, na který byla dotace 

poskytnuta, nedodržel účel dotace nebo podmínky této Smlouvy, za kterých byla 
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dotace poskytnuta, u nichž nelze vyzvat k provedení opatření k nápravě. V rozsahu, v 

jakém příjemce dotace vrátil dotaci nebo její část, platí, že nedošlo k porušení 

rozpočtové kázně.  

6. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k provedení opatření k nápravě v 

jím stanovené lhůtě, domnívá-li se na základě kontrolního zjištění, že příjemce dotace 

porušil méně závažnou podmínku této Smlouvy, u níž poskytovatel dotace stanovil, že 

její nesplnění bude postiženo nižším odvodem, než kolik činí celková částka dotace a 

jejíž povaha umožňuje nápravu v náhradní lhůtě. V rozsahu, v jakém příjemce dotace 

provedl opatření k nápravě, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.  

7. Podle této Smlouvy se porušením méně závažné povinnosti rozumí porušení 

povinnosti stanovené v Článku III. odst. 8 této Smlouvy. Za porušení této povinnosti 

se stanoví odvod ve výši 2 000,-Kč z přidělené dotace. Při porušení několika méně 

závažných povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají, nestanoví-li 

veřejnoprávní smlouva jinak.  

8. Stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně, stanovení penále za prodlení 

s odvodem a prominutí odvodu nebo penále a související záležitosti se řídí ust. § 22 

zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

9. Porušení podmínek poskytnutí dotace bude zohledněno v případě další žádosti 

příjemce dotace o finanční podporu (dotaci) ze strany poskytovatele dotace pro další 

období. 

Článek VII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí 

příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 

znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými předpisy.  

2. Případné spory z právních poměrů při poskytnutí této dotace rozhoduje podle 

správního řádu v přenesené působnosti Krajský úřad Ústeckého kraje. 

3. Práva a povinnosti vzniklé z této Smlouvy a na jejím základě není příjemce dotace 

oprávněn postoupit na třetí osobu.  

4. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž po jednom vyhotovení 

obdrží poskytovatel dotace a příjemce dotace. 

5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této Smlouvy, a že je projevem 

jejich pravé a svobodné vůle, a že nebyla ujednána v tísni ani za nápadně 

nevýhodných podmínek. 

6. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky za souhlasu obou 

smluvních stran, platnost těchto dodatků je podmíněna souhlasem Rady nebo 

Zastupitelstva města Litoměřice. 

7. Veškerou komunikaci mezi smluvními stranami zajišťuje Odbor sociálních věcí a 

zdravotnictví, úsek komunitního plánování Městského úřadu Litoměřice. 

8. Město Litoměřice osvědčuje touto doložkou ve smyslu § 41 zákona č.128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů. Uzavření této smlouvy schválilo Zastupitelstvo 

města Litoměřice dne 26. 4. 2018 usnesením č. 52/3/2018. 

9. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

zveřejněním této Smlouvy v ISRS. 

10. Město Litoměřice, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto 
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právního jednání splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto smlouvu 

zveřejní v ISRS. 

11. Smluvní strany jsou si vědomy, že Město Litoměřice je povinným subjektem podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a tímto 

vyslovují svůj souhlas se zveřejněním této smlouvy v ISRS na dobu neurčitou a 

uvádějí, že výslovně označily údaje, které se neuveřejňují. 

 

 

 

 

V Litoměřicích dne:      V Litoměřicích dne: 

 

 

 Za poskytovatele: Za příjemce: 

………………………… ………………………… 

 Lukas Wünsch  

 místostarosta  

 



Název poskytovatele IČ Adresa Identifikátor Druh sociální služby Číslo pověření Název služby - účel dotace Výše dotace

Oblastní spolek ČČK Litoměřice 00426105 Lidická 57/11, Litoměřice 2467540 Kontaktní centra 203 Kontaktní centrum Litoměřice 170 000,00   

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské 

pomoci v Litoměřicích
46768041 Komenského 224, Terezín 2987242 Podpora samostatného bydlení 30

Podpora samostatného bydlení - Centrum 

sociálních služeb, Klobouk Diakonie
100 000,00   

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské 

pomoci v Litoměřicích
46768041 Liškova 1543/43, Litoměřice 4731306 Azylové domy 30 Domov pro matky s dětmi 350 000,00   

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské 

pomoci v Litoměřicích
46768041 Teplická 1, Litoměřice 4894760 Sociální rehabilitace 30 Sociální rehabilitace 120 000,00   

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské 

pomoci v Litoměřicích
46768041 Rooseveltova 716/7, Litoměřice 7041080 Centra denních služeb 30 Centrum denních služeb 280 000,00   

Diecézní charita Litoměřice 40229939 Kosmonautů 2022, Litoměřice 7429073 Odborné sociální poradenství 34
Poradenské centrum Litoměřice, Poradna pro 

osoby v zadluženosti
130 000,00   

Farní charita Litoměřice 46769382 Dominikánské nám. 92/1, Litoměřice 5624320 Domovy se zvláštním režimem 70
Charitní domov sv. Zdislava – domov se zvláštním 

režimem
160 000,00   

Farní charita Litoměřice 46769382 Dominikánské nám. 92/1, Litoměřice 9518537 Domovy pro seniory 70 Charitní domov sv. Zdislava – domov pro seniory 50 000,00   

Farní charita Litoměřice 46769382 Zahradnická 1534/4, Litoměřice 5488355 Týdenní stacionáře 70 Domov na Dómském Pahorku – týdenní stacionář 110 000,00   

Farní charita Litoměřice 46769382 Marie Pomocné 48, Litoměřice 9011520 Terénní služby 70
Středisko sociální prevence a humanitární pomoci 

– terénní služby
70 000,00   

Farní charita Litoměřice 46769382 Zahradnická 1534/4, Litoměřice 6566711 Domovy pro seniory 70
Domov na Dómském Pahorku – domov pro 

seniory
1 900 000,00   

Farní charita Litoměřice 46769382 Dominikánské nám. 92/1, Litoměřice 1269156 Denní stacionář 70 Charitní domov sv. Zdislava – denní stacionář 30 000,00   

Farní charita Litoměřice 46769382 Švermova 2099/16, Litoměřice 3403190 Pečovatelská služba 70 Pečovatelská služba 480 000,00   

Farní charita Litoměřice 46769382 Marie Pomocné 48, Litoměřice 2241142 Azylové domy 70
Středisko sociální prevence a humanitární pomoci 

– azylový dům
240 000,00   

Farní charita Litoměřice 46769382 Marie Pomocné 48, Litoměřice 5964684 Nízkoprahová denní centra 70
Středisko sociální prevence a humanitární pomoci 

– nízkoprahové denní centrum
20 000,00   

Farní charita Litoměřice 46769382 Marie Pomocné 48, Litoměřice 2548478 Noclehárny 70
Středisko sociální prevence a humanitární pomoci 

– noclehárna
20 000,00   

Naděje 00570931 Želetická 9, Litoměřice 8870904 Terénní program 14 Dům Naděje Litoměřice - Litoměřice 70 000,00   

Naděje 00570931 Želetická 11, Litoměřice 5510903 Noclehárna pro ženy 14 Dům Naděje Litoměřice, noclehárna pro ženy 10 000,00   

Naděje 00570931 Želetická 11, Litoměřice 2367190
Azylový dům pro ženy a

rodiny s dětmi
14 Dům Naděje Litoměřice 520 000,00   

Naděje 00570931 Osvobození 839/19, Litoměřice 1256783
Nízkoprahová zařízení

pro děti a mládež
14 Středisko Naděje Litoměřice - Osvobození 70 000,00   

Naděje 00570931 Masarykova 301/21, Litoměřice 9593299

Sociálně aktivizační

služby pro

rodiny s dětmi

14 Středisko Naděje Litoměřice 100 000,00   

Naděje 00570931 Pražská 992/14, Litoměřice 2503341
Sociálně terapeutické

dílny
14 Dům Naděje Litoměřice - Pražská 90 000,00   

Naděje 00570931 Pražská 992/14, Litoměřice 6087352 Chráněné bydlení 14 Dům Naděje Litoměřice - Pražská 180 000,00   

Fokus Labe, z.ú. 44226586 Velká Krajská 47/7, Litoměřice 9425002 Odborné sociální poradenství 73 Odborné sociální poradenství Litoměřice 15 000,00   

Fokus Labe, z.ú. 44226586 Velká Krajská 47/7, Litoměřice 1015984 CDZ - sociální rehabilitace 73 CDZ - sociální rehabilitace 60 000,00   

Fokus Labe, z.ú. 44226586 Velká Krajská 47/7, Litoměřice 4265731

Sociálně aktivizační služby pro 

seniory a osoby se zdravotním 

postižením

73
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením
20 000,00   

Příloha č. 1 - přehled subjektů, které obdrží dotaci v rámci programu Podpora sociálních služeb na rok 2019



Fokus Labe, z.ú. 44226586 Velká Krajská 47/7, Litoměřice 1657475 Sociální rehabilitace 73 Sociální rehabilitace Litoměřice 20 000,00   

Lucie Brožková 75100967 Mírové nám. 9/1, Litoměřice 5222616 Odlehčovací služba 2 KDP Sluníčko 100 000,00   

Tyflocentrum - průvodcovské služby 25453629 Hrnčířská 64/4, Ústí nad Labem 7124970
Průvodcovské a předčitatelské 

služby
176 Průvodcovské a předčitatelské služby 5 000,00   

Tyflocentrum - SR 25453629 Hrnčířská 64/4, Ústí nad Labem 5180350 Sociální rehabilitace 176 Sociální rehabili 5 000,00   

CPNRP 26999234 Teplická 3, Litoměřice 1501687

Sociálně aktivizační

služby pro

rodiny s dětmi

2

Centrum pro náhradní

rodinnou péči,

o.p.s.

90 000,00   

Spirála -intervenční centra 68954221 K Chatám 22, Ústí nad Labem 9031562 Intervenční centra 167 Intervenční centra 10 000,00   

Spirála - krizová ppomoc 68954221 K Chatám 22, Ústí nad Labem 9381472 Centrum krizové intervence 167 Krizová pomoc 2 000,00   

Hospic sv. Štěpána - OSP 65081374 Svatováclavská 17, Litoměřice 1451339 Odborné sociální poradenství 78 Odborné sociální poradenství 50 000,00   

Hospic sv. Štěpána - odlehčovací sl. 65081374 Svatováclavská 17, Litoměřice 6770385 Odlehčovací služba 78 Odlehčovací služba 50 000,00   

Hospic sv. Štěpána 65081374 Svatováclavská 17, Litoměřice 54119883 Soc. služby v ústatní péči 78 Soc. služby v útavní péči 50 000,00   

CELKEM 5 747 000,00   



Název poskytovatele IČ Adresa Identifikátor Druh sociální služby Číslo pověření Název služby - účel dotace Výše dotace

 Spirála  - Linka pomoci 68954221 K Chatám 22, Ústí nad Labem 1901964 Linka pomoci 167 Linka pomoci 0

Příloha č. 2 - přehled subjektů, které neobdrží dotaci v rámci programu Podpora sociálních služeb na rok 2019
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SMLOUVA Č. SOC/000x/2019 O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA 
LITOMĚŘICE 

(dále jen „Smlouva“) 
k účelu dotace na „Podporu sociálních služeb“ 

a to na období 1.1.2019 – 31.12.2019 
uzavřená podle § 10a odst. 3 a 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a  
podle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu,  

ve znění pozdějších předpisů 
 

Město Litoměřice 
IČO: 00263958 
se sídlem: Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, 412 01 
zastoupeno: místostarostou města Lucasem Wünschem  
bankovní spojení: Komerční banka a. s., č. účtu: 19-1524471/0100 
na straně jedné jako „poskytovatel dotace“ nebo „Město Litoměřice“ 

a 

jméno, příjmení/název organizace 
IČO: 
se sídlem: 
zastoupena:  
bankovní spojení:  
č. účtu:  
na straně druhé jako „příjemce dotace“ 
 
společně též jako smluvní strany 
 

uzavírají níže uvedeného dne tuto Smlouvu 

Článek I. 
Výše a způsob poskytnutí dotace 

1. Poskytovatel dotace na základě žádosti příjemce dotace podané podle § 10a odst. 3 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, v souladu s ust. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, a ve smyslu usnesení Rady/Zastupitelstva města Litoměřice 
č…/…/2019, ze dne ………2019, poskytuje ze svého rozpočtu na rok 2019 dotaci na 
výdaje spojené se sociální službou „…………..“ ve výši …………,- Kč 
(slovy: ………… korun českých). 

 
Název soc. služby druh soc. služby identifikátor částka v Kč 
    
    
    
    
    
 
dále jen „sociální služba“. 
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2. Dotace bude poskytnuta příjemci dotace jednorázově, převodem na jeho účet uvedený 
v záhlaví Smlouvy. Dotace bude vyplacena do 30 dnů od podpisu Smlouvy.  

3. V případě, že dotace nebude příjemcem dotace využita v plné výši, je příjemce dotace 
povinen tuto nevyčerpanou část vrátit nejpozději do 15. února následujícího roku na 
účet poskytovatele dotace. 

Článek II. 
Účel využití dotace 

1. Předmětem této Smlouvy je zajištění poskytování sociální služby definované v čl. I. 
Smlouvy, ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí ustanovení 
zákona o sociálních službách. 

2. Místem plnění a poskytování sociální služby podle této Smlouvy je území města 
Litoměřice. 

3. Dotace je poskytnuta účelově na poskytování sociální služby poskytovatele 
„…………………..“, a lze ji použít pouze na úhradu mzdových nákladů, přičemž 
z dotace lze hradit pouze osobní náklady pracovníků uvedených v § 115 odst. 1 
zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách (sociální pracovníci, pracovníci 
v sociálních službách, zdravotničtí pracovníci, pedagogičtí pracovníci, manželští a 
rodinní poradci a další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují sociální služby). 

4. Město Litoměřice touto Smlouvou přistupuje k pověření Ústeckého kraje č. …… 
k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do Základní sítě 
sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2017-2019, vydané poskytovateli 
Ústeckým krajem dne …………s tím, že finanční podpora (dotace) poskytnutá na 
základě této Smlouvy tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací platby hrazené 
poskytovateli v souladu s Rozhodnutím Komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek 
veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného 
hospodářského zájmu (2012/21/EU). 

Článek III. 
Práva a povinnosti smluvních stran a vyúčtování dotace 

Příjemce dotace prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje: 

1. Použít dotaci za účelem realizace vybrané sociální služby, pro kterou byla dotace 
poskytnuta a to do 31.12.2019. 

2. Příjemce dotace je povinen použít dotaci pouze v souladu s touto Smlouvou, 
Programem a právními předpisy, zejména se zákonem č. 250/2000 Sb.,  
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,  
a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Zajistit poskytování sociální služby v rozsahu a za podmínek stanovených touto 
Smlouvou s odbornou péčí, řádně a včas. Příjemce dotace je povinen použít ke splnění 
svých povinností z této smlouvy osob s náležitou kvalifikací dle zákona č. 108/2006 
Sb. Příjemce dotace má povinnost být způsobilým a registrovaným poskytovatelem 
sociální služby po celou dobu trvání této Smlouvy. 

4. Na žádost poskytovatele dotace bezodkladně písemně poskytnout požadované 
doplňující informace související s poskytovanou sociální službou. 

5. Příjemce prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy je účtem příjemce 
dotace. 

6. Vést řádně a odděleně v účetní evidenci čerpání prostředků od poskytovatele dotace.  
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7. Ke dni podpisu této Smlouvy doložit čestné prohlášení o bezdlužnosti a o tom, že 
příjemce dotace není v insolvenčním řízení. Pokud tato skutečnost nastane v 
budoucnu, je příjemce dotace povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit 
poskytovateli dotace. Zahájení insolvenčního řízení je důvodem k odstoupení od 
Smlouvy ze strany poskytovatele dotace. 

8. Informovat poskytovatele dotace o zásadních změnách příjemce dotace jako jsou 
vlastnická práva, vstup do likvidace, přeměna právnické osoby, změna statutárního 
zástupce, změna názvu, bankovního spojení, sídla či doručovací adresy apod., a to do 
14 dnů ode dne, kdy tato skutečnost (změna) nastala. 

9. Uvádět viditelně na všech písemnostech a při všech akcích souvisejících s realizací 
sociální služby, že aktivita nebo služba byla podpořena Městem Litoměřice. Příjemce 
se zavazuje informovat veřejnost o činnostech podporovaných Městem Litoměřice.  

10. Předat poskytovateli dotace finanční vypořádání dotace a písemnou závěrečnou zprávu 
o poskytnuté dotaci na předepsaném formuláři. Finanční vypořádání dotace a 
závěrečnou zprávu je příjemce dotace povinen předložit v případě předčasného 
ukončení poskytování služby do dvou měsíců po ukončení poskytování služby, 
v případě řádného ukončení nejpozději do 15. února roku následujícího po roce, na 
který byla dotace přiznána. Nedodržení termínu pro předložení finančního vypořádání 
dotace a závěrečné zprávy poskytovateli je důvodem pro nepřidělení dotace 
z programu na další rok. 

11. Ke dni podpisu Smlouvy splňuje všechny podmínky stanovené platnými právními 
předpisy ČR pro to, aby mohl řádně poskytovat sociální službu podle této Smlouvy, 
zejména že disponuje dostatečným technickým a personálním vybavením pro 
poskytování sociální služby a je držitelem příslušné registrace poskytovatele 
sociálních služeb. 

12. Na originálech dokladů proplácených z dotace Města Litoměřice bude uvedeno:  
„Tento náklad je hrazen z dotace Města Litoměřice“. 

13. Obdrží-li v průběhu příslušného kalendářního roku příjemce dotace duplicitně finanční 
prostředky na tutéž sociální službu financovanou Městem Litoměřice (např. od MPSV 
ČR, fondů EU apod.), oznámí neprodleně tuto skutečnost poskytovateli dotace  
a dotaci vrátí do 14 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost podmiňující vrácení dotace. 

14. Smluvní strany prohlašují, že žádný údaj uvedený v této Smlouvě, včetně jejích příloh, 
není označován za obchodní tajemství. Příjemce dotace bere na vědomí, že Město 
Litoměřice jako povinný subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na žádost poskytne tuto Smlouvu  
a veškeré informace související s poskytnutím dotace i pokud nejsou v této Smlouvě 
uvedeny (např. o daňových podkladech, předávacích protokolech či jiných 
písemnostech). Ke zpracování osobních údajů příjemce dotace, popř. jeho statutárního 
zástupce potřebných k poskytnutí dotace a uzavření této Smlouvy je poskytovatel 
dotace oprávněn ve smyslu čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení  
o ochraně osobních údajů - „GDPR“). 
Příjemce dotace bere na vědomí, že pokud je na základě této Smlouvy poskytnuta 
dotace ve výši 50 tis. Kč nebo vyšší, bude tato Smlouva zveřejněna ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb. a zákona č. 340/2015 Sb. v Registru smluv (ISRS). 
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Článek IV. 
Kontrola čerpání dotace 

1. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo provést kontrolu čerpání dotace a v této 
souvislosti nahlížet do účetnictví příjemce. Příjemce dotace se tímto zavazuje vytvořit 
podmínky k provedení kontroly a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným 
k provádění kontroly a přijaté závěry kontroly respektovat. 

2. Příjemce dotace bere na vědomí, že monitoring realizace vybrané sociální služby 
provádí Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Litoměřice; příjemce dotace se 
zavazuje poskytovat pracovníkům tohoto odboru veškerou součinnost včetně 
předkládání listin, podávání vysvětlení a umožnění kontroly průběhu samotné aktivity, 
na kterou byla dotace poskytnuta. 

3. Příjemce dotace je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 
ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 
Příjemce dotace je tak povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci 
zejména zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, příslušného 
finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů veřejné správy a vytvořit uvedeným 
osobám a orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu plnění této smlouvy a 
poskytnout jim součinnost. 

4. Příjemce dotace se zavazuje informovat poskytovatele dotace bezodkladně o všech 
provedených kontrolách ze strany jiných subjektů než poskytovatele dotace, o všech 
navržených nápravných opatřeních, která budou výsledkem těchto kontrol, a o jejich 
splnění.  

Článek V. 
Doba trvání smlouvy 

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do úplného vypořádání všech peněžitých 
nároků z této Smlouvy plynoucích. 

2. Smlouvu lze ukončit na základě:  
• písemné Dohody obou smluvních stran.  

Při ukončení Smlouvy Dohodou je příjemce dotace povinen vrátit bezhotovostním 
převodem na účet poskytovatele dotace poskytnutou část dotace, která mu již byla 
vyplacena, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení 
Dohody podepsané oběma smluvními stranami, nedohodnou-li se smluvní strany 
jinak. 

• písemnou výpovědí Smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.  
Poskytovatel dotace může smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po 
proplacení dotace. Výpověď Smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být 
uvedeny důvody jejího udělení.  
Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po 
měsíci, v němž byla výpověď doručena příjemci dotace. Účinky doručení pro účely 
této smlouvy však nastávají i tehdy, pokud příjemce svým jednáním nebo opomenutím 
doručení zmařil.  

3. Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemce dotace stanovených touto 
Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustí 
zejména pokud:  

a) příjemce dotace použije dotaci k jinému účelu než uvedenému v této Smlouvě, 
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b) příjemce dotace uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže 
uzavření této Smlouvy, 

c) příjemce dotace je v likvidaci, nebo s ním bylo zahájeno insolvenční řízení podle 
zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů,   

d) příjemce dotace změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace 
pro danou oblast podpory, ztratí způsobilost k činnosti, na níž byla dotace poskytnuta,  

e) pokud příjemce dotace neumožní poskytovateli, resp. jím pověřenému pracovníkovi, 
provedení kontroly čerpání peněžních prostředků z dotace, tedy nepředložení 
příslušných účetních knih, příjmových a výdajových dokladů, jakož i další 
neposkytnutí potřebné součinnosti k provedení kontroly, 

f) příjemce dotace neprovede finanční vypořádání dotace a nepředloží závěrečnou zprávu 
v termínech stanovených touto Smlouvou, 

g) příjemce dotace neinformuje veřejnost o aktivitách konaných v rámci sociální služby, 
neaktualizuje údaje o poskytované službě v elektronickém katalogu sociálních služeb 
poskytovatele 

h) z důvodu zániku příjemce dotace (právnímu nástupci). 
4. V případě výpovědi této Smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace 

nevzniká a nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi Smlouvy po proplacení 
dotace, se příjemce dotace zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit 
bezhotovostním převodem na účet poskytovatele dotace uvedený v záhlaví této 
Smlouvy bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručení výpovědi. 

5. Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že příjemce 
dotace vrátí poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení 
Smlouvy dojde až vypořádáním všech práv a povinností smluvních stran.  

6. Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona  
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení Smlouvy 
musí být učiněn písemně a musí v něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku 
Smlouvy. 

7. Příjemce dotace je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související 
s poskytnutou dotací po dobu 10 let od ukončení čerpání dotace způsobem, který je 
v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Lhůta začíná běžet od 1.1. 
roku následujícího po roce, na který byla dotace poskytnuta.  

Článek VI. 
Sankce za porušení podmínek poskytnutí dotace 

1. Porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je každé neoprávněné 
použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých jako dotace. 

2. Neoprávněným použitím dotace je její použití, kterým byla porušena povinnost 
stanovená právními předpisy ČR, přímo použitelnými předpisy Evropské unie a touto 
Smlouvou. Za neoprávněné použití dotace se považuje porušení povinnosti příjemce 
dotace, ke kterému došlo před i po připsání peněžních prostředků na účet příjemce 
dotace a neprokáže-li příjemce dotace, jak byly tyto prostředky použity. 

3. Zadržením peněžních prostředků je porušení povinnosti vrácení poskytnutých 
prostředků ve stanoveném termínu.  

4. Příjemce dotace, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za 
porušení rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele dotace.  

5. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k vrácení dotace nebo její části ve 
lhůtě 1 měsíce, zjistí-li na základě kontroly, že příjemce dotace porušil povinnost 
stanovenou právním předpisem, která souvisí s účelem, na který byla dotace 
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poskytnuta, nedodržel účel dotace nebo podmínky této Smlouvy, za kterých byla 
dotace poskytnuta, u nichž nelze vyzvat k provedení opatření k nápravě. V rozsahu, 
v jakém příjemce dotace vrátil dotaci nebo její část, platí, že nedošlo k porušení 
rozpočtové kázně.  

6. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k provedení opatření k nápravě  
v jím stanovené lhůtě, domnívá-li se na základě kontrolního zjištění, že příjemce 
dotace porušil méně závažnou podmínku této Smlouvy, u níž poskytovatel dotace 
stanovil, že její nesplnění bude postiženo nižším odvodem, než kolik činí celková 
částka dotace a jejíž povaha umožňuje nápravu v náhradní lhůtě. V rozsahu, v jakém 
příjemce dotace provedl opatření k nápravě, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové 
kázně.  

7. Podle této Smlouvy se porušením méně závažné povinnosti rozumí porušení 
povinnosti stanovené v Článku III. odst. 8 a v Článku IV. odst. 4 této Smlouvy. Za 
porušení těchto povinností se stanoví odvod ve výši 2 000 Kč z přidělené dotace. Při 
porušení několika méně závažných povinností se odvody za porušení rozpočtové 
kázně sčítají, nestanoví-li veřejnoprávní smlouva jinak.  

8. Stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně, stanovení penále za prodlení 
s odvodem a prominutí odvodu nebo penále a související záležitosti se řídí ust. § 22 
zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

9. Porušení podmínek poskytnutí dotace bude zohledněno v případě další žádosti 
příjemce dotace o finanční podporu (dotaci) ze strany poskytovatele dotace pro další 
období. 

Článek VII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými předpisy.  

2. Případné spory z právních poměrů při poskytnutí této dotace rozhoduje podle 
správního řádu v přenesené působnosti Krajský úřad Ústeckého kraje. 

3. Práva a povinnosti vzniklé z této Smlouvy a na jejím základě není příjemce dotace 
oprávněn postoupit na třetí osobu.  

4. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž po jednom vyhotovení 
obdrží poskytovatel dotace a příjemce dotace. 

5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této Smlouvy, a že je projevem 
jejich pravé a svobodné vůle, a že nebyla ujednána v tísni ani za nápadně 
nevýhodných podmínek. 

6. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky za souhlasu obou 
smluvních stran, platnost těchto dodatků je podmíněna souhlasem Rady nebo 
Zastupitelstva města Litoměřice. 

7. Veškerou komunikaci mezi smluvními stranami zajišťuje Odbor sociálních věcí  
a zdravotnictví, úsek komunitního plánování, Městského úřadu Litoměřice. 

8. Město Litoměřice osvědčuje touto doložkou ve smyslu § 41 zákona č.128/2000 Sb.,  
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny zákonné podmínky, 
jimiž uvedený zákon podmiňuje platnost tohoto právního jednání.  

9. Smluvní strany podpisem této Smlouvy potvrzují, že ve smyslu § 1770 občanského 
zákoníku mezi sebou před uzavřením této Smlouvy ujednaly dohodu, podle které je 
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tato Smlouva platně uzavřena dnem podpisu poslední ze smluvních stran a nabývá 
účinnosti dnem zveřejněním této Smlouvy v ISRS.  

10. Město Litoměřice, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto 
právního jednání splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto smlouvu 
zveřejní v ISRS. 

11. Smluvní strany jsou si vědomy, že Město Litoměřice je povinným subjektem podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a tímto 
vyslovují svůj souhlas se zveřejněním této smlouvy v ISRS na dobu neurčitou a 
uvádějí, že výslovně označily údaje, které se neuveřejňují. 

 

V Litoměřicích dne: 

 

 Za poskytovatele: Za příjemce: 

………………………… ………………………… 
  xxx 
 místostarosta ředitel 

 



Zastupitelstvo města Litoměřice na svém zasedání konaném dne……………………, v souladu 

s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, a ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů schválilo 

               
Dodatek č. 2 

 
ke zřizovací listině ze dne 25. 4. 2012, s účinností od 1. 5. 2012 a Dodatku č. 1 

ke zřizovací listině ze dne 11. 11. 2013, s účinností od 1. 1. 2014 
příspěvkové organizace Města Litoměřice Centrum pro zdravotně postižené 

děti a mládež – SRDÍČKO, Litoměřice, Předměstí, Revoluční 1845/30, 
příspěvková organizace,  IČO: 70854165 

 
Čl. 1 

Tímto Dodatkem č. 2 se v čl. 3. Zřizovací listiny mění bod 3.2., který nově zní: 

 

3.2. Předmětem činnosti navazující na hlavní účel organizace je: 

 

• Poskytování ambulantní péče podle § 7 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách 

a podmínkách jejich poskytování, v platném znění.   

• Poskytování sociálních služeb podle § 46 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 

v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se tento zákon provádí. 

• Poskytování služeb péče o dítě v dětské skupině podle zákona č. 247/2014 Sb., 

o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, 

v platném znění, pro děti ve věku od 18 měsíců do 3 let a pro děti ve věku od 3 let do 6 

let. 

• Poskytování stravovacích služeb po dobu pobytu příjemců služeb v organizaci. 

 

 
Čl. 2 

Ostatní ustanovení Zřizovací listiny ve znění Dodatku č. 1 včetně jejich příloh zůstávají beze 

změny. 

 

Tento dodatek Zřizovací listiny nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2019. 

 

Tento dodatek Zřizovací listiny je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž všechny mají platnost 

originálu. Jedno vyhotovení obdrží příspěvková organizace, dvě vyhotovení obdrží zřizovatel. 

 

Tento dodatek byl schválen Zastupitelstvem města Litoměřice dne 

……………………………… usnesením č……….. 

 

 

V Litoměřicích  dne ……………………….. 

 

                  ………………………   

        Mgr. Ladislav Chlupáč 

                 starosta města Litoměřice 
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Dodatek č. 2   

ke smlouvě o výpůjčce ze dne 8. 3. 2002 

Smluvní strany: 
  
Město Litoměřice 
Litoměřice-Město  
Mírové náměstí 15/7, Litoměřice 
IČO: 00263958 
Zastoupené: starostou Mgr. Ladislavem Chlupáčem 
na straně jedné jako půjčitel  
 
a 
 
Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO 
Právní forma: příspěvková organizace územního samosprávného celku 
Sídlo: Litoměřice, Předměstí, Revoluční 1845/30  
IČO: 70854165 
Zastoupená: ředitelkou Ing. Bc. Ivanou Humlovou 
na straně druhé jako vypůjčitel 
 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce, roku s účinností od 1. 9. 2019 tento Dodatek č. 2 
ke smlouvě o výpůjčce ze dne 8. 3. 2002 s účinností od 1. 1. 2002 a k Dodatku č. 1 

ze dne 8. 3. 2002 s účinností od 1. 9. 2018.  
 
 

I. 
Předmět výpůjčky  

 
Město Litoměřice je výlučným vlastníkem pozemku parc. č. 3736/14, zastavěná plocha  
a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 1845, č. orient. 30, využití: občanská vybavenost. Dále 
je vlastníkem pozemku parc. č. 3718/91, ostatní plocha, využití: sportoviště a rekreační 
plocha. Uvedené nemovité věci jsou zapsané na listu vlastnictví č. 1 vedeném pro obec, okres  
a katastrální území Litoměřice u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště 
Litoměřice (dále jen „nemovitosti“). 
 
Nemovitosti jsou předmětem smlouvy o výpůjčce ze dne 8. 3. 2002 s účinností od 1. 1. 2002 
a Dodatku č. 1 ke smlouvě, s účinností od 1. 9. 2018, předmětem právního aktu uzavřeným 
mezi výše uvedenými smluvními stranami (dále jen „Smlouva“).  

 
 

II. 
Změna smlouvy 

 
Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy a tímto se mění účel užívání 
nemovitostí a článek III. Smlouvy nově zní: 
 
„Příspěvková organizace převzala tyto výše uvedené nemovitosti a podpisem této smlouvy 
jejich převzetí potvrzuje. Tyto nemovitosti bude příspěvková organizace užívat řádně 
a v souladu s účelem stanoveným v Čl. 3 zřizovací listiny ze dne 25. 4. 2012, s účinností 
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od 1. 5. 2012, Dodatkem č. 1 ke zřizovací listině s účinností od 1. 1. 2014 a Dodatkem č. 2 ke 
zřizovací listině s účinností od 1. 9. 2019 s tím, že část 1. nadzemního podlaží budovy 
č.p. 1845, č. orient. 30, využití: občanská vybavenost, bude užíváno pro účely poskytování 
péče o dítě v dětské skupině, tedy péče o děti ve věku od 3 let do 6 let a dále část 
pozemkové parcely č. 3718/91, ostatní plocha, využití: sportoviště a rekreační plocha 
bude, užívána pro účely poskytování péče o dítě v dětské skupině, tedy péče o děti ve 
věku od 18 měsíců do 3 let a ve věku od 3 do 6 let. 

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn. 

 

III. 

Závěrečná ujednání 

Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech, z nichž po podpisu obdrží vypůjčitel 1 vyhotovení 
a půjčitel 3 vyhotovení. 
 
Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, jeho obsahu rozumí, souhlasí s ním a na 
důkaz jejich pravé vůle prosté omylu připojují své podpisy. 
 
Město Litoměřice touto doložkou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích, v platném znění, potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena po splnění všech 
zákonných podmínek, jimiž uvedený zákon podmiňuje platnost tohoto právního jednání.  
 
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. 
 
Smluvní strany jsou si vědomy, že Město Litoměřice je povinným subjektem podle zákona  
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. 
 

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. 
 
Rada města Litoměřice schválila uzavření této smlouvy svým usnesením 
č. ………………………ze dne ……………………….  

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2019. 

 

V Litoměřicích ………………………                         V Litoměřicích ……………………… 

 

……………………………………….  ………….…………………………. 

za půjčitele:       za vypůjčitele: 

Mgr. Ladislav Chlupáč                Ing. Bc. Ivana Humlová 

starosta Města Litoměřice     ředitelka 
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Dohoda o splátkách splatného dluhu  
 

     
 
Město Litoměřice 
Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice,  
IČO: 00263958 
zastoupené místostarostou Mgr. Karlem Krejzou 
(dále jen „věřitel“) 
 
a 
 
Manželé XXXXX datum narození XXXXX 
a XXXXX, datum narození XXXXX 
oba bytem XXXXX, 412 01 Litoměřice 
(dále jen „dlužník“) 
 

 
uzavírají tuto dohodu 

 
Čl. 1 

 
Dlužník je na základě Kupní smlouvy uzavřené s věřitelem dne 26.10.2007, s právními účinky vkladu 

ke dni 09.11.2007, vlastníkem bytové jednotky č. 1856/20, v domě č.p. 1856 v ulici Dukelská 

v Litoměřicích a souvisejících podílů na společných částech domu a na pozemku parc. č.  2354/6 v k.ú. 

Litoměřice. Dlužník se zavázal uhradit nedoplatek kupní ceny ve výši 119.680,- Kč splatný dne 

26.10.2013.   

Nedoplatek kupní ceny měl být uhrazen ze stavebního spoření pana XXXXX, ale naspořena byla pouze 

částka 82.806,50 Kč (ze stavební spořitelny byla dne 10.11.2014 uhrazena platba ve výši 82.780,50 a 

dne 20.04.2015 uhrazena platba ve výši 26,- Kč). Dlužníkovi zbývá uhradit 36.873,50 Kč (zaokrouhleno 

36.874,- Kč). Tuto pohledávku uznává dlužník co do důvodu a výše. 

Dlužník bere na vědomí, že podle čl. V. Kupní smlouvy je povinen zaplatit věřiteli smluvní pokutu  

ve výši 0,1 % ze zůstatku neuhrazené kupní ceny za každý započatý den prodlení. Tuto pohledávku 

uznává dlužník co do důvodu a výše. 

Čl. 2 
 

Pohledávka ve výši 36.874,- Kč uvedená v Čl. 1 této dohody bude uhrazována dlužníkem jako jeho 

splatný dluh v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 1025,- Kč pod ztrátou výhody splátek (jestliže 

dlužník nesplní některou z měsíčních splátek, stává se splatnou celá zbývající část dluhu), počínaje 

měsícem duben 2019, až do úplného zaplacení. 

V souladu s ust. § 1932 odst. 1 občanského zákoníku, uděluje dlužník svým podpisem souhlas k tomu, 

aby v případě vymáhání pohledávky, bylo plnění započteno nejprve na náklady spojené s uplatněním 

pohledávky a na jistinu a potom na smluvní pokutu. Tento souhlas dlužník uděluje i pro exekuční řízení.   

V souladu s ust. § 1932 odst. 2 občanského zákoníku, uděluje dlužník svým podpisem souhlas k tomu, 

aby v souladu s usnesením Rady města Litoměřice č. 458/20/2014 ze dne 21.08.2014 nebyly náklady 

spojené s uplatněním pohledávky dále úročeny. 

Jednotlivé splátky budou dlužníkem hrazeny na účet č. 19-1524471/0100 vedený u Komerční banky, 

a.s. pod VS: 9150002966 nebo v hotovosti na pokladně Městského úřadu Litoměřice v Pekařské ulici 

v Litoměřicích, a to nejpozději k poslednímu dni příslušného měsíce. 

Tato dohoda byla schválena na zasedání Zastupitelstva města Litoměřice dne x.x.2019. 
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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 pohledávku vůči věřiteli.  

Čl. 4 
 

Smluvní strany této dohody prohlašují, že si obsah této dohody před podpisem přečetli, že byla uzavřena 

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni 

za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svým podpisem.  

Tato dohoda je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana této 
dohody. 
 
 
V Litoměřicích dne  
 
 
 
 
 
       Město Litoměřice          
zastoupené místostarostou                             XXXXX 
    Mgr. Karlem Krejzou                                                   
                                             
 
                                                                                                                  XXXXX 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dohoda o prominutí dluhu (pohledávky)  

Město Litoměřice 

Sídlo: Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, IČ: 00263958 

zastoupené místostarostou Mgr. Karlem Krejzou 

(dále  jen „věřitel“) 
a 

paní , nar.  

bytem , 412 01 Litoměřice 

(dále jen „dlužník“) 
uzavírají tuto dohodu 

Čl. 1 
Dlužník byl na základě nájemní smlouvy uzavřené s věřitelem nájemcem bytu č. , na adrese  

, Litoměřice. Dlužník na nájemném a službách spojených s užíváním bytu dlužil věřiteli 
za březen, květen, červen–listopad 2015 částku 51 591,00 Kč. Tento dluh byl uhrazen v plné výši dne 
21.3.2019. 

Čl. 2 
Dle § 513 ve spojení s § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, jestliže 
dlužník nezaplatí nájemné ve lhůtě splatnosti je povinen zaplatit věřiteli úrok z prodlení stanovený 
nařízením vlády č. 351/2013 Sb., ve výši repo sazby stanovené ČNB pro první den kalendářního 
pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o osm procentních bodů.  
Dle § 2247 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a podle § 13 odst. 2 
zákona č.67/2013 Sb., jestliže dlužník nezaplatí úhrady za služby poskytované s užíváním bytu nebo 
nedoplatek na vyúčtování služeb do 5 dnů ode dne splatnosti, je povinen zaplatit věřiteli poplatek 
z prodlení ve výši 1 promile z dlužné částky za každý den prodlení, nejméně však 10,- Kč za každý i 
započatý měsíc prodlení. 
 
Ke dni úplného uhrazení dluhu uvedeného v Čl. 1 této dohody činí úrok a poplatek z prodlení 
20 295,00 Kč. 

Čl. 3 

Věřitel promíjí dlužníkovi hrazení úroku a poplatku z prodlení ve výši 40 % z dlužné částky, tedy 
8 118,00 Kč. Prominutí úroku a poplatku z prodlení schválilo Zastupitelstvo města Litoměřice na svém 
zasedání dne 11.4.2019. 

Dlužník prohlašuje, že jeho příjmy nedosahují takové výše, aby bylo možné uspokojit pohledávku 
věřitele najednou. Dlužník nemá žádný nemovitý ani cennější movitý majetek, z kterého by bylo možno 
uhrazení pohledávky dosáhnout. Dlužník činí čestné prohlášení, že nemá žádnou jinou pohledávku vůči 
Městu Litoměřice. 

Čl. 4 

Účastníci této dohody prohlašují, že si obsah této dohody před podpisem přečetli, že byla uzavřena 
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni 
za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem.  
Tato dohoda je sepsána ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží dlužník a po dvou věřitel této 
dohody. 

V Litoměřicích dne ………. 

Město Litoměřice  
zastoupené místostarostou 

Mgr. Karlem Krejzou 

 



Dohoda o splátkách splatného dluhu  
     

Město Litoměřice 
Sídlo: Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, IČ: 00263958 
zastoupené místostarostou Mgr. Karlem Krejzou 
(dále  jen „věřitel“) 
a 
spolunájemci  
paní  nar.  
a pan , nar.  
oba bytem , Litoměřice 
(dále jen „dlužník“) 
 

uzavírají tuto dohodu 
 

Čl. 1 

Dlužník byl na základě nájemní smlouvy uzavřené s věřitelem nájemcem bytu č. , na adrese  
, Litoměřice. Dlužník na nájemném a službách spojených s užíváním bytu dluží věřiteli za měsíce 

listopad, prosinec 2016, dále za únor, květen, červenec, srpen, prosinec 2017 a za měsíce leden, únor, 
květen, červen červenec 2018 částku 34 863,00 Kč. Dále dlužník neuhradil nedoplatek na vyúčtování 
záloh za dodané služby za rok 2017 ve výši 2 954,00 Kč. Dlužník tyto pohledávky uznává co do důvodu 
a výše. 
 
Dlužník bere na vědomí, že podle § 513 ve spojení s § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, v platném znění, jestliže nezaplatí nájemné, úhrady za služby poskytované s užíváním bytu 
nebo nedoplatek na vyúčtování služeb ve lhůtě splatnosti, je povinen zaplatit věřiteli úrok z prodlení 
stanovený nařízením vlády č. 351/2013 Sb., ve výši repo sazby stanovené ČNB pro první den 
kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o osm procentních bodů (od. 1.7.2018 
o 9 procentních bodů). Úrok z prodlení ke dni 27.3.2019 činí 4 012,00 Kč. Dlužník tuto pohledávku 
uznává dlužník co do důvodu a výše.    
 
Dlužník je dále povinen na základě Rozsudku o zaplacení č.j. 20C 36/2019-39, který vydal Okresní soud 
v Litoměřicích dne 13.3.2019 uhradit věřiteli na nákladech řízení částku 1 000,00 Kč. Dlužník tuto 
pohledávku uznává co do důvodu a výše. 
 

Čl. 2 
Pohledávka ve výši 38 817,00 Kč s příslušenstvím uvedená v Čl. 1 této dohody bude uhrazována 
dlužníkem jako jeho splatný dluh v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 1 500,00 Kč pod ztrátou 
výhody splátek (jestliže dlužník nesplní některou z měsíčních splátek, stává se splatnou celá zbývající 
část dluhu), počínaje měsícem duben 2019, až do úplného zaplacení. 
Jednotlivé splátky budou hrazeny na účet věřitele č.  94-3410460257/0100 vedeného u KB, a.s.pod  
VS: 9130003602 nebo v hotovosti na pokladně MěÚ v Pekařské ulici v Litoměřicích nejpozději 
k poslednímu dni příslušného měsíce. 
 
Tato dohoda byla schválena na zasedání Zastupitelstva města Litoměřice dne 11.4.2019. 

Čl. 3 

Účastníci 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 dlužníků nedosahují takové výše, aby bylo možno dluh uhradit v plné výši. Dlužník činí čestné 
prohlášení, že nemá žádnou jinou pohledávku vůči věřiteli. 
 

Čl. 4 

Účastníci této dohody prohlašují, že si obsah této dohody před podpisem přečetli, že byla uzavřena po 
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za 
nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem. 
 



Tato dohoda je sepsána ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží dlužník a po dvou věřitel této 
dohody. 
 
 
V Litoměřicích dne ………. 
 
          
                  
       Město Litoměřice           
zastoupené místostarostou                
     Mgr. Karlem Krejzou               
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HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR 
ÚSTECKÉHO KRAJE 
Územní odbor Litoměřice 
Českolipská 1997/11 
412 01   Litoměřice 

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE Č.J. VYŘIZUJE/KONTAKT LITOMĚŘICE 
      HSUL-     5-4/LT-2019 plk. Ing. Boleslav Lang 5.3.2019 
       tel. 950 425 120, 950 425 011 
  boleslav.lang@ulk.izscr.cz 

Žádost o poskytnutí finančního daru 

Vážený pane starosto, 

dovolte, abych Vás touto cestou na základě dobrých vzájemných pracovních vztahů požádal o 
zvážení možnosti poskytnout HZS Ústeckého kraje, územnímu odboru Litoměřice finanční dar na 
nákup věcných prostředků požární ochrany pro stanici v Litoměřicích. 

Nákup věcných prostředků by výrazně přispěl ke zkvalitnění práce příslušníků při likvidaci 
následků požárů, zásahů na vodní hladině, u dopravních nehod a na úseku odborné přípravy 
jednotky PO.  

Jednalo by se o následující prostředky: 

1. Program D25 Turbo Viper pro lesní požáry – 2ks 
2. Vysoušecí skříň ROS 04 Turbo – 1 ks 
3. Proudnice – hasící hřeb útočný – 1 ks 

Předpokládaná hodnota finančního daru je 100 000,- Kč. 
K dopisu přikládám stručné technické specifikace prostředků pro lepší představu. 
Za zvážení Vašich možností předem děkuji,  

s přátelským pozdravem 

  

Přílohy 
Technické specifikace jednotlivých prostředků 

Rozdělovník 
Bez dalších příjemců 

  

*HZSUX007GXOD* 
HZSUX007GXOD 

plk. Ing. Boleslav Lang 
rada 

ředitel územního odboru Litoměřice 
HZS Ústeckého kraje 
podepsáno elektronicky 

Vážený pan 
Mgr. Ladislav Chlupáč 
Mírové náměstí 15/7 
LITOMĚŘICE 
412 01 

http://www.hzscr.cz/
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2x program D25 TURBO VIPER pro lesní požáry 

 

Lesní požáry jsou velmi záludné a jejich likvidace je velmi náročná díky tomu, že ne všude se 
dostane těžká technika. Toto řešení umožní hasičům snadnější pohyb lesem. 

Cena 50 000,- Kč 

1x vysoušecí skříň ROS 04 TURBO 

 

Vysoušecí skříň ROS 04 TURBO vytváří cirkulaci teplého vzduchu uvnitř skříně, kde dochází k 
velmi rychlému a hlavně dokonalému vysušení daného předmětu. 

Cena 40 000,- Kč 

1x proudnice - hasící hřeb útočný 

 

Nová technika hašení za použití kombinace obranných a útočných hasicích hřebů mohou hasiči 
dostat oheň pod kontrolu rychleji. Vzhledem k tomu, že nemusí otevřít dveře, okna nebo dělat 
díru ve střeše, zabrání tím nežádoucímu přísunu kyslíku, což vždy zvýší intenzitu požáru. 

Cena 10 000,- Kč 

 



Číslo smlouvy příjemce: 2019045 

SMLOUVA č. SPR/028/2019 

O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA LITOMĚŘICE  
na podporu modernizace technického vybavení Územního odboru Litoměřice Hasičského záchranného 

sboru Ústeckého kraje v období od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019, kterou uzavřely tyto smluvní strany: 

Město Litoměřice, IČO 002 63 958 

se sídlem Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 

jednající Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou města 

bankovní spojení: Komerční banka a. s., č. účtu: 1524471/0100 

na straně jedné jako „poskytovatel“ 

a 

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, IČO 708 86 300 

se sídlem Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem                                                                                                      

jednající plk. Ing. Romanem Vyskočilem, ředitelem HZS Ústeckého kraje 

bankovní spojení: Česká národní banka Ústí nad Labem, č. účtu: 19-76548881/0710 

ze strany druhé jako „příjemce“ 

společně též jako smluvní strany 

Článek I. 

Výše a způsob poskytnutí dotace 

1. Poskytovatel na základě žádosti příjemce ze svého rozpočtu na rok 2019 tímto poskytuje příjemci dotaci na 

výdaje spojené s modernizací technického vybavení územního odboru Litoměřice Hasičského 

záchranného sboru Ústeckého kraje ve výši 100 000 Kč (slovy: stotisíc korun českých). 

2. Dotace bude poskytnuta příjemci jednorázově, převodem na jeho účet uvedený v záhlaví Smlouvy. Dotace 

bude vyplacena do 30 dnů od podpisu Smlouvy.  

3. Příjemce je povinen užít dotaci ke sjednanému účelu. V případě, že dotace nebude příjemcem využita v 

plné výši, je příjemce povinen nevyčerpanou část dotace vrátit nejpozději do 15. února následujícího roku 

na účet poskytovatele uvedený v záhlaví smlouvy. 

4. Účelem dotace je zajištění nového technického vybavení HZS, které vhodným způsobem doplňuje stávající 

stav a rozšiřuje možnosti zásahů při mimořádných událostech na území Litoměřicka.   

5. Dotace je poskytnuta účelově na Podporu technického vybavení Hasičského záchranného sboru Ústeckého 

kraje Územního odboru Litoměřice. 

Článek II. 

Práva a povinnosti smluvních stran a vyúčtování dotace 

Povinnosti Příjemce: 

1. Příjemce se zavazuje použít dotaci ke sjednanému účelu nejpozději do 31. 12. 2019. 

2. Příjemce je povinen použít dotaci pouze v souladu s touto Smlouvou a právními předpisy. 

3. Příjemce prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy je účtem příjemce. 

4. Vést řádně a odděleně v účetní evidenci čerpání prostředků od poskytovatele.  

5. Ke dni podpisu této Smlouvy doložit čestné prohlášení o bezdlužnosti a o tom, že příjemce není v 

insolvenčním řízení. Pokud tato skutečnost nastane v budoucnu, je příjemce povinen neprodleně tuto 

skutečnost oznámit poskytovateli. Zahájení insolvenčního řízení proti příjemci je důvodem k odstoupení od 

smlouvy ze strany poskytovatele. 

6. Příjemce je povinen informovat poskytovatele o zásadních změnách příjemce 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. 
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7. Uvádět viditelně na všech písemnostech a při všech akcích souvisejících s prezentací, že toto technické 

vybavení bylo podpořeno Městem Litoměřice. Příjemce se zavazuje informovat veřejnost  

o činnostech podporovaných Městem Litoměřice.  

8. Příjemce je povinen předat poskytovateli finanční vypořádání dotace a písemnou závěrečnou zprávu o 

poskytnuté dotaci na předepsaném formuláři. Finanční vypořádání dotace a závěrečnou zprávu je příjemce 

povinen předložit v případě předčasné realizace nákupu technického vybavení do dvou měsíců po ukončení 

realizace, nejpozději však do 15. února roku následujícího po roce, na který byla dotace přiznána. 

Nedodržení termínu pro předložení finančního vypořádání dotace a závěrečné zprávy poskytovateli je 

důvodem pro nepřidělení dotace z programu na další rok. 

9. Na originálech dokladů proplácených z dotace Města Litoměřice bude uvedeno:  

„Tento náklad je hrazen z dotace Města Litoměřice“. 

10. Příjemce bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených v této 

Smlouvě, včetně výše a podmínek poskytnutí dotace. 

Prohlášení smluvních stran: 

11. Smluvní strany současně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není označován za 

obchodní tajemství. Poskytovatel je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb.,  

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat veškeré informace o této 

Smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny 

(např. o daňových podkladech, předávacích protokolech či jiných písemnostech). Ke zpracování osobních 

údajů příjemce dotace, popř. jeho statutárního zástupce potřebných k poskytnutí dotace a uzavření této 

Smlouvy je poskytovatel dotace oprávněn ve smyslu čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - „GDPR“). 

 

Článek III. 

Kontrola čerpání dotace 

1. Poskytovatel si vyhrazuje právo provést kontrolu čerpání dotace a v této souvislosti nahlížet  

do účetnictví příjemce. Příjemce se tímto zavazuje vytvořit podmínky k provedení kontroly  

a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly a přijaté závěry kontroly 

respektovat. 

2. Příjemce bere na vědomí, že monitoring realizace vybrané služby provádí Útvar obrany a krizového řízení 

MěÚ Litoměřice; příjemce se zavazuje poskytovat pracovníkům tohoto útvaru veškerou součinnost včetně 

předkládání listin, podávání vysvětlení a umožnění kontroly průběhu samotné aktivity, na kterou byla 

dotace poskytnuta. 

3. Příjemce 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 je tak povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zejména zaměstnancům 

nebo zmocněncům poskytovatele, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů veřejné 

správy a vytvořit uvedeným osobám a orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu plnění této 

smlouvy a poskytnout jim součinnost.   

4. Příjemce se zavazuje informovat poskytovatele bezodkladně o všech provedených kontrolách ze strany 

jiných subjektů než poskytovatele, o všech navržených nápravných opatřeních, která budou výsledkem 

těchto kontrol, a o jejich splnění.  

Článek IV. 

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:  

a) písemné Dohody obou smluvních stran.  

Při ukončení Smlouvy Dohodou je příjemce povinen vrátit bezhotovostním převodem na účet 
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poskytovatele poskytnutou část dotace, která mu již byla vyplacena, a to bez zbytečného odkladu, 

nejpozději do 30 dnů ode dne doručení Dohody podepsané oběma smluvními stranami, nedohodnou-li 

se smluvní strany jinak. 

b) písemnou výpovědí Smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.  

Poskytovatel 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. Účinky doručení pro účely této smlouvy však nastávají i tehdy, pokud 

příjemce svým jednáním nebo opomenutím doručení zmařil.  

6. Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemce stanovených touto Smlouvou nebo obecně 

závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustí zejména pokud:  

a) příjemce použije dotaci k jinému účelu než uvedenému v této smlouvě,   

b) příjemce uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže uzavření této Smlouvy, 

c) příjemce je v likvidaci, nebo s ním bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o 

úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů,   

d) příjemce změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem pro danou oblast podpory, ztratí 

způsobilost k činnosti, na níž byla dotace poskytnuta,  

e) pokud příjemce 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 neprovede finanční vypořádání dotace a nepředloží závěrečnou zprávu v termínech 

stanovených touto Smlouvou, 

g) z důvodu zániku příjemce (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 zavazuje poskytnuté 

peněžní prostředky vrátit bezhotovostním převodem na účet poskytovatele 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.  

7. Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související s poskytováním služby a prokazující 

čerpání poskytnuté dotace na tuto službu po dobu 10 let od ukončení financování této služby způsobem, 

který je v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Lhůta začíná běžet od roku následujícího 

po roce, na který byla dotace poskytnuta.  

Článek V. 

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, ke kterému došlo před i po připsání peněžních prostředků 

na účet příjemce a neprokáže-li příjemce, jak byly tyto prostředky použity. 

3. Zadržením peněžních prostředků je porušení povinnosti vrácení poskytnutých prostředků  

ve stanoveném termínu.  

4. Příjemce, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně do 

rozpočtu poskytovatele.  

5. Poskytovatel písemně vyzve příjemce k vrácení dotace nebo její části ve lhůtě 1 měsíce, zjistí-li na základě 

kontroly, že příjemce porušil povinnost stanovenou právním předpisem, která souvisí s účelem, na který 
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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 vrátil dotaci nebo její část, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.  

6. Poskytovatel písemně vyzve příjemce k provedení opatření k nápravě v jím stanovené lhůtě, domnívá-li se 

na základě kontrolního zjištění, že příjemce porušil méně závažnou podmínku této Smlouvy, u níž 

poskytovatel 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 provedl opatření k 

nápravě, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.  

7. Podle této Smlouvy se porušením méně závažné povinnosti rozumí porušení povinnosti stanovené v Článku 

II. odst. 8 a v Článku III. odst. 4 této Smlouvy. Za porušení těchto povinností se stanoví odvod ve výši 

2 000,-Kč z přidělené dotace. Při porušení několika méně závažných povinností se odvody za porušení 

rozpočtové kázně sčítají, nestanoví-li veřejnoprávní smlouva jinak.  

8. Stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně, stanovení penále za prodlení s odvodem a prominutí 

odvodu nebo penále a související záležitosti se řídí ust. § 22 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

9. Porušení podmínek poskytnutí dotace bude zohledněno v případě další žádosti příjemce dotace  

o finanční podporu (dotaci) ze strany poskytovatele pro další období. 

Článek VI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními 

příslušnými ustanoveními, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění 

pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými předpisy.  

2. Práva a povinnosti vzniklé z této Smlouvy a na jejím základě není příjemce oprávněn postoupit na třetí 

osobu.  

3. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž po jednom vyhotovení obdrží poskytovatel a 

příjemce. 

4. 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. 

5. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky za souhlasu obou smluvních stran, platnost 

těchto dodatků je podmíněna souhlasem Rady nebo Zastupitelstva města Litoměřice. 

6. Veškerou komunikaci mezi smluvními stranami zajišťuje Útvar obrany a krizového řízení Městského úřadu 

Litoměřice.           

7. 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.  

8. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním této 

Smlouvy v ISRS. 

9. 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), ve znění 

pozdějších předpisů touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto právního jednání splní 

povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto smlouvu zveřejní v ISRS. 

10. 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), ve znění pozdějších předpisů, a tímto vyslovují svůj souhlas se 

zveřejněním této smlouvy v ISRS na dobu neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje, které se 

neuveřejňují. 
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11. Smluvní strany podpisem této smlouvy potvrzují, že ve smyslu § 1770 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi sebou před uzavřením této smlouvy ujednaly dohodu, podle 

které je tato smlouva platně uzavřena dnem podpisu poslední ze smluvních stran. 

 

V Litoměřicích dne ____. ____. 2019 V Ústí nad Labem dne ____. ____. 2019 

Poskytovatel: 

____________________________________ 

Mgr. Ladislav Chlupáč 

starosta města Litoměřice 

 

Příjemce: 

____________________________________ 

plk. Ing. Roman Vyskočil 

vrchní rada 

ředitel HZS Ústeckého kraje 

 

 



 
 

M Ě S T O   L I T O M Ě Ř I C E 
 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LITOMĚŘICE 
 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 
 

kterou se upravuje zákaz žebrání a zkracuje doba nočního klidu 
  
Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 11. dubna 2019 usneslo usnesením 
č. .... vydat na základě § 10 písm. a), c), d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), 
a na základě § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o některých přestupcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen 
„vyhláška“): 

 
Článek 1 

Předmět a cíl vyhlášky 
 
1) Předmětem této vyhlášky jsou: 

a) opatření směřující k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
prostřednictvím regulace žebrání, které by mohlo narušit veřejný pořádek ve městě 
Litoměřice (dále jen „město“) nebo být v rozporu s dobrými mravy nebo estetickým 
vzhledem města; 

b) opatření ke zmírnění zákonné regulace ochrany nočního klidu1. 
2) Cílem této vyhlášky je vytváření příznivých podmínek pro život ve městě, ochrana 

dobrých mravů a vytváření estetického vzhledu města, jakož i zmírnění ochrany nočního 
klidu ve výjimečných případech za účelem udržení místních tradic a upevňování 
mezilidských vazeb skrze hlasité noční aktivity, které nelze, nebo není vždy vhodné, 
provozovat mimo dobu zákonem nastaveného nočního klidu. 

3) Ochranu nočního klidu upravuje zvláštní zákon.2 
 

Článek 2 
Zákaz žebrání na veřejném prostranství 

 
1) Zakazuje se žebrání na veřejných prostranstvích3 nacházejících se na území Městské 

památkové rezervace4 (grafické zobrazení vymezení tohoto území je uvedeno v příloze 
                                                 
1 resp. stanoví se výjimečné případy, kdy doba nočního klidu je vymezena dobou kratší  
2 § 5 odst. 1 písm. d) a odst. 2 písm. a) zákona o některých přestupcích („Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, 

že poruší noční klid. Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že poruší noční 
klid.“) a § 5 odst. 6 zákona o některých přestupcích („Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé 
do šesté hodiny.“) 

3 ustanovení § 34 zákona o obcích („Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, 
veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez 
ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.“) 

4 výnos ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 27. října 1978, č. j. 22260/78 o prohlášení 
historického jádra města Litoměřic za památkovou rezervaci („Rozsah je vymezen hranicí vedoucí na severní 
a východní straně ulicí Na valech a komunikačním tahem v prostoru přednádraží. Na jihu jde hranice ulicemi 
Starou mosteckou, Vodní a Dolní rybářskou, odkud pokračuje po severní straně tělesa železniční trati až 



č. 1 vyhlášky) a na dalších veřejných prostranstvích zakreslených v příloze č. 2 této 
vyhlášky. 

2) Žebráním se rozumí hlasové projevy, posunky a celkové chování osob, ze kterého se lze 
důvodně domnívat, že směřuje k získání osobního daru, a to pasivní nebo aktivní formou, 
tj. např. polehávání, klečení, posedávání, postávání či popocházení na frekventovaném 
místě, vytváření gest s cílem vzbudit soucit u kolemjdoucích osob, nebo jejich oslovování 
za účelem získání hmotného daru apod. 

3) Za žebrání se nepovažuje:  
a) vybírání peněz studenty související s ukončením střední školy5 – tzv. “poslední 

zvonění“; 
b) vybírání milodarů členy řeholních řádů (shromažďování finančních prostředků 

církvemi a náboženskými společnostmi registrovanými dle zvláštních právních 
předpisů6); 

c) vybírání finančních prostředků v rámci veřejné sbírky7 a sjednávání dárcovství, při 
kterém nedochází k vybírání finančních prostředků v hotovosti. 

 
Článek 3 

Výjimečné zkrácení doby nočního klidu 
 
1) Doba nočního klidu se zkracuje8 na celém území města: 

a) na dobu od 2:00 hodin do 6:00 hodin v noci z 31. prosince na 1. ledna;9 
b) na dobu od 1:00 hodin do 6:00 hodin v noci z 30. dubna na 1. května.10  

2) Doba nočního klidu se zkracuje11: 
a) v části města „Litoměřice – Město“ v noci z 20. 9. 2019 na 21. 9. 2019 a v noci 

z 21. 9. 2019 na 22. 9. 2019 na dobu od 2:00 hodin do 6:00 hodin;12  
b) na Mírovém náměstí v noci z 10. 8. 2019 na 11. 8. 2019 na dobu od 2:00 hodin 

do 6:00 hodin;13  
c) na výstavišti Zahrada Čech v noci z 8. 10. 2019 na 9. 10. 2019 na dobu od 1:00 hodin 

do 6:00 hodin;14  
d) na Střeleckém ostrově v noci z 26. 7. 2019 na 27. 7. 2019 a v noci z 27. 7. 2019 na 28. 

7. 2019 na dobu od 2:00 hodin do 6:00 hodin;15 
e) na Lodním náměstí v noci ze 7. 6. 2019 na 8. 6. 2019, v noci ze 14. 6. 2019 na 15. 6. 

2019, v noci z 22. 6. 2019 na 23. 6. 2019, v noci z 13. 7. 2019 na 14. 7. 2019, v noci 
z 27. 7. 2019 na 28. 7. 2019, v noci z 23. 8. 2019 na 24. 8. 2019, v noci ze 7. 9. 2019 
na 8. 9. 2019 a v noci z 13. 9. 2019 na 14. 9. 2019 na dobu od 24:00 hodin do 6:00 
hodin, a dále v noci z 29. 6. 2019 na 30. 6. 2019 a v noci z 31. 8. 2019 na 1. 9. 2019 na 
dobu od 1:00 hodin do 6:00 hodin;16  

f) na Střeleckém ostrově v noci ze 6. 9. 2019 na 7. 9. 2019 a v noci ze 7. 9. 2019 na 8. 9. 
                                                                                                                                                         

za č. p. 223. Na straně západní probíhá po hranici parcel č. 1534, 1527 do ulice Zahradnické, Nemocniční 
a Mariánské a dále podél parcely č. 1321 zpět k ulici Na Valech.“)  

5 ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

6 zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností 
a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů 

7 zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), 
ve znění pozdějších předpisů 

8 tj. doba nočního klidu je vymezena dobou kratší 
9 Silvestrovská noc spojená s rodinnými oslavami příchodu Nového roku 
10 Filipojakubská noc (též zvaná Valpuržina) spojená s tradičními společenskými oslavami (národní zvyk) – 

např. pálení čarodějnic, stavění májek, Beltain apod. 
11 u příležitosti konání tradičních slavností a kulturních akcí (dále jen „akce“) 
12 akce „Vinobraní Litoměřice“ 
13 akce „Pivní slavnosti“ 
14 akce „GIS OUTDOOR-FÓRUM ÚSTECKÉHO KRAJE“ 
15 akce „Pokořen-komorní festival na břehu Labe“ 
16 akce „Hudební léto 2019“ 



2019 na dobu od 24:00 hodin do 6:00 hodin;17 
g) na Kostelním náměstí v noci z 30. 8. 2019 do 31. 8. 2019 na dobu od 4:00 hodin 

do 6:00 hodin;18  
h) na výstavišti Zahrada Čech v noci z 21. 6. 2019 na 22. 6. 2019, v noci z 22. 6. 2019 na 

23. 6. 2019 na dobu od 2:00 hodin do 6:00 hodin;19 
i) na Střeleckém ostrově v noci z 25. 5. 2019 na 26. 5. 2019, v noci z 31. 5. 2019 na 1. 6. 

2019, v noci z 1. 6. 2019 na 2. 6. 2019, v nocích z pátků v měsíci červnu 2019 
na následující soboty, v nocích ze střed v měsících červenci a srpnu 2019 na 
následující čtvrtky a v nocích z pátků v měsících červenci a srpnu 2019 na následující 
soboty, v noci ze 6. 9. 2019 na 7. 9. 2019 a v noci ze 13. 9. 2019 na 14. 9. 2019 na 
dobu od 1:00 hodin do 6:00 hodin, a v noci ze 30. 8. 2019 na 31. 8. 2019 a v noci z 31. 
8. 2019 na 1. 9. 2019 na dobu od 2:00 hodin do 6:00 hodin.20 

 
Článek 4 

Zrušovací ustanovení 
 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2018, kterou se upravuje zákaz žebrání a zkracuje 
doba nočního klidu, ze dne 26. 4. 2018. 

 
Článek 5 
Účinnost 

  
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 
  
 
 
 
 
 
 

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

Mgr. Karel Krejza 
1. místostarosta 

Mgr. Ladislav Chlupáč 
starosta 

  
 
 
 
 
Doložka o vyhlášení vyhlášky 
Tato vyhláška musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu 
Litoměřice v souladu s ust. § 12 odst. 1 a 2 zákona o obcích. Současně se vyhláška zveřejní 
též způsobem umožňujícím dálkový přístup.  
 
Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: ...2019. 
Sejmuto z úřední desky dne: ...2019. 
 
Jméno a příjmení osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí vyhlášky: ……………………… 
                                                                                                                     (razítko, podpis) 

                                                 
17 akce „Festival Incendio 2019“ 
18 akce „Litoměřické svátky hudby“ 
19 akce „DCP hudební festival“ 
20 akce „Projekce v letním kině“ 



 
Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 1/2019, kterou se upravuje zákaz žebrání 
a zkracuje doba nočního klidu 
 



Příloha č. 2 obecně závazné vyhlášky č. 1/2019, kterou se upravuje zákaz žebrání 
a zkracuje doba nočního klidu 
 

 
 
 
 



 



Snímek katastrální mapy: pozemek parc. č. 4008/7 a pozemek parc. č. 4008/8 v k.ú. Litoměřice 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



Snímek katastrální mapy: pozemek parc. č. 4008/36, k.ú. Litoměřice 

 

 
 

 

 







 



 



 



 
 
 

 

Zápis 
z jednání komise při Radě města Litoměřice 

(komise majetková vč. agendy likvidační) 

 

konané dne 18.3.2019 od 16,00 hod. v budově Městského úřadu Litoměřice, kancelář odboru správy 
nemovitého majetku města, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice 

 

Přítomni: 

• MUDr. Ondřej Štěrba 

• Ing. Zdeněk Bezděka 

• Mgr. Václav Härting 

• Ing. Luboš Janoušek 

• Josef Kalina ml. 

• František Kadeřábek 

• Ing. Zdeněk Černý 
 

Omluven:              

• Roman Kozák 

Jednání řídil: MUDr. Ondřej Štěrba 

Zapisovatelka: Lenka Jindřichová 

 

Program: 

8. Návrhy na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci zápis č. 1 - 16 
 
Zápis č. 1 – návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci /správní odbor 
účet  druh       Kč 
02203 stroj kopírovací Develop   (rok 2009)     118.881,00 
02220   ústředna PBX (rok 2005)      131.367,00 
02800 rolmetr, vinotéka         28.861,00 
02803 stroje kopírovací , kalkulačky, scaner       79.653,00 
02804 PC sestavy, monitory, tiskárny, NTB      498.002,00 
02805 telefony mobilní           48.010,00 
02807 stoly, skříně, regály, taburety, židle      267.037,00 
02808 fofoaparát digitální            5.128,00 
02815   vysoušeče, odvlhčovače                              446.829,00  
90201 věšák, police, telefony, židle, stoly, lampy,      119.113,00 
    konvice, křesla, tokeny, nástěnka  
Vyřazení rozbitého majetku, neopravitelného z důvodu nedostupnosti náhradních dílů, nepoužitelného a 
opotřebovaného.           
Posouzení stavu viz přílohy orig. zápisu. 
Hlasováním  pro:6  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 komunikace, marketingu 
a cestovního ruchu 
účet            druh                                                           Kč 
01300 PC multilicence Antivir        15.470,00 
01800 SW Microsoft Office 2010       14.670,00 
02227 videokamera Sony        53.998,00 



02800 vertikální žaluzie        10.747,00 
02803 skener, stroj kopírovací, skartovací stroj      16.776,40 
02804 notebooky, tiskárny, modem                              69.149,56 
02805 telefon mobilní Samsung          4.106,79 
02807 držáky HG Adding         28.344,00 
02815 myčka skla          22.100,00 
90201 telefony, regály, konvice, stojany       43.951,85 
 ventilátor, skartovací stroj,.. 

Posouzení stavu majetku navrženého k vyřazení jsou přílohou orig. zápisu. 
Hlasováním pro:6  proti: 0  zdržel se: 1 
MK doporučuje: vyřazení majetku a jeho likvidaci  
 
Zápis č. 3 – návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci / Jednotka sboru dobrovolných 
hasičů Litoměřice 
  účet       druh             Kč      
02814 pila motorová                  18.844,00 
02815 chladnička Gorenje        6.362,00 
90201 svítilny Mag, altán      12.692,00  

Majetek opotřebený, rozbitý, oprava neekonomická. 
Posouzení stavu viz přílohy orig. zápisu.   
Hlasováním  pro:6  proti: 0  zdržel se: 1 
MK doporučuje: vyřazení majetku a jeho likvidaci  
 
Zápis č. 4. - návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci  /  odbor správy nemovitého 
majetku města – hájovna Kunratice 
  účet         druh                 Kč 
01800 SW evidence LHC          14.320,00 
02225 malotraktor Kubot (rok 2006)         93.224,00 
02236 železný kůň JH 125 (rok 2004)       248.492,00 
02807 stůl a lavice           20.230,00 
02814 pila, křovinořez           35.107,00 
Majetek nevyhovující z hlediska bezpečnosti, SW nepoužívaný- zastaralý, opravy nákladné – odborné 
vyjádření viz přílohy orig. zápisu.    
Hlasováním  pro:6  proti: 0  zdržel se: 1 
MK doporučuje: vyřazení majetku a jeho likvidaci  
 
Zápis č. 5 – návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci / odbor správy nemovitého 
majetku města 
  účet           druh                                                                                        Kč 
02807 bar stříbrný           19.272,00  
90201 křesla, židle             3.975,00    

Majetkové položky jsou rozbité, neopravitelné. 
Posouzení viz. příloha orig. zápisu.  
Hlasováním  pro:6  proti: 0  zdržel se: 1 
MK doporučuje: vyřazení majetku a jeho likvidaci  
 
Zápis č. 6 – návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci / odbor sociálních věcí a 
zdravotnictví – prevence kriminality 
  účet            druh       Kč 
02805 alarmy pro důchodce      163.590,00 
02808 IP kamera Dome          4.482,00 

Alarmy (14 ks, rok 2008) poruchové, nefunkční – neopravitelné, oprava kamery nákladná. Posouzení viz 
přílohy orig. zápisu. 
Hlasováním pro:6  proti: 0  zdržel se: 1 
MK doporučuje: vyřazení majetku a jeho likvidaci  
 



Zápis č. 7 – návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci / odbor sociálních věcí a 
zdravotnictví – dílna 
  účet            druh             Kč 
02804 navigace Tom-Tom         7.509,00 
90201 konvice, trafo, svěrák, svářečka     10.645,00 
 
Vyřazení z důvodu nefunkčnosti, předměty staré, nepoužívané. 
Posouzení stavu majetku viz příloha orig. zápisu. 
Hlasováním  pro:6  proti: 0  zdržel se: 1 
MK doporučuje: vyřazení majetku a jeho likvidaci  
 
Zápis č. 8 – návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci / odbor sociálních věcí a 
zdravotnictví – projekt vzdělávání pracovníků 
  účet            druh       Kč 
02803 stroje psací        18.352,00 
02804 tablet, iPady        76.246,00 
90201 židle kancelářské, varná konvice     13.697,00  
Majetek rozbitý, opravy nerentabilní.  
Posouzení stavu majetku viz příloha orig. zápisu. 
Hlasováním  pro:6  proti: 0  zdržel se: 1 
MK doporučuje: vyřazení majetku a jeho likvidaci  
 
Zápis č. 9 – návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci / odbor sociálních věcí a 
zdravotnictví – Dům pro seniory 
  účet            druh       Kč 
02221 myčka černého nádobí     247.722,00 
02232 konvektomat plynový     235.625,00 
02807 sady zahradního nábytku      73.660,00 
Majetek ve špatném technickém stavu, pro uživatele i nebezpečný v používání. 
Posouzení stavu majetku viz přílohy orig. zápisu. 
Hlasováním  pro:6  proti: 0  zdržel se: 1MK doporučuje: vyřazení majetku a jeho 
likvidaci  
 
Zápis č. 10 – návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci / odbor sociálních věcí a 
zdravotnictví – Ubytovna Naděje 
  účet            druh       Kč 
02807 linky kuchyňské      26.200,00 
90201 stoly sklápěcí, mikrovlnná trouba     5.190,00 
 
Majetek ve špatném technickém stavu (vše rok 2005), neopravitelný. 
Posouzení stavu majetku viz přílohy orig. zápisu. 
Hlasováním pro:6  proti: 0  zdržel se: 1 
MK doporučuje: vyřazení majetku a jeho likvidaci  
 
Zápis č. 11 – návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci / odbor sociálních věcí a 
zdravotnictví – Domov pro matku a dítě 
  účet         druh        Kč 
02807 skříň šatní          4.213,00 
02815 stroj šicí          7.500,00 
90201 židle kancelářská         2.830,00 
 
Vyřadit z důvodu velkého opotřebení a stáří nábytku. Šicí stroj nelze opravit, nedostupné náhradní díly. 
Vše zařazeno do evidence majetku k 1.1.2006. 
Posouzení stavu majetku viz přílohy orig. zápisu. 
Hlasováním  pro:6  proti: 0  zdržel se: 1 
MK doporučuje: vyřazení majetku a jeho likvidaci  
 
Zápis č. 12 – návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci / odbor sociálních věcí a 
zdravotnictví – DPS Švermova 
  účet         druh        Kč 



02807 židle, skříň šatní, lavice rohová        11.501,00 
02815 lednice Gorenje            6.990,00 
90201 botník, stoly, skříňky              9.830,00 
 
Vyřadit z důvodu velkého opotřebení a stáří nábytku, lednici nelze opravit. Vše zařazeno do evidence 
majetku k 1.1.2006. 
Posouzení stavu majetku viz přílohy orig. zápisu. 
Hlasováním  pro:6  proti: 0  zdržel se: 1 
MK doporučuje: vyřazení majetku a jeho likvidaci  
 
Zápis č. 13 – návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci / odbor sociálních věcí a 
zdravotnictví – Klub seniorů 
  účet         druh        Kč 
02806 vidorekorder Orion           5.730,00 
90201 DVD, šipky               3.667,00 
Vyřadit z důvodu nerentabilní opravy, opotřebení a stáří majetku. 
Posouzení stavu majetku viz přílohy orig. zápisu. 
Hlasováním  pro:6  proti: 0  zdržel se: 1 
MK doporučuje: vyřazení majetku a jeho likvidaci  
 
Zápis č. 14 – návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci / odbor územního rozvoje    
 účet         druh        Kč 
02800 odpadkové koše       210.012,00 
02807 lavičky s opěrkou          24.546,00 
90201 odpadkové koše s vložkou           29.545,00 
 
Majetek je nefunkční, rozbitý, nepoužitelný. 
Posouzení stavu majetku vč. fotodokumentace viz přílohy orig. zápisu. 
Hlasováním  pro:6  proti: 0  zdržel se: 1 
MK doporučuje: vyřazení majetku a jeho likvidaci  
 
Zápis č. 15 – návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci / odbor územního rozvoje – 
výstaviště Zahrada Čech  
 účet         druh        Kč 
02810 valník, návěs, malotraktor       67.300,00 
90201 radiátor, židle, kypřič          5.492,00 
 
Majetek je zkorodovaný, nefunkční, za hranicí životnosti, neopravitelný (vše zavedeno do evidence 
majetku k 1.1.2004).   
Hlasováním  pro:6  proti: 0  zdržel se: 1 
MK doporučuje: vyřazení majetku a jeho likvidaci  
                        
Zápis č. 16. - návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci / organizační složka SMART 
CITY 
  účet         druh                 Kč 
01800 SW Office Basic 2007            4.199,00 
02804 notebooky            34.143,00 
02805 telefon Samsung Galaxy            4.999,00 
90201 skener Canon              2.060,00 
 
SW nevyužívaný, NTB, skaner a mobilní telefon nelze opravit. 
Posouzení stavu majetku viz příloha orig. zápisu. 
Hlasováním  pro:6  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. až 16. 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 
11.4.2019. 



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   ………omluven…...……… 
 
Ing. Luboš Janoušek  ………………………..……. 
 
Josef Kalina ml.   ………………………..…….    
 
František Kadeřábek  ………………………..……. 
 
Ing. Zdeněk Černý  ………………………..…….. 
 
 
 
   
 
  
  
 
 
 
 



 
 
 
Příloha návrhu: snímek katastrální mapy 
 

 



Příloha VCB 542 

Parcelní 
číslo 

Název druhu 
pozemku 

Způsob využití Výměra 
Druh zařízení 

(přípojka) 

Délka 
vedení 

bm 

náhrada 
za bm / 

Kč 
DPH 21% 

výpočet      
(bez DPH) 

826/1 ostatní plocha zeleň 424 telekomunikační 15,24 112,00 358,44 1 706,88 

826/2 ostatní plocha zeleň 280 telekomunikační 18,85 112,00 443,35 2 111,20 

cena celkem bez DPH   34,09   801,80 Kč 3 818,08 Kč 

cena celkem s DPH         4 619,88 Kč 

Cena za BM je určena dle platných zásad, schválených  Zastup. města  Litoměřice dne 23.6.2005 pod  č. jed. I/20 

Celé platné znění „Zásad o zřizování věcných břemen, omezujících vlastnické právo Města Litoměřice k věcem nemovitým“, je uveřejněno na internetových stránkách 
Města Litoměřic; internetová adresa:  https://www.litomerice.cz/dokumenty-meu/1010-zasady-zrizovani-vecnych-bremen-omezujicich-vlastnicke-pravo-mesta-litomerice-
akt-2008 

 

 

 



Příloha k VCB 528 

Parcelní 
číslo 

Název druhu 
pozemku 

Způsob využití Výměra 
Druh 

zařízení 
(přípojka) 

Délka 
vedení 

bm 

náhrada 
za bm / 

Kč 
DPH 21% 

výpočet      
(bez DPH) 

2714/26 ostatní plocha Ostatní komunikace 29 NN 1 96,00 20,16 96,00 

cena celkem bez DPH   1   20,16 Kč 96,00 Kč 

cena celkem s DPH         116,16 Kč 

Cena za BM je určena dle platných zásad, schválených Zastupitelstvem města  Litoměřice dne 23.6.2005 pod  č. jed. I/20 

Celé platné znění „Zásad o zřizování věcných břemen, omezujících vlastnické právo Města Litoměřice k věcem nemovitým“, je uveřejněno na 
internetových stránkách Města Litoměřic; internetová adresa:  https://www.litomerice.cz/dokumenty-meu/1010-zasady-zrizovani-vecnych-
bremen-omezujicich-vlastnicke-pravo-mesta-litomerice-akt-2008 

 

 



Příloha k VCB 519b 

Parcelní 
číslo 

Název druhu 
pozemku 

Způsob využití Výměra 
Druh 

zařízení 
(přípojka) 

Délka 
vedení 

bm 

náhrada za 
bm / Kč 

DPH 21% 
výpočet      

(bez DPH) 

3209/6 ostatní plocha ostatní komunikace 1191 NN 8 96,00 161,28 768,00 

3209/7 ostatní plocha ostatní komunikace 695 NN 2 96,00 40,32 192,00 

3289/1 ostatní plocha zeleň 1685 NN 2 64,00 26,88 128,00 

3304/3 ostatní plocha ostatní komunikace 26 NN 2 96,00 40,32 192,00 

3407/2 ostatní plocha ostatní komunikace 2317 NN 107 96,00 2 157,12 10 272,00 

cena celkem bez DPH   121   121,00 Kč 11 552,00 Kč 

cena celkem s DPH         11 673,00 Kč 

Cena za BM je určena dle platných zásad, schválených  Zastup. města  Litoměřice dne 23.6.2005 pod  č. jed. I/20 

Celé platné znění „Zásad o zřizování věcných břemen, omezujících vlastnické právo Města Litoměřice k věcem nemovitým“, je 
uveřejněno na internetových stránkách Města Litoměřic; internetová adresa:  https://www.litomerice.cz/dokumenty-meu/1010-zasady-
zrizovani-vecnych-bremen-omezujicich-vlastnicke-pravo-mesta-litomerice-akt-2008 

 

 



Výpočet VCB 2019_595

Parcelní 

číslo

Název druhu 

pozemku
Způsob využití Výměra

Druh 

zařízení 

(přípojka)

výměra VCB m2 / Kč DPH 21%
výpočet      (bez 

DPH)

33 ostatní plocha ostatní komunikace 1834 93 75,00 1 464,75 6 975,00

293/3 ostatní plocha ostatní komunikace 172 26 75,00 409,50 1 950,00

442/1 zahrada 482 15 75,00 236,25 1 125,00

450/6 ostatní plocha ostatní komunikace 1424 66 75,00 1 039,50 4 950,00

685/19 zastavěná plocha a nádvoříspolečný dvůr 24 21 75,00 330,75 1 575,00

764 ostatní plocha ostatní komunikace 171 5 75,00 78,75 375,00

1267/15 ostatní plocha ostatní komunikace 39 2 75,00 31,50 150,00

1268/19 ostatní plocha ostatní komunikace 124 15 75,00 236,25 1 125,00

1321/11 ostatní plocha zeleň 603 39 75,00 614,25 2 925,00

1321/12 ostatní plocha ostatní komunikace 263 263 75,00 4 142,25 19 725,00

1321/14 ostatní plocha zeleň 213 35 75,00 551,25 2 625,00

1321/17 ostatní plocha zeleň 764 39 75,00 614,25 2 925,00

1321/18 ostatní plocha zeleň 89 89 75,00 1 401,75 6 675,00

2018/1 trvalý travní porost 325 21 75,00 330,75 1 575,00

2018/7 trvalý travní porost 189 13 75,00 204,75 975,00

2115/7 ostatní plocha ostatní komunikace 57

2115/8 ostatní plocha ostatní komunikace 5

2693/1 ostatní plocha ostatní komunikace 11949 1008 75,00 15 876,00 75 600,00

2701/2 trvalý travní porost 106 53 75,00 834,75 3 975,00

3295/2 ostatní plocha ostatní komunikace 656

3295/6 ostatní plocha ostatní komunikace 157

3295/7 ostatní plocha ostatní komunikace 15

3408/34 ostatní plocha jiná plocha 3100

3408/53 ostatní plocha jiná plocha 3

5526/1 vodní plocha koryto vodního toku přirozené nebo upravené19

5526/2 vodní plocha koryto vodního toku přirozené nebo upravené16

443/1 ostatní plocha neplodná půda 61

443/2 ostatní plocha neplodná půda 13

1986 31 279,50 Kč 148 950,00 Kč

180 229,50 Kč

75,0034 535,50 2 550,00

29 75,00

8 400,00

P
ok
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fil

Cena za M2 je určena dle ZP 2388-9/2019

Věcné břemeno bude zřizováno podle  „Zásad o zřizování věcných břemen, omezujících vlastnické právo Města Litoměřice k věcem nemovitým“,

cena celkem bez DPH

cena celkem s DPH

456,75 2 175,00

8 75,00 126,00 600,00

112 75,00 1 764,00



Měřítko 1 : 5768

100 0 100 200 300 400m


