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MĚSTO LITOMĚŘICE 

  

POZVÁNKA 

na 2. jednání Zastupitelstva města Litoměřice, 
která se koná dne 22. 04. 2021 od 16:00 hodin 

Kulturní a konferenční centrum v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 

Program: 

A) Procesní body 1 

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

2 - Schválení zápisu minulého jednání 

3 - Kontrola plnění bodů 

4 - Doplnění/stažení bodů programu 

5 - Hlasování o programu 

  

B) Odbor ekonomický 

6 - Rozpočtová opatření dle doporučení FV 

7 - Prominutí nájemného pro společnost Zahrada Čech s.r.o. 

8 - Inventarizační zpráva Města Litoměřice za rok 2020 

  

C) Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče 

9 - Program podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích v roce  

2021 - dotace nad 50 tis. Kč 

10 - Program podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích v roce 2021 - dotace nad 50 tis. Kč 

11 - Schválení příspěvků z Programu regenerace MPR Litoměřice na rok 2021 

  

D) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
12 - Poskytnutí individuální dotace na zahraniční rozvojovou spolupráci v Keni pro rok 2021 

organizaci ShineBean o. p. s. 

13 - Dotační program „Podpora sociálních služeb pro rok 2021“  

14 - Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města 

15 - Poskytnutí individuální dotace na zajištění chodu Akademie umění III. věku při Základní 

umělecké škole v Litoměřicích pro rok 2021  

  

E) Útvar Pro lidi 
16 - Nominace Mgr. Petra Hermanna do volby Rady Národní sítě Zdravých měst ČR 

17 - Pravidla participativního rozpočtu Tvoříme Litoměřice 2021 

 

F) Kancelář starosty a tajemníka 

18 - Delegování zástupce města k výkonu akcionářských práv na valné hromadě 

Severočeské vodárenské společnosti a.s. dne 17.6.2021 
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19 - Delegování zástupce města do pracovní skupiny Infrastruktura při Regionální stálé 

konferenci Ústeckého kraje  

20 - Volba soudních přísedících 

  

G) Různé 

21 - Vlastní podnět ZM na změnu územního plánu města Litoměřice - GEOSOLAR 

  

H) Odbor územního rozvoje 

22 - Zrušení předkupního práva pro pozemek parc. č. 2470/6 v k.ú. Litoměřice 

23 - Zrušení předkupního práva pro pozemky parc. č.1345/15, 1345/36 a 1345/37 vše v k.ú. 

Pokratice. 

  

I) Odbor správy nemovitého majetku města 

24 - Úprava schváleného splátkového kalendáře 

25 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 273 o výměře 168 m2 v k.ú. Pokratice 

26 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 4303 o výměře 82 m2 v k.ú. Litoměřice  

27 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 55/11 v k.ú. Litoměřice 

28 - Adresný záměr prodeje BJ č. 750/2 včetně pozemku parc. č. 1688 o velikosti podílu 

1004/3000 v k.ú. Litoměřice 

29 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1154 v k.ú. Pokratice 

30 - Adresný záměr prodeje 1/2 podílu pozemku parc. č. 1689 v k.ú. Litoměřice 

31 - Směna pozemků dle nezapsaného GP v k.ú. Pokratice ul. K. Trochty 

32 - Prodej pozemku parc.č. 2680/4 v k.ú. Litoměřice 

33 - Prodej pozemku parc.č. 212/11 v k.ú. Pokratice 

34 - Nákup pozemku parc.č. 2472/196 v k.ú. Litoměřice 

35 - Směna pozemků parc.č. 657/100 (vl.město) za pozemky parc.č. 657/96,97,98 ,99 v k.ú. 

Pokratice 

36 - Prohlášení o geometrickém a polohovém určení pozemků v k.ú. Pokratice 

37 - Bezúplatný převod pozemku parc.č. 5340/3 v k.ú. Litoměřice  

38 - Majetkoprávní dořešení pozemků – doplnění usnesení 160/5/2020 z ZM 3.12.2020 

39 - Částečná revokace usnesení č. 120/4/2020 ze dne 17.9.2020 – změna prodávajícího 

  

J) Procesní body 2 

40 - Informace 

 41 - Interpelace 

 42 - Diskuze 

 43 - Závěr 
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Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 22. 4. 2021

Číslo bodu: 1

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

Zodpovídá: Bc. Martina Skoková
Zpracoval/a/i: Jana Váchová

Důvodová zpráva:

Návrh Usnesení:

usnesením č. 29/2/2021

ZM volí složení návrhové komise na dnešní jednání:
PhDr. Hrbek, Ing. Hrkal, MUDr. Jenček

usnesením č. 30/2/2021

ZM volí ověřovatele zápisu z dnešního jednání:
MUDr. Kubec, Ing. Löwy

V Litoměřicích 28.04.2021

Předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč (starosta)
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Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 22. 4. 2021

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

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

Návrh Usnesení:

V Litoměřicích 28.04.2021

Předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč (starosta)
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Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 22. 4. 2021

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

Důvodová zpráva:

Návrh Usnesení:

Příloha č. 1: REPORT_KONTROLA_PLNENI_1.ZM.pdf

V Litoměřicích 28.04.2021

Předkládá: Mgr. Václav Červín (místostarosta)
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Report úkolů zastupitelstva
Číslo úkolu Název
Vytvořeno Bod č. Usnesení č. Číslo materiálů Stav
Splnit do Zadavatel Řešitelé
UKOL-ZM-0001 7/1 Rozpočtová opatření dle doporučení FV
10.02.21 09:36 7 --- MTRL-ZM-0703, MTRL-ZM-0704 Splněný
26.02.21 12:00 Mgr. Milan Čigáš I. Zalabáková (Splnil)
UKOL-ZM-0002 8/1 Dotace pro Destinační agenturu České středohoří o.p.s.
10.02.21 09:46 8 --- MTRL-ZM-0705 Splněný
26.02.21 12:00 Mgr. Milan Čigáš I. Zalabáková (Splnil)

UKOL-ZM-0003 10/1 Záměr podání žádosti o dotaci do Programu č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura
2020-2024 na realizaci akce „Atletický ovál a hřiště – Litoměřice, Havlíčkova 32"

10.02.21 09:47 10 ---  Splněný
26.02.21 12:00 Mgr. Milan Čigáš A. Křížová (Splnil)
UKOL-ZM-0004 9/1 Prominutí nájemného pro společnost Zahrada Čech s.r.o.
10.02.21 09:48 9 --- MTRL-ZM-0685, MTRL-ZM-0686 Splněný
26.02.21 12:00 Mgr. Milan Čigáš I. Zalabáková (Splnil)

UKOL-ZM-0005 11/1 Záměr podání žádosti o dotaci do Programu č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020 -
2024 na realizaci akce „Kalich Arena – výměna mantinelů“

10.02.21 09:49 11 ---  Splněný
5.03.21 12:00 Mgr. Milan Čigáš A. Křížová (Splnil)
UKOL-ZM-0006 12/1 Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků na rok 2021

10.02.21 09:51 12 --- MTRL-RM-0669, MTRL-RM-0670 Delegován - v
řešení

5.03.21 12:00 Mgr. Milan Čigáš H. Pospíchalová (Přijal)
UKOL-ZM-0007 13/1 Vznik nové ulice "Technická"

10.02.21 09:53 13 --- MTRL-ZM-0661, MTRL-ZM-0662, MTRL-
ZM-0663, MTRL-RM-0671 Splněný
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19.03.21 12:00 Mgr. Milan Čigáš D. Miko (Splnil)
UKOL-ZM-0008 15/1 Zveřejňování informace o stavu ovzduší na webových stránkách města
10.02.21 09:56 15 ---  V řešení
30.06.21 12:00 Mgr. Milan Čigáš P. Gryndler (Nerozhodl), L. Slabochová (Přijal)
UKOL-ZM-0009 16/1 Plán činnosti Kontrolního výboru při ZM na rok 2021
10.02.21 09:58 16 ---  Splněný
26.02.21 12:00 Mgr. Milan Čigáš J. Adámek (Splnil), M. Čigáš (Nerozhodl)

UKOL-ZM-0010 17/1 Schválení Zřizovací listiny SMART CITY Litoměřice, organizační složky zřízené Městem
Litoměřice

10.02.21 11:04 17 --- MTRL-ZM-0700 Splněný
26.02.21 12:00 Mgr. Milan Čigáš M. Čapková (Splnil), K. Krejza (Nerozhodl)
UKOL-ZM-0011 18/1 Schválení změny kompetencí pro starostu a 1. místostarostu
10.02.21 11:08 18 ---  Splněný
26.02.21 12:00 Mgr. Milan Čigáš M. Čigáš (Splnil), M. Skoková (Nerozhodl)
UKOL-ZM-0012 19/1 Zpráva o kontrole plnění usnesení Zastupitelstva města Litoměřic za rok 2020
10.02.21 11:09 19 --- MTRL-ZM-0665 Splněný
26.02.21 12:00 Mgr. Milan Čigáš M. Čigáš (Splnil)
UKOL-ZM-0013 20/1 Záměr prodeje pozemku parc.č. 4698/2 v k.ú. Litoměřice

10.02.21 11:11 20 --- MTRL-ZM-0678 Delegován -
splněn

16.04.21 12:00 Mgr. Milan Čigáš L. Jindřichová (Splnil)
UKOL-ZM-0014 21/1 Záměr prodeje pozemku parc.č. 4008/43 a část pozemku par.č. 4008/1 v k.ú. Litoměřice

10.02.21 11:12 21 --- MTRL-ZM-0691 Delegován -
splněn

16.04.21 12:00 Mgr. Milan Čigáš L. Jindřichová (Splnil)
UKOL-ZM-0015 22/1 Záměr směny pozemků dle nezapsaného GP v k.ú. Pokratice ul. K. Trochty

10.02.21 11:13 22 --- MTRL-ZM-0692 Delegován -
splněn

16.04.21 12:00 Mgr. Milan Čigáš L. Jindřichová (Splnil)
UKOL-ZM-0016 23/1 Záměr nákupu části pozemku parc.č. 2472/13 v k.ú. Litoměřice
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10.02.21 11:14 23 --- MTRL-ZM-0693 Delegován -
splněn

16.04.21 12:00 Mgr. Milan Čigáš L. Jindřichová (Splnil)

UKOL-ZM-0017 24/1 Prodej pozemků v k.ú. Litoměřice majetkoprávní dořešení v rámci „Rekonstrukce silnice II/26
HO Mělník-Štětí-Polepy-Libochovany-HO Ústí nad Labem“

10.02.21 11:15 24 --- MTRL-ZM-0696 Delegován -
splněn

16.04.21 12:00 Mgr. Milan Čigáš L. Jindřichová (Splnil)
UKOL-ZM-0018 25/1 Prodej pozemku parc.č. 4534/1 v k.ú. Litoměřice

10.02.21 11:16 25 --- MTRL-ZM-0695 Delegován -
splněn

16.04.21 12:00 Mgr. Milan Čigáš L. Jindřichová (Splnil)
UKOL-ZM-0019 26/1 Prodej pozemku parc.č. 4501/1 v k.ú. Litoměřice

10.02.21 11:16 26 --- MTRL-ZM-0697 Delegován -
splněn

16.04.21 12:00 Mgr. Milan Čigáš L. Jindřichová (Splnil)
UKOL-ZM-0020 27/1 Prodej pozemku parc.č. 4533/1 v k.ú. Litoměřice

10.02.21 11:17 27 --- MTRL-ZM-0698 Delegován -
splněn

16.04.21 12:00 Mgr. Milan Čigáš L. Jindřichová (Splnil)
UKOL-ZM-0021 28/1 Prodej pozemku parc.č. 1151/1 a parc.č. 1151/2 v k.ú. Pokratice

10.02.21 11:18 28 --- MTRL-ZM-0699 Delegován -
splněn

16.04.21 12:00 Mgr. Milan Čigáš L. Jindřichová (Splnil)
UKOL-ZM-0022 29/1 Nákup části pozemku parc.č. 2470/4 o velikosti podílu 1/9 v k.ú. Litoměřice

10.02.21 11:18 29 --- MTRL-ZM-0701 Delegován -
splněn

16.04.21 12:00 Mgr. Milan Čigáš L. Jindřichová (Splnil)
UKOL-ZM-0023 30/1 Zrušení usnesení č. 163/5/2020 ze dne 3.12.2020

10.02.21 11:19 30 --- MTRL-ZM-0702 Delegován -
splněn
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16.04.21 12:00 Mgr. Milan Čigáš L. Jindřichová (Splnil)

_________
Formát čísla usnesení: Označení usnesení/Číslo jednání/Rok jednání
13.04.2021 13:57:34 | Portál pro Radu a Zastupitelstvo města Litoměřice / © 2014 - 2020 DATRON, a.s. | www.datron.cz

http://www.datron.cz
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Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 22. 4. 2021

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

Důvodová zpráva:

Návrh Usnesení:

V Litoměřicích 28.04.2021

Předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč (starosta)
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Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 22. 4. 2021

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

Důvodová zpráva:

Návrh Usnesení:

usnesením č. 31/2/2021

ZM schvaluje program dnešního jednání.

V Litoměřicích 28.04.2021

Předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč (starosta)
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Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 22. 4. 2021

Číslo bodu: 6
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. 32/2/2021

ZM schvaluje rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 12.4. 2021 (viz příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: zapis_z_jednani_FV_12_4_2021.pdf
Příloha č. 2: RO_FV_12_4_2021.pdf
Příloha č. 3: 2021_03_23_MSZ_zadost_mantinely_AN.pdf
Příloha č. 4: Zadost_dvere_2021_ZSNaValech.pdf
Příloha č. 5: Zadost_osvetleni_navyseni_2021_ZSNaHavlickova.pdf

V Litoměřicích 28.04.2021

Předkládá: Ing. Radek Lončák MBA (radní)



 

 

Finanční výbor 

 

Město Litoměřice 
Mírové náměstí 15/7  
412 01 Litoměřice 

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

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

 

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

konaného dne 12.4. 2021 v zasedací místnosti U Mráze v budově MěÚ Litoměřice 

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

1. Návrhy na rozpočtová opatření 
2. Různé 

 
 
 
 
 
Konec jednání: 17:30  

Termín příštího jednání: 9. 6. 2021 od 16:00 h  v zasedací místnosti U Mráze v budově MěÚ 
Litoměřice  

 
 
 
      
Zapsala: Ing. Iveta Zalabáková, vedoucí ekonomického odboru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Finanční výbor 

 

Město Litoměřice 
Mírové náměstí 15/7  
412 01 Litoměřice 

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

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

 

 
 
 
 
Hosté:  
vedoucí odborů – Ing. Lachman, p. Pošík, Ing. Brunclíková, Ing. Křížová, Ing. Gryndler 
 
Projednáno: 

Ad 1. Návrhy na rozpo čtová opat ření 
Finanční výbor v rámci tohoto bodu projednává předložené návrhy rozpočtových opatření níže 
uvedených odborů, kde v diskusi s vedoucími odborů, příp. vedoucí ekonomického odboru provádí 
položkovou kontrolu obsahu, rozsahu a oprávněnosti požadavku. 
 
Dotace – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV bere informaci na vědomí, souhlasí s návrhem RO a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0)  
 
Odbor ekonomický – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor správní – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor školství, kultury, sportu a památkové pé če – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor správy nemovitého majetku m ěsta – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor životního prost ředí – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor sociálních v ěcí a zdravotnictví – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor územního rozvoje – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Organiza ční složka SMART CITY LITOM ĚŘICE – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0)    
 



 

 

Finanční výbor 

 

Město Litoměřice 
Mírové náměstí 15/7  
412 01 Litoměřice 

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

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

 

celkem navržená rozpo čtová opat ření – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 

celková výše rozpo čtových opat ření ve výši 19 023 tis. K č, z toho: 

Ad 2. Různé:  

vývoj daňových příjmů k 3/2021:    
- v porovnání se stejným obdobím minulého roku je stav plnění jednotlivých daní (viz příloha) 

nižší o cca 3,7 mil. Kč (tj. - 4 %), z toho zejména: 
• daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (položka 1111) cca – 5,3 mil. Kč (- 22 %) 
• daň z přidané hodnoty (položka 1211) cca – 1,2 mil. Kč (- 3 %) 

 
 

 
 
 

 
 ověřil – ing. Radek Lončák, MBA  
 
 
 
 
Přílohy:  
 

• Návrhy rozpočtových opatření  
• Daňové příjmy k 3/2021 
• Žádost ZŠ Na Valech 
• Žádost PO MSZ 
• Žádost ZŠ Havlíčkova 

 
 
 
 
 
 
Rozdělovník:   

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

 



původní změna nový původní změna nový

1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu -11 830 117,39 177 603,90 -11 652 513,49

13013/6156 Centrum Srdíčko - OP Zaměstnanost - dětská skupina ZDRAVÁ ŠKOLIČKA 0,00 780 187,50 780 187,50 0,00 780 187,50 780 187,50 Centrum Srdíčko - OP Zaměstnanost - dětská skupina ZDRAVÁ ŠKOLIČKA 13013/6156

13013/6156 Centrum Srdíčko - OP Zaměstnanost - dětská skupina JESLIČKY 0,00 984 770,00 984 770,00 0,00 984 770,00 984 770,00 Centrum Srdíčko - OP Zaměstnanost - dětská skupina JESLIČKY 13013/6156

13305/6156 Centrum Srdíčko - denní stacionář - sociální služby 0,00 2 160 300,00 2 160 300,00 0,00 2 160 300,00 2 160 300,00 Centrum Srdíčko - denní stacionář - sociální služby 13305/6156

příspěvek na výkon - státní správa 19 071 093,00 59 110,00 19 130 203,00

příspěvek na výkon - státní správa s rozšířenou působností 26 651 907,00 -59 110,00 26 592 797,00

271/5000 ul. A. Muchy - podzemní kontejnerové stání 580 355,00 -5,00 580 350,00

13013/2101 OP Zaměstnanost - realizace projektu LOKAL 0,00 2 538 379,20 2 538 379,20 0,00 2 538 379,20 2 538 379,20 OP Zaměstnanost - realizace projektu LOKAL 13013/2101

0,00 133 598,90 133 598,90 OP Zaměstnanost - realizace projektu LOKAL - VZ 2102/2101

33063/3610 DDM Litoměřice -OP - výzkum, vývoj a vzdělávání  - TKM - neinvestice 0,00 589 642,00 589 642,00 0,00 589 642,00 589 642,00 DDM Litoměřice -OP - výzkum, vývoj a vzdělávání  - TKM - neinvestice 33063/3610

98033/6300 Asistence pro sčítací komisaře ČP při SLDB 2021 0,00 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 4 500,00 Asistence pro sčítací komisaře ČP při SLDB 2021 98033/6300

13010/6300 státní přísp. na výkon pěstounské péče 2 112 000,00 -44 000,00 2 068 000,00

36 585 237,61 7 191 377,60 43 776 615,21 0,00 7 191 377,60 7 191 377,60Celkem Celkem

DOTACE r. 2021   

P ř í j m y V ý d a j e 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

N á z e v ÚZ/ORG

2806/2500



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu -11 652 513,49 -2 580 000,00 -14 232 513,49

2 1003/1000 TSM, PO - finanční vypořádání přísp. na provoz r. 2020 0,00 2 580 000,00 2 580 000,00

-11 652 513,49 0,00 -11 652 513,49

původní změna nový

0,00 0,00 0,00

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Návrh na rozpočtové opatření, kdy jde o finanční vztah zřizovatele k příslušné příspěvkové organizaci.

1 O finanční prostředky ve výši 2 580 000 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

10.3.2021

Mgr. Karel Krejza

místostarosta

Ing. Iveta Zalabáková

vedoucí odboru

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

12.4.2021

 ekonomický

1. Tabulka P ř í j m y 

MĚSTO LITOMĚŘICE



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

ÚZ/ORG

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu -14 232 513,49 7 500 000,00 -6 732 513,49

-14 232 513,49 7 500 000,00 -6 732 513,49

ÚZ/ORG

původní změna nový

2 2014/2000 Kalich - Mírové nám. 15/7 - střechy (plášť + krovy) 245 000,00 7 500 000,00 7 745 000,00

245 000,00 7 500 000,00 7 745 000,00

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Jedná se o delší dobu plánovanou výměnu střešní krytiny na domu „KALICH“ v celém rozsahu, 

tzn. sedlová střecha a věžovitá část s bání. Té předcházelo v minulém roce provedení statického zabezpečení

a výměna dožilých částí dřevěného krovu. Dále pak zateplení stropů, které přechází i do roku 2021.

Rozpočtové náklady dle zpracované PD činí 5 900tis + 5% rozpočtová rezerva + DPH.

1 O finanční prostředky ve výši 7 500 000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

C e l k e m 

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

12.4.2021

1. Tabulka P ř í j m y 

N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

N á z e v
Rozpočet (v Kč)

správní

10.3.2021

Mgr. Milan Čigáš

tajemník

Ing. Mgr. Jaroslav Lachman

vedoucí odboru



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu -6 732 513,49 7 823 827,48 1 091 313,99

2 3806/3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická - finanční vypořádání přísp. na energie r. 2020 0,00 4 113 093,05 4 113 093,05

3 3806/3317 MŠ Masarykova - finanční vypořádání přísp. na energie r. 2020 0,00 271 090,05 271 090,05

4 3806/3323 ZŠ Litoměřice, B. Němcové - finanční vypořádání přísp. na energie r. 2020 0,00 103 283,12 103 283,12

5 3806/3325 Masarykova ZŠ, Litoměřice  - finanční vypořádání přísp. na provoz r. 2020 0,00 116 554,84 116 554,84

6 3806/3325 Masarykova ZŠ, Litoměřice  - finanční vypořádání přísp. na energie r. 2020 0,00 28 943,01 28 943,01

7 3806/3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu - finanční vypořádání přísp. na energie r. 2020 0,00 279 768,00 279 768,00

8 3806/3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova - finanční vypořádání přísp. na platy r. 2020 0,00 33 596,00 33 596,00

9 3806/3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova - finanční vypořádání přísp.na podporu proj. vzděl. pro udržitelný rozvoj r. 2020 0,00 10 000,00 10 000,00

10 3806/3328 ZŠ Litoměřice, Ladova - finanční vypořádání přísp. na energie r. 2020 0,00 165 242,27 165 242,27

11 3806/3328 ZŠ Litoměřice, Ladova -  finanční vypořádání přísp.na podporu proj. vzděl. pro udržitelný rozvoj r. 2020 0,00 10 000,00 10 000,00

12 3806/3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova - finanční vypořádání přísp. na provoz r. 2020 0,00 78 942,00 78 942,00

13 3806/3369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova - finanční vypořádání přísp. na provoz r. 2020 0,00 764 521,93 764 521,93

14 3806/3401 Knihovna K.H.Máchy v Litoměřicích, Mírové nám. - finanční vypořádání přísp. na energie r. 2020 0,00 35 665,77 35 665,77

15 3806/3406 MKZ Litoměřice, Na Valech - finanční vypořádání přísp. na povoz r. 2020 0,00 338 489,81 338 489,81

16 3806/3406 MKZ Litoměřice, Na Valech - finanční vypořádání přísp. na energie r. 2020 0,00 702 496,92 702 496,92

17 3801/3400 správní popl., pokuty,  poj. náhrady 20 000,00 10 000,00 30 000,00

28 3034/3300 Nadační fond Folivora - finanční vypořádání dotace z r. 2018 0,00 10 000,00 10 000,00

-6 712 513,49 14 895 514,25 8 183 000,76

původní změna nový

17 3049/3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech - finanční vypořádání přísp. na energie r. 2020 0,00 65 928,25 65 928,25

18 3049/3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova - finanční vypořádání přísp. na energie r. 2020 0,00 165 878,30 165 878,30

19 3049/3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova - finanční vypořádání přísp. na energie r. 2020 0,00 42 682,29 42 682,29

20 3321/3500 ZŠ Litoměřice, Na Valech - výměna dveří učebny – etapa II 0,00 191 000,00 191 000,00

21 3006/3515 Revitalizace objektu Staré Radnice, č.p. 171 - neinv. - vlastní zdroje 26 376,40 17 500,00 43 876,40

22 17015/3515 Revitalizace objektu Staré Radnice, č.p. 171 - neinv. dotace - SR 13 188,20 8 750,00 21 938,20

23 17016/3515 Revitalizace objektu Staré Radnice, č.p. 171 - neinv. dotace - EU 224 199,40 148 750,00 372 949,40

24 3006/3515 Revitalizace objektu Staré Radnice, č.p. 171 - inv. - vlastní zdroje 0,00 1 259 875,00 1 259 875,00

25 17968/3515 Revitalizace objektu Staré Radnice, č.p. 171 - inv. dotace - SR 0,00 629 938,00 629 938,00

26 17969/3515 Revitalizace objektu Staré Radnice, č.p. 171 - inv. dotace - EU 0,00 10 708 939,00 10 708 939,00

27 3007/3516 zimní stadion - výměna mantinelů ledové plochy 0,00 1 656 273,41 1 656 273,41

263 764,00 14 895 514,25 15 159 278,25

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2-19 Návrh na rozpočtové opatření, kdy jde o zúčtování závazného ukazatele (příspěvek na provoz) příspěvkové organizace a jejího  zřizovatele za rok 2020.

17 Navýšení rozpočtu s ohledem na výběr aktuálních příjmů.

20 Návrh rozpočtu na žádost příspěvkové organizace z důvodu nevyhovujícího technického stavu a energetických úspor objektu školy - etapa II. (žádost viz příloha)

21-26 Požadavek na finanční prostředky pro realizaci akce Revitalizace objektu Stará Radnice, č.p. 171  - finanční podpora z výzvy IROP - Revitalizaci vybraných památek.

předpokládaná doba realizace od června 2021, nejpozději do 31.prosince 2023. V souladu s pravidly poskytovatele musí být stavební akce příjemcem podpory předfinancována.

Dotace ve výši 85% EU zdroje 5% SR zdroje všech způsobilých nákladů budou vráceny do salda rozpočtu po závěrečném vyúčtování a podání žádosti o platbu poskytovateli

dotace - předpoklad 2023.

Výše finančních prostředků pro rok 2021 odpovídá předpokladu fakturace za období 6-12/2021. 

27 Žádost MSZ v Litoměřicích (viz příloha orig. návrhu) o alokaci prostředků  vráceného příspěvku zřizovatele na energie ( vráceno 4.113tis Kč viz shora)  na realizaci kompletní

výměny mantinelů zimního stadionu v Litoměřicích. Doporučeno komisí sportu již v roce 2020 resp.  zápis z 11.3.2020, nebylo realizováno z důvodu obavy negativního dopadu

 epidemie covid19 do příjmů rozpočtu města.

V únoru 2021 podána žádost o dotaci Národní sportovní agentuře, kdy v rámci investičního záměru je termín realizace stanoven na 5-6/2021. Pokud bude žádost podpořena

bude 70% způsobilých nákladů vráceno do rozpočtu města.

28 Finanční vypořádání poskytnuté dotace v r. 2018. 

1 O finanční prostředky ve výši 7 823 827,48 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

10.3.2021

Mgr. Karel Krejza

místostarosta

Ing. Andrea Křížová

vedoucí odboru

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka Výdaje

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

12.4.2021

školství, kultury, sportu a PP

1. Tabulka P ř í j m y 



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 1 091 313,99 35 000,00 1 126 313,99

1 091 313,99 35 000,00 1 126 313,99

původní změna nový

2 4801/4000 ÚZSVM - Nemocnice Litoměřice a.s. - nájem pozemky 187 000,00 35 000,00 222 000,00

187 000,00 35 000,00 222 000,00

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Navýšení výdajové částky bude užito pro celkovou úhradu náhrady za bezesmluvní užívání pozemků v majetku UZSVM 

v areálu nemocnice z důvodu posunutí termínu převodu nemovitého majetku nemocnice.

1 O finanční prostředky ve výši 35 000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

25.3.2021

Mgr. Karel Krejza

místostarosta

Mgr. Václav Härting

vedoucí odboru

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka Výdaje

12.4.2021

správy nemovitého majetku města

1. Tabulka P ř í j m y 

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

původní změna nový

1 22008/5000 Příspěvky obcím podle atomového zákona finan. položka 18 705 000,00 359 000,00 19 064 000,00

2 22008/5000 SURAO - neinvestiční transfér 4 674 000,00 363 000,00 5 037 000,00

23 379 000,00 722 000,00 24 101 000,00

původní změna nový

3 22008/5000 analýza potenciálu pro EVO ve městě Litoměřice 0,00 450 000,00 450 000,00

4 22008/5000 ZŠ ul. Havlíčkova - výměna osvětlení - III. etapa 200 000,00 272 000,00 472 000,00

200 000,00 722 000,00 922 000,00

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Příspěvek z jaderného účtu na rok 2021. 

3 Studie pro koncepci nakládání s odpady ve městě Litoměřice.

4 Požadavek ZŠ Havlíčkova - navýšením částky dojde k dokončení rekonstrukce osvětlení - důvod - snížení energetické

náročnosti budovy.

1 O finanční prostředky ve výši 359 000 Kč zvyšujeme příspěvek ze SURAO z minulých let.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

14.1.2021

Mgr. Václav Červín

místostarosta

Ing. Pavel Gryndler

vedoucí odboru

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka Výdaje

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

12.4.2021

životního prostředí

1. Tabulka P ř í j m y 



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 1 126 313,99 -4 006 451,88 -2 880 137,89

2 6002/6100 Nemocnice Litoměřice, a.s. - nemovitosti nájemné 0,00 2 537 000,00 2 537 000,00

3 6022/6156 Centrum Srdíčko - finanční vypořádání přísp. na energie r. 2020 0,00 206 451,88 206 451,88

1 126 313,99 -1 263 000,00 -136 686,01

původní změna nový

4 6023/6156 Centrum SRDÍČKO - neinv. přísp. PO na platy 8 882 000,00 -2 104 000,00 6 778 000,00

5 6009/6300 PD sociální byty Želetice 0,00 841 000,00 841 000,00

8 882 000,00 -1 263 000,00 7 619 000,00

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Nájemné za nemovitosti areálu nemocnice od 1.10. 2020 do termínu převodu nemovitostí na Ústecký kraj.

3 Návrh na rozpočtové opatření, kdy jde o finanční vztah zřizovatele k příslušné příspěvkové organizaci.

4 Snížení rozpočtu z důvodu poskytnuté dotace prostřednictvím KÚÚK z OP Zaměstnanost - dětská skupina

Jesličky a Zdravá školička a Denní stacionář.

5 Finance na projektovou dokumentaci - záměr města vybudovat ve stávající ubytovně v Želeticích bezbariérové a sociální byty. 

PD nutná k podání žádosti o dotaci až dojde k vypsání výzvy (předpoklad akce celkem cca 20 mil. Kč, z toho dotace max. 15 mil. Kč).

1 O finanční prostředky ve výši 4 006 451,88 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

12.4.2021

sociálních věcí a zdravotnictví

1. Tabulka P ř í j m y 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka Výdaje

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

25.3.2021

Lukas Wünsch

místostarosta

Ing. Bc. Renáta Jurková

vedoucí odboru



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu -2 880 137,89 10 059 933,00 7 179 795,11

2 8233/8200 smlouva o spolupráci při financování povrchu místních komunikacích 0,00 600 000,00 600 000,00

3 8801/8000 fy GasNet - nájem plynárenského zařízení 0,00 6 880,00 6 880,00

4 8801/8000 realizace přeložky knn (ul. Jarní) z roku 2019 0,00 3 187,00 3 187,00

5 8224/8207 firma Horejsek - pokuta za prodlení s dokončením díla 0,00 105 000,00 105 000,00

-2 880 137,89 10 775 000,00 7 894 862,11

původní změna nový

6 8211/8200 hřbitov - příprava nových míst pro urny, kolumbárium 0,00 500 000,00 500 000,00

7 8211/8200 ul. Smetanova - nový chodník 0,00 800 000,00 800 000,00

8 8211/8200 ul. Nerudova - oprava chodníku 0,00 400 000,00 400 000,00

9 8233/8200 skate park, stavební úpravy hřiště 0,00 7 000 000,00 7 000 000,00

10 8233/8200 údržba a opr. míst.kom., dopravní značení a jiné činnosti 3 522 000,00 855 000,00 4 377 000,00

11 8233/8200 U Stadionu - oprava VO 1 200 000,00 260 000,00 1 460 000,00

12 8225/8209 projekt - Svět Geověd - VZ 0,00 960 000,00 960 000,00

4 722 000,00 10 775 000,00 15 497 000,00

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2+10 Výběr příjmů dle uzavřené smlouvy o spolupráci při financování dokončení povrchu místní komunikace a veřejného osvětlení.

V roce 2020 byl skutečný výběr příjmů 150 000 Kč, v roce 2021 600 000 Kč. O celkový příjem ve výši 750 000 Kč 

požadujeme navýšit rozpočet na údržbu a opr. místních komunikací.

3 Příjem z nájmu za plynárenské zařízení za rok 2020 (peníze dorazily až v lednu 2021).

4 V únoru 2021 přišel dobropis, vztahující se k realizaci přeložky knn IZ-12-4000594-LT Litoměřice ppč. 2472/87 (ulice Jarní)

z roku 2019. Z důvodu komplikací se zpozdilo kolaudační řízení a proto k vyúčtování akce došlo až v roce 2021.

5+10 Firma Horejsek s.r.o. Ltm realizovala VZMR "Litoměřice-Českolipská - přechod pro chodce". Protože nedodržela termín

(dle smlouvy), kdy mělo být dílo dokončeno, byla ji vyměřena "pokuta za prodlení s dokončením díla".

O tyto finanční prostředky požadujeme navýšit rozpočet na údržbu a opravy místních komunikací, dopr. zn. a jiné činnosti.

6 V loňském roce bylo dokončeno 65 urnových míst na městském hřbitově. V současné době jsou téměř všechna pronajatá.

7 V letošním roce TSM plánují opravu povrchů v ulici Smetanova. Spolu s opravou komunikace vybudujeme i nový chodník.

8 Nerudova ulice - od přechodu přes horní trať je nutné vybudovat chodník, který je zde vyšlapaný a zároveň upravit konec

chodníku na křižovatce Nerudova-Revoluční.

9 Skate park na Střeleckém ostrově je v havarijním stavu. Navrhovaná stavební úprava představuje výstavbu monolitické 

konstrukce, která bude odolná i proti povodním.

11 Při tvorbě rozpočtu na rok 2021 byla pro tuto akci použita PD z roku 2018 (na sodíková svítidla), protože v tuto dobu byla 

PD na aktualizaci. Mezitím došlo k navýšení cen stavebních prací na cenovou úroveň 2021 a výměně materiálu

za LED svítidla.  Proto potřebujeme navýšit rozpočet na tuto akci ještě o 260 000 Kč.

12 Asistenční voucher Ústeckého kraje v rámci přípravy projektu Svět Geověd. Je zažádáno o dotaci ve výši 500 000 Kč.

1 O finanční prostředky ve výši 10 059 933 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

12.4.2021

územního rozvoje

1. Tabulka P ř í j m y 

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

Ing. V. Brunclíková MBA

vedoucí odboru

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

23.3.2021

Mgr. Václav Červín

mistostarosta



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá organizační složka:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 7 179 795,11 12 954,87 7 192 749,98

2 17051/9102 projekt eFEKTA - NEINVESTICE - SR 56 000,00 -2 253,81 53 746,19

3 17988/9102 projekt eFEKTA - INVESTICE - SR 320 000,00 -10 701,06 309 298,94

7 555 795,11 0,00 7 555 795,11

původní změna nový

0,00 0,00 0,00

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2-3 Úprava rozpočtu dle skutečného poskytnuté dotace. 

1 O finanční prostředky ve výši  12 954,87 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

12.4.2021

SMART CITY LITOMĚŘICE

1. Tabulka P ř í j m y 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka Výdaje

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

18.3.2021

Mgr. Karel Krejza

místostarosta

Ing. Monika Čapková

pověřená vedoucí org. složky

SMART CITY LITOMĚŘICE



saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu -11 830 117,39

dotace 177 603,90

mezisoučet -11 652 513,49

ekonomický -2 580 000,00

mezisoučet -14 232 513,49

správní 7 500 000,00

mezisoučet -6 732 513,49

školství, kultury, sportu a PP 7 823 827,48

mezisoučet 1 091 313,99

správa nemovitého majetku města 35 000,00

mezisoučet 1 126 313,99

životního prostředí

mezisoučet 1 126 313,99

sociálních věcí a zdravotnictví -4 006 451,88

mezisoučet -2 880 137,89

stavební úřad

mezisoučet -2 880 137,89

územního rozvoje 10 059 933,00

mezisoučet 7 179 795,11

městská policie

mezisoučet 7 179 795,11

útvar PROLIDI

mezisoučet 7 179 795,11

komunikace, marketingu a CR

mezisoučet 7 179 795,11

útvar obrany a krizového řízení

mezisoučet 7 179 795,11

obecní živnostenský úřad

mezisoučet 7 179 795,11

dopravy a silničního hospodářství

mezisoučet 7 179 795,11

organizační složka SMART CITY LITOMĚŘICE 12 954,87

mezisoučet 7 192 749,98

stav po 2. RO ve FV 7 192 749,98

2. RO ve FV celkem 19 022 867,37

členění dle odborů, útvarů zdroje z min. let



Tab. č. 3

Celkový výběr daní za období 1-3/2021 s porovnáním na období 1-3/2020   

(údaje v tis. Kč)

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021

101 680 94 000 1 920 1 180 8 150 9 070 73 750 51 250 7 000 7 000 174 420 165 580 22 900 21 300

1 8 869 9 611 157 186 653 774 1 624 3 649 15 260 15 128 444 345

2 8 200 5 762 109 183 766 837 650 544 18 797 19 777 28 8

3 7 549 3 911 326 583 529 582 13 592 14 015 9 788 7 690 29 118

24 618 19 284 592 952 1 948 2 193 15 866 18 208 0 0 43 845 42 595 501 471

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

24 618 19 284 592 952 1 948 2 193 15 866 18 208 0 0 43 845 42 595 501 471

%

plnění

87 370 83 703

23 26

1511

VÝBĚR DANÍ 

Měsíc

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

1111 1112 1113 1121 1122 1211

24 21 31 81 24 2 2

CELKEM výběr daní (bez PO-OBCE)

% plnění (bez PO-OBCE)

Rozdíl plnění +/-
-3 667

(bez PO-OBCE)

22 36 0 0 25 2624



Město Litoměřice

Mirové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

Litoměřice 22. 3. 2021

Žádost zřizovateli

Žádáme tímto o výměnu mantinelů ledové plochy na zimním stadionu v Litoměřicích.

Zdůvodnění:

Město Litoměřice již podalo žádost o dotaci Národní sportovní agentuře (dále jen ,,NSA"), ale její
vyhodnoceni bude známo až ve druhé polovině roku 2021. Vlastní realizace však z provozních důvodů
může proběhnout pouze v období květen-červen 2021, což je také v souladu s investičním záměrem
popsaným v žádosti o dotaci u NSA.

V případě přiznáni pokryje dotace 70 % způsobilých výdajů, které budou poté vráceny do salda
rozpočtu. I když zIskání dotace není v době podání této žádosti jisté, je potřeba výměnu mantinelů
uskutečnit. K poslední výměně mantinelů došlo v roce 2002 a jejich stav již neodpovídá aktuálním
požadavkům na ochranu uživatelů ledové plochy, požadavkům sportovních svazů a hokejových
národních týmů.

Mantinely mají v současné době ostré hrany, uvolněné součásti, jsou vyšší, než jsou aktuální
bezpečnostní požadavky. Vzhledem k jejich stáří, nedostatkovému materiálu na jejich opravu a údržbu
se mantinely stávaji ohrožením pro zdraví sportujIcIch dětí a veřejnosti. Některé části mantinelů jsou
již neopravitelné a zvyšuji riziko zdravotní újmy. Současně neodpovľdají ani pravidlům IIHF či ČSLH na
potřebné zázemí sportoviště, a tak jsou utkání hrána na základě výjimky ze strany vedení soutěži. Často
dochází k tomu, že zájemci o sportovní soustředěni akci neuskutečni právě z důvodu starých mantinelů
a obav o zdraví uživatelů. stejně tak nejsou na zimním stadionu sehrávána mezinárodní utkání
reprezentačních týmů. Mantinely také značně ovlivňují samotný sportovní výkon, jelikož jejich aktuální
stav narušuje plynulost hokejových utkáni a jejich regulérnost - odrazy kotouče, uvolnění ochranných
desek atd.

Ledová plocha není využívána pouze hokejovým klubem, ale také základními a mateřskými školami,
dětmi na kurzu bruslení či veřejnosti při veřejném bruslení nebo neorganizované sportovní činnosti.
Například během kurzu bruslení se po ledové ploše pohybuje až 100 dětí, které mantinely při výuce
brus|enÍvyužÍvají, během veřejných bruslení ledovou plochu užívá i 250 osob najednou.

V rámcivýměny mantinelů by došlotaké ke změně v uspořádánihráčských lavic, které v současné době
porušuji pravidla ledního hokeje, neboť mezi lavicemi není dostatečný prostor pro odděleni tým ů.

-vlm===m



Instalace nových mantinelů přispěje k výrazně větší ochranně zdraví sportujÍcÍch děti i dospělých,
přizpůsobí sportoviště pravidlům sportovních svazů, umožni organizování mezinárodních utkáni a také
zatraktivni prostředí zimního stadionu, zmodernizuje současný prostor Kalich Areny. Mantinely budou
mít výšku odpovidajÍcÍ pravidlům, která zajistuje větší bezpečnost pro sportovce na ledové ploše, vyšší
ochranná skla vÍce ochrání návštěvníky sportovních utkání.

Z hlediska financováni této obnovy majetku vracela Příspěvková organizace Městská sportovní zařIzenI
v Litoměřicích jak v roce 2020 (za rok 2019), tak v roce 2021 {za rok 2020) nevyčerpanou část příspěvku
na provoznlvýdaje, a to 2.112 tis kč za rok 2019 a 4.133 tis kč za rok 2020. Příjmy z výše zmiňovaných
sportovních soustředěni jsou významným výnosem Příspěvkové organizace Městská sportovní zařIzení
v Litoměřicích, které poté snižují požadavky na příspěvek zřizovatele z rozpočtu města. V době
pandemie COVID-19 je zimní stadion jedním z mála v České republice, který splňuje hygienické
požadavky na organizaci reprezentačních srazů, bohužel ale i kvůli neodpovídajÍcÍmu stavu mantinelů
ledové plochy nedochází k maximálnímu vytIženi. l přesto se vedení organizace podařilo zajistit příjmy
přesahujÍcÍ 1 mil. KČ v době, kdy jsou jiná sportoviště uzavřena.

Děkujeme za projednání naši žádosti.

ĚfígpěUkouá organizace
Můtšká šµrtotmt zařízení u Litoměřicích

Zäfiŕädn|¢ká 28, Litoměřice, 412 01
'ÔŘ ti KS Uštl n L., oddil Pr, vložka číslo

10· 70923477, DIČ: CZ70923477
tel 416 735 480

'© emM

jaromír Tvrzník
ředitel



                                   

Tel.: 416 732 761 
skola.navalech@seznam.cz 

www.skolanavalech.cz 

 

Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 
Na Valech 53, 412 01  Litoměřice  

IČ: 46773428    Dat. schránka: ndgwb4j 

 
 
 
 
 
 Věc: Žádost o výměnu vnitřních dveří  1. a 2. patro – II. etapa 
 
 
 
 

Žádám o provedení výměny vnitřních dveří na 1. a 2. patře hlavní budovy v ulici Na Valech, a 

to z  důvodu nevyhovujícího technického stavu a energetických úspor. Současný stav dveří je 

nevyhovující jak po technické stránce (opotřebované, často vypadávají kliky, špatné uchycení na 

pantech),  tak i po stránce energetické. Dveře nedostatečně těsní mezi třídou a chodbou (teplotní 

rozdíl - třídy 22°C, chodby 18°C). Špatné těsnění dveří nedokázalo zabránit úniku tepla na chodbu, tím 

pádem se ve třídách muselo více topit. I. etapa v počtu 18 dveří již byla provedena v roce 2019.  

 

 
 
 

 
 
 

Mgr. Petr Klupák  
Ředitel školy   

 
 



 
 
 
 
 

 
Základní škola Litoměřice info@zshavlickova.cz 

Havlíčkova 32 se sídlem Havlíčkova 32  www.zshavlickova.cz 

412 01 Litoměřice, okres Litoměřice  tel: 416 741 361 

 

Město Litoměřice 

Odbor ŠKaPP 

Vedoucí odboru 

Ing. Andrea Křížová 

Mírové nám.15/7 

412 01 Litoměřice 

 

 

       V Litoměřicích 6.4.2021 

 
 
 
Věc :  žádost o navýšení finančních prostředků na rekonstrukci osvětlení   
 
 
         ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, IČ 46773363, žádá o navýšení finančních prostředků na 
dokončení rekonstrukce osvětlení v budově školy.  
Rekonstrukcí osvětlení dojde k snížení energetické náročnosti budovy, zkvalitnění prostředí pro žáky a 
jejich bezpečnosti na chodbách, a zároveň dojde ke zlepšení hygienických požadavků na prostory 
využívané žáky. 
  
 
   
 

S pozdravem 
                      
 
 
 
 
 
                                                                                                                Blanka Ježková       
            ředitelka školy 
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Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 22. 4. 2021

Číslo bodu: 7
Název bodu: Prominutí nájemného pro společnost Zahrada Čech s.r.o.
Zodpovídá: Ing. Iveta Zalabáková
Zpracoval/a/i: Ing. Iveta Zalabáková

Důvodová zpráva:
Společnost požádala o prominutí nájemného ze nemovitý majetek  za období duben až červen 2021
(ve finančním vyjádření se jedná o prominutí v celkové výši 363 tis.   Kč vč. DPH – viz přiložené
rozpočtové opatření – snížení příjmů) z důvodu přetrvávající pandemie a s tím souvisejících vládních
nařízení, které společnosti opět znemožnily jejich aktivity (žádost – viz příloha).

Návrh Usnesení:

usnesením č. 33/2/2021

ZM schvaluje
a) prominutí nájemného za užívání nemovitostí za měsíce duben, květen a červen 2021 pro
společnost Zahrada Čech s.r.o., Na Vinici 948/13, PSČ 412 01, Litoměřice – Předměstí,
IČO: 22794701, tedy pohledávku v celkové výši 363.000 Kč včetně příslušenství, úroku z prodlení dle
nájemní smlouvy vypočteného ode dne splatnosti jednotlivých pohledávek do 22.4. 2021, a to
z důvodu negativního dopadu příslušných usnesení vlády ČR v rámci krizových opatření přijatých
v souvislosti s bojem proti šíření koronaviru na finanční situaci společnosti (dohoda o prominutí viz
příloha orig. zápisu).

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

usnesením č. ../2/2021

ZM schvaluje: a) odklad splátek nájemného za užívání nemovitostí za měsíce duben - červen 2021
pro společnost Zahrada Čech s.r.o., Na Vinici 948/13, PSČ 412 01, Litoměřice – Předměstí, IČO:
22794701, a to do 30.11.2021. b) prominutí úroků z prodlení dle nájemní smlouvy vypočteného ode
dne splatnosti jednotlivých pohledávek za měsíce duben – červen 2021.

Příloha č. 1: Dohoda_o_prominuti_najmu_Zahrada_Cech_4_6_2021.pdf
Příloha č. 2: RO_ZM_22.4.2021_EKO_ZC.pdf
Příloha č. 3: Zadost_ZM_o_prominuti_najemneho_a_licencniho_poplatku_2.Q_an.pdf

V Litoměřicích 28.04.2021

Předkládá: Lukas Wünsch (místostarosta)



 
 

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

uzavírají tuto Dohodu 
 
 

Čl. 1 
Dlužník je na základě Nájemní smlouvy ze dne 03.07.2017, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 
06.12.2019, uzavřené s pronajímatelem, nájemcem areálu Výstaviště Zahrada Čech 
v Litoměřicích (dále jen „Nájemní smlouva“). Podle čl. 6 odst. 1. Nájemní smlouvy je nájemce 
povinen hradit pronajímateli za užívání Nemovitostí nájemné v měsíční výši 180 000,00 Kč a 
DPH v příslušné sazbě vždy do 30. dne příslušného kalendářního měsíce, za který je nájemné 
placeno. Výše měsíčních úhrad je rozvržena podle platebního kalendáře dohodnutého mezi 
pronajímatelem a nájemcem.  
Na období měsíců duben, květen a červen 2021 byly platby stanoveny takto: 
 
duben 2021 –       121 000 Kč vč. DPH, splatnost 30.4.2021, 
květen 2021 –       121 000 Kč vč. DPH, splatnost 31.5.2021, 
červen 2021 –       121 000 Kč vč. DPH, splatnost 30.6.2021, 
 
Celkem se jedná o částku 363 000 Kč. Tuto pohledávku uznává dlužník co do důvodu  
a výše. 
 
Dlužník bere na vědomí, že podle § 513 ve spojení s § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, jestliže nezaplatí nájemné ve lhůtě 
splatnosti, je povinen zaplatit věřiteli úrok z prodlení ujednaný v Nájemní smlouvě ve výši  
0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení. Tento nárok uznává dlužník co do 
důvodu a výše. 
 
 
 



Čl. 2 
Pronajímatel promíjí nájemci nájemné za užívání Nemovitostí za měsíce leden, únor a březen 
2021, tedy pohledávku v celkové výši 363 000 Kč včetně příslušenství, smluvního úroku 
z prodlení vypočteného ode dne splatnosti jednotlivých pohledávek do 22.4.2021.     
 
Prominutí dluhu (pohledávky) schválilo Zastupitelstvo města Litoměřice na svém zasedání 
dne 22.4.2021 usnesením č. …/../2021. 
 
 

Čl. 3 
Smluvní strany této dohody vycházejí ze stavu, podle něhož dlužník nemá žádný nemovitý 
ani cennější movitý majetek, z kterého by bylo možno uspokojení pohledávky věřitele 
dosáhnout najednou a ani současné příjmy dlužníka nedosahují takové výše, aby bylo možno 
dluh uhradit v plné výši. Dlužník činí čestné prohlášení, že nemá žádnou jinou neuhrazenou 
pohledávku vůči věřiteli.  
 
 

Čl. 4 
Smluvní strany této dohody prohlašují, že si obsah této dohody před podpisem přečetly, 
že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost této dohody 
potvrzují svým podpisem.  
Tato dohoda je sepsána ve třech stejnopisech, z nichž po jednom obdrží dlužník a po dvou 
věřitel. 
 
 
V Litoměřicích dne                                                                   V Litoměřicích dne 
 
 
 
  …………………………………….                                                            ………….…………..……………………………………. 
       Město Litoměřice       Zahrada Čech s.r.o.  
zastoupené místostarostou      zastoupená jednateli 
   Mgr. Karlem Krejzou                                                                               Lukasem Wünschem                                
                                                                                                                 Ing. Petrem Skřivánkem 
     
 
 



pro jednání v ZM, dne:

předkládá odbor:

ÚZ/ORG
původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 7 192 749,98 363 000,00 7 555 749,98

2 1807/1000 Zahrada Čech s.r.o. - nájemné 2 536 500,00 -363 000,00 2 173 500,00

9 729 249,98 0,00 9 729 249,98

ÚZ/ORG
původní změna nový

0,00 0,00 0,00

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Prominutí nájemného za nemovitosti dle nájemní smlouvy za období 4-6/2021 z důvodu přetrvávající pandemie.

1 O finanční prostředky ve výši 363 000 Kč zvyšujeme  saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU V ZM

22.4.2021

ekonomický

1. Tabulka P ř í j m y 

N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

12.4.2021

Mgr. Karel Krejza 

místostarosta

Ing. Iveta Zalabáková

vedoucí odboru



 
  

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

 
 Město Litoměřice 

 
Mírové náměstí  

412 01  L i t o m ě ř i c e 
 

 

 

Věc: Žádost Zastupitelstvu města Litoměřice o odpuštění nájemného za 2.Q roku 2021 

 

Přetrvávající vládní nařízení související s pandemickou situací COVID-19 neumožňuje provozovat 
žádné hromadné akce, tudíž je naše činnost stále pozastavena.    

Žádáme proto o odpuštění nájemného za 2.Q. 

 nemovitý majetek: 

04/2021 121 000,00 vč. DPH 

05/2021 121 000,00 vč. DPH 

06/2021 121 000,00 vč. DPH 

  

 

 

Předem děkuji za kladné vyřízení. 

 

 

S pozdravem 

                                                                                                     

 
Bc. Michaela Mokrá 

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

      

V Litoměřicích dne 30. března 2021 
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Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 22. 4. 2021

Číslo bodu: 8
Název bodu: Inventarizační zpráva Města Litoměřice za rok 2020
Zodpovídá: Ing. Iveta Zalabáková
Zpracoval/a/i: Ing. Iveta Zalabáková

Důvodová zpráva:
Dle Směrnice k provádění inventarizace je se závěrem inventarizace (tj. inventarizační zprávou)
seznámeno zastupitelstvo města.
V rámci provedené inventarizace za rok 2020 nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

Návrh Usnesení:

usnesením č. 34/2/2021

ZM bere na vědomí Inventarizační zprávu Města Litoměřice za rok 2020 (viz příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: inventarizacni_zprava_2020_FINAL.pdf

V Litoměřicích 28.04.2021

Předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč (starosta)



    

Město Litom ěřice 

Mírové nám ěstí č. 15/7, 412 01 Litom ěřice 

IČ: 00263958 

 

 

 

 

 

 

 

               INVENTARIZAČNÍ  ZPRÁVA  
 
 
 
 

o provedení řádné inventarizace  podle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. § 29 a 30 
 
 
 

ke dni 31.12. 2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Byla provedena inventarizace veškerého majetku a zá vazků, tj. včetně pohledávek, jiných 
aktiv a pasiv a skutečností účtovaných na podrozvahových účtech účetní jednotky ke dni roční 
účetní závěrky v souladu s:  
 

• příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění 
• vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro některé vybrané účetní jednotky 
• platnými českými účetními standardy, pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou 

účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
• dle vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků 
• ustanoveními Směrnice č. 3/2011, pro evidenci a hospodaření s nemovitým a movitým 

majetkem města 
• Směrnicí č. 11/2016 k provádění inventarizace 
• Příkazem starosty města a tajemníka MěÚ č. 13/2020 – Plánem inventur na rok 2020  
 

 
Inventarizace byla provedena k rozvahovému dni 31.1 2. 2020 (tj. k tomuto datu byly 
zjišťovány skutečné stavy). 
 
Inventarizace byla zahájena dne 4.1. 2021 a ukon čena dne 5.2. 2021. 
   
V příkazu starosty města a tajemníka MěÚ č. 13/2020 – Plánu inventur na rok 2020  – 
provedeno jmenování hlavní inventariza ční komise (HIK) a inventariza čních komisí  – 
složení komisí a seznam inventovaných účtů je přílohou tohoto příkazu. 
 
HIK provedla proškolení všech členů inventarizačních komisí – o tomto proškolení byl 
vyhotoven protokol. 
 

Průběh inventarizace: 

Fyzická inventura majetku:  zjištění skutečného stavu majetku a porovnání se stavem 
v evidenci majetku (dle sestav z evidence majetku). 

Fyzickou inventuru majetku provedly jednotlivé inventariza ční komise.   

Osoby odpovědné za evidenci majetku předaly inventarizačním komisím sestavy z evidence 
majetku do 8.1. 2021 (v p řípadě účtu 021 Stavby do 22.1. 2021). 

Po provedení fyzické inventury  majetku  předaly inventarizační komise odkontrolované  
podklady zpět HIK do 18.1.  2021 (v případě účtu 021 Stavby do 29.1. 2021). 

 

Dokladová inventura:  zjištění  skutečného stavu pohledávek a závazků (popřípadě  
ostatních složek majetku, u nichž nelze provést fyzickou inventuru) a porovnání se stavem 
v evidenci.  

Dokladovou inventuru provedla HIK.   

Osoby odpovědné za účetnictví předaly HIK  podklady z účetnictví,  osoby odpovědné za 
evidenci předaly HIK  podklady z evidence. 

HIK  provedla porovnání stav ů v účetnictví na stav zjišt ěný fyzickou i dokladovou  
inventurou (do 5.2. 2021). 

  



 
Průběh inventariza čních  prací – inventarizace proběhla v pořádku, případné nedostatky byly 
odstraněny okamžitě - většinou se jednalo o přesuny majetku  mezi kancelářemi, které se ihned 
odůvodnily, došlo k přesunu do správných místností a byl zajištěn soulad s inventurními soupisy. 

 
Nefunk ční, rozbitý a neupot řebitelný majetek,  který byl na základě inventarizace zjištěn, byl 
navržen na vyřazení z evidence majetku a účetnictví – návrh bude p ředán škodní a likvida ční 
komisi. 
 
U žádné inventariční položky nebyl návrh na jiné ocenění. 
 
Podle inventurních soupisů byl zjištěn majetek a závazky uvedený v Příloze č. 1. 
 
 
 
V rámci provedené inventarizace nebyly zjišt ěny inventariza ční rozdíly. 

 
 
 
Na základě výše uvedených skute čností HIK konstatuje, že inventarizace majetku a 
závazků města Litom ěřice k 31.12. 2020 prob ěhla v souladu s p říslušnými p ředpisy. 
 
 
 
 
V Litoměřicích  dne 5.2. 2021 
 
 
 
Miroslav Letafka – předseda HIK 
 
 
 
Ing. Iveta Zalabáková – člen HIK 
 
 
 
Dita Tovarová – člen HIK 
 

 
 
 
 

Statutárnímu zástupci předáno dne 5.2. 2021 
 
 
 
 
Mgr. Ladislav Chlupáč – starosta  



Účtová t řída účetní stav skute čný stav rozdíl

účtová t řída : 01
Dlouhodobý nehmotný majetek
013 - software 4 971 442,10 4 971 442,10 0
014 - ocenitelná práva 460 002,00 460 002,00 0
018 - drobný dlouhodobý nehmotný majetek 3 143 361,00 3 143 361,00 0
019 - ostatní  dlouhodobý nehmotný majetek 18 455 391,61 18 455 391,61 0

účtová t řída: 02
Dlouhodobý hmotný majetek
021 - stavby 3 714 663 347,05 3 714 663 347,05 0
022 - samostatné movité věci a soubory 103 366 315,00 103 366 315,00 0
movitých věcí 0
028  - drobný dlouhodobý hmotný majetek 52 984 952,55 52 984 952,55 0

účtová t řída: 03
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný
031 - pozemky 586 563 692,17 586 563 692,17 0
032 - kulturní předměty 18 048 004,00 18 048 004,00 0

účtová t řída: 04
Nedokon čený dlouhodobý majetek
041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 94 380,00 94 380,00 0
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 74 634 290,53 74 634 290,53 0

účtová t řída : 05
Poskytnuté zálohy
052 - poskytnuté zálohy na dlouh. hmotný majetek 126 466,90 126 466,90 0

účtová t řída: 06
Dlouhodobý finan ční majetek
061 - majetkové účasti  v osobách s rozh. vlivem 127 200 000,00 127 200 000,00 0
069 - ostatní dlouhodobý finanční majetek 173 794 923,06 173 794 923,06 0

účtová t řída: 07
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
073 - oprávky k účtu 013 -4 397 255,60 -4 397 255,60 0
074 - oprávky k účtu 014 -460 002,00 -460 002,00 0
078 - oprávky k účtu 018 -3 143 361,00 -3 143 361,00 0
079 - oprávky k účtu 019 -4 897 254,00 -4 897 254,00 0
 
účtová t řída: 08
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
081 - oprávky k účtu 021 -1 049 435 769,80 -1 049 435 769,80 0
082 - oprávky k účtu 022 -53 151 472,50 -53 151 472,50 0
088 - oprávky k účtu 028 -52 984 952,55 -52 984 952,55 0

Příloha č. 1
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účtová t řída: 1
zásoby a opravné položky
112 - materiál na skladě 2 519 156,62 2 519 156,62 0
132-  zboží na skladě 892 930,53 892 930,53 0
192 - opravné položky k účtu 315 -29 856 942,25 -29 856 942,25 0
194 - opravné položky k účtu 311 -8 999 644,71 -8 999 644,71 0

  
Účtová t řída: 2                                     
Zůstatky na bankovních ú čtech
231 142 133 833,58 142 133 833,58 0
236 824 375,50 824 375,50 0
241 16 223 426,36 16 223 426,36 0
245 5 742 286,90 5 742 286,90 0

účtová t řída : 3
Zúčtovací vztahy
Pohledávky
311 - odběratelé 10 767 661,31 10 767 661,31 0
314 - krátkodobé poskytnuté zálohy 7 725 112,83 7 725 112,83 0
315 - jiné pohledávky z hlavní činnosti 35 301 472,95 35 301 472,95 0

  
Závazky
321 - dodavatelé   -6 095 946,14 -6 095 946,14 0
324 - krátkodobé přijaté zálohy -9 042 948,00 -9 042 948,00 0

   
Zúčtování se zam ěstnanci a institucemi
331 - zaměstnanci -6 315 469,00 -6 315 469,00 0
333 - jiné závazky vůči zaměstnancům -3 225,00 -3 225,00 0
335 - pohledávky za zaměstnanci 153 600,00 153 600,00 0
336 - závazky ze sociální zabezpečení -2 579 556,00 -2 579 556,00 0
337-zdravotní pojištění -1 149 220,00 -1 149 220,00 0

  
Zúčtování daní,dotací a ostat. zú čtování
342 - jiné přímé daně -1 075 261,00 -1 075 261,00 0
343 - daň z přidané hodnoty -315 509,00 -315 509,00 0
348 - pohledávky za rozp. ÚSC 62 400,00 62 400,00 0

  
Jiné krátkodobé pohledávky a závazky
373 - poskytnuté zálohy na transfery 32 286 280,00 32 286 280,00 0
374 - přijaté zálohy na transfery -20 053 907,00 -20 053 907,00 0
377 - ostatní krátkodobé pohledávky 11 096 278,06 11 096 278,06 0
378 - ostatní krátkodobé závazky -5 502 920,21 -5 502 920,21 0

  
Přechodné ú čty aktiv a pasiv
381 - náklady příštích období 2 040 984,00 2 040 984,00 0
384 - výnosy příštích období -6 000 000,00 -6 000 000,00 0
385 - příjmy příštích období 94 791,00 94 791,00 0
388 - dohadné účty aktivní 45 091 352,56 45 091 352,56 0
389 - dohadné účty pasivní -33 173 495,12 -33 173 495,12 0
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Účtová t řída : 4
Jmění účetní jednotky a upravující položky
401 - jmění účetní jednotky -3 563 166 438,18 -3 563 166 438,18 0
403 - transfery na pořízení dlouhodobého majetku -663 836 220,37 -663 836 220,37 0
406 - oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 850 840 213,61 850 840 213,61 0
407 - jiné oceňovací rozdíly 0,00 0,00 0
408 - opravy předcházejících úč.období -3 223 070,16 -3 223 070,16 0

  
Fondy ú četní jednotky
419 - ostatní fondy -868 375,50 -868 375,50 0

Výsledek hospoda ření
432 - nerozdělený zisk,neuhr. ztráta minulých let -440 066 484,96 -440 066 484,96 0

Dlouhodobé závazky
455 - dlouhodobé přijaté zálohy -1 864 800,00 -1 864 800,00 0
459 - ostatní dlouhodobé závazky -36 207 928,05 -36 207 928,05 0

  
Dlouhodobé pohledávky 
462-Poskytnuté návratné fin.výpomoci dlouhodobé 3 423 610,00 3 423 610,00 0
465 - dlouhodobé poskytnuté zálohy 57 180,00 57 180,00 0

  
Dlouhodobé p řijaté zálohy
472-dlouhodobé přijaté zálohy na transfery -18 441 493,37 -18 441 493,37 0

Účtová t řída : 9
Podrozvahové ú čty

Majetek ú četní jednotky
901 - jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 40 907,00 40 907,00 0
902 - jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 8 369 926,38 8 369 926,38 0

  
Odepsané pohledávky a závazky
905- vyřazené pohledávky 4 875 625,58 4 875 625,58 0

Další podmín ěné pohledávky z transfer ů

955-ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky 76 044 837,84 76 044 837,84 0
z transferů
961-Krátkodobé podmíněné závazky z oper.leasingu -1 231 199,20 -1 231 199,20 0
962-Dlouhodobé  podmíněné závazky z oper.leasingu -1 209 951,50 -1 209 951,50

  
Ostatní dlouhodobá podmín ěná aktiva
992- ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 26 125,00 26 125,00 0

999 - vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -86 916 271,10 -86 916 271,10 0
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Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 22. 4. 2021

Číslo bodu: 9

Název bodu: Program podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY
v Litoměřicích v roce 2021 - dotace nad 50 tis. Kč

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

Důvodová zpráva:
Dotační program podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích pro rok
2021 - schválená alokace finančních prostředků pro rok 2021 ve výši 630tis Kč.

V prosinci 2020 byl městem Litoměřice vyhlášen dotační Program podpory celoroční činnosti
subjektů v oblasti kultury v Litoměřicích pro rok 2021 resp.
Https://www.litomerice.cz/dotace #program-podpory-celorocni-cinnosti-subjektu-v-oblasti-kultury-v-l
itomericich-2021 (dále jen "Program").
 
Celkem bylo ve stanovené lhůtě přijato do Programu 15 žádostí o poskytnutí dotace, z nichž 5
převyšuje požadovanou částku dotace ve výši 50 tis. Kč. Tyto jsou v souladu s § 85 bod c) zákona č.
128/2000 Sb. o obcích, v platném znění předkládány v podobě návrhu komise kultury při RM ze dne
24. 2. 2021 (viz příloha orig. zápisu) ZM ke schválení.

Komise kultury při RM na svém jednání dne 24. 2. 2021  všechny předložené žádosti vyhodnotila v
souladu s kritérii pro hodnocení přijatých žádostí re čl. 6 "Programu":

6. Kritéria pro hodnocení žádostí a stanovení výše dotace:

- tradice spolku, úspěšná reprezentace na soutěžích
- členská základna – upřednostněny budou spolky s dětskou/mládežnickou základnou
- koncepce a rozsah činnosti pro rok 2020-divácká návštěvnost
- finanční náročnost oboru
- zajištění vícezdrojového financování spolku

Dopad do rozpočtu:
ÚZ 3401/3400 – dotační program - celoroční činnost subjektů v oblasti kultury SR 630 tis. Kč

Návrh Usnesení:

usnesením č. 35/2/2021

ZM schvaluje

a) předložený návrh komise kultury při RM na přidělení dotací z Programu podpory celoroční
činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích pro rok 2021 (návrh viz příloha orig. zápisu). 

b) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o
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poskytnutí dotace (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: 5._VzorovaVPS_dotace_na_cinnost_subjektu_v_oblasti_KULTURY_nad_50tis_ZM.pdf
Příloha č. 2: 4._Tabulka_dotace_na_cinnost_rok_2021_pro_ZM_22_4_2021.pdf

V Litoměřicích 28.04.2021

Předkládá: Mgr. Karel Krejza (místostarosta)
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Vzorová smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost subjektů v oblasti KULTURY 

v Litoměřicích nad 50 tisíc  
 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  
č. ŠKAS xxx/2021 

 
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 
celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích pro rok 2021. 
 
2. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace ze strany poskytovatele  
na částečnou úhradu zabezpečení činnosti příjemce pro rok 2021 (pronájmy prostor, 
cestovné na vystoupení, nákup vybavení k činnosti – vyjma dlouhodobého 
hmotného/nehmotného majetku, nákup a tisk propagačního materiálu, grafické práce, nákup 
drobného materiálu, ošacení sboru, výdaje na soustředění, a to doprava a ubytování, doprava 
filmů + licenční poplatky za zapůjčení filmů).  
 

Čl. 2 
Výše a způsob poskytnutí dotace 

 
1. Poskytovatel na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a ve smyslu 
usnesení Zastupitelstva města Litoměřice č. xxx/xx/2021 ze dne 22. 4. 2021, poskytuje 
příjemci ze svého rozpočtu na rok 2021 jednorázovou účelovou dotaci na výdaje uvedené v Čl. 
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1 této smlouvy ve výši ……….. Kč (slovy: …………….. korun českých).  
 
2. Dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodem z účtu poskytovatele  
č. 1524-471/0100 na účet příjemce č. …………. vedeného u ………., nejpozději do 14 dnů od 
účinnosti této smlouvy, která bude splněna zveřejněním v ISRS podle zákona  
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).   
 
3. Příjemce se zavazuje předložit poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté dotace 
nejpozději do 15. 2. 2022. 

Čl. 3 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
Příjemce dotace prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje: 
 
1. Příjemce se zavazuje použít dotaci výhradně k úhradě výdajů specifikovaných v  
Čl. 1 této Smlouvy. 
 
2. Příjemce dotace je povinen použít dotaci pouze v souladu s touto Smlouvou a právními 
předpisy, zejména se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/19991Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
3. Příjemce nesmí převést dotaci na jinou právnickou osobu či fyzickou osobu. 
 
4. Vést řádně a odděleně v účetní evidenci čerpání prostředků od poskytovatele dotace.  
 
5. Příjemce prohlašuje, že nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu k poskytovateli 
a není v insolvenčním řízení. Pokud tato skutečnost nastane v budoucnu, je příjemce dotace 
povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit poskytovateli dotace. Zahájení insolvenčního 
řízení je důvodem k odstoupení od smlouvy ze strany poskytovatele dotace. 
 
6. Příjemce prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy je účtem příjemce dotace. 
 
7. Informovat poskytovatele dotace o zásadních změnách příjemce dotace jako jsou 
vlastnická práva, vstup do likvidace, přeměna právnické osoby, změna statutárního zástupce, 
změna názvu, bankovního spojení, sídla či doručovací adresy apod., a to do 14 dnů ode dne, 
kdy tato skutečnost (změna) nastala. 
 
8. Uvádět po celou dobu čerpání dotace na všech tiskovinách, elektronických nebo jiných 
médiích (CD, DVD, na internetu apod.) vyhotovených v rámci činnosti příjemce dotace a na 
viditelných místech při všech akcích souvisejících s činností, že jsou realizovány za finanční 
spoluúčasti Města Litoměřice.  
 
9. Příjemce dotace se zavazuje na originálech dokladů proplácených z dotace Města 
Litoměřice uvádět: „Tento náklad je hrazen z dotace Města Litoměřice“. 
 
10. Příjemce dotace bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších 
údajů uvedených v této Smlouvě, včetně výše a podmínek poskytnutí dotace. 
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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. 110/2019 
Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. 
 
12. Příjemce je povinen zajistit obecné povinnosti při nakládání s odpady vč. třídění 
jednotlivých složek odpadu minimálně v rozsahu papír – plast – sklo (a dalších složek např. 
kovů dle konkrétních podmínek činnosti). 

Čl. 4 
Finanční vypořádání dotace 

 
1. V případě, že příjemce nedoloží náklady ve výši přiznané dotace, je příjemce povinen 
nevyužitou dotaci vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději 
do 15. 2. 2022.  
 
2. Dotace nebude vyplacena, pokud poskytovatel po uzavření smlouvy zjistí, že příjemce 
dotace má vůči poskytovateli nesplněné finanční závazky po datu splatnosti nebo bylo 
zahájeno insolvenční řízení s osobou příjemce dotace nebo vstup do likvidace. 
 

Čl. 5 
Kontrola čerpání dotace 

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

 
Čl. 6 

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

2. Smlouvu lze ukončit na základě:  

• písemné Dohody obou smluvních stran.  



  

Stránka 4 z 6 

 

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 
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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 400 Kč. Při porušení několika méně závažných povinností se odvody za porušení 
rozpočtové kázně sčítají.  
 
8. Stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně, stanovení penále za prodlení s odvodem 
a prominutí odvodu nebo penále a související záležitosti se řídí ust. § 22 zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
9. Porušení podmínek poskytnutí dotace bude zohledněno v případě další žádosti příjemce 
dotace o finanční podporu (dotaci) ze strany poskytovatele dotace pro další období. 
 

Čl. 8 
Závěrečná ustanovení 
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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. 557/22/2020 ze dne 16. 11. 2020 v souladu 
s Příkazem starosty města a tajemníka MěÚ č. 7/2020 o symbolech města Litoměřice užívání 
znaku a loga města Litoměřice při všech formách propagace projektů a celoročních činností 
subjektů, které jsou podpořeny dotacemi z rozpočtu města Litoměřice.  
 
6. Město Litoměřice osvědčuje touto doložkou ve smyslu § 41 zákona č.128/2000 Sb.,  
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž 
uvedený zákon podmiňuje platnost tohoto právního jednání.  
 
7. Město Litoměřice, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto právního jednání 
splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto smlouvu zveřejní v ISRS. 
 
8. Smluvní strany jsou si vědomy, že Město Litoměřice je povinným subjektem podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a tímto vyslovují svůj souhlas se 
zveřejněním této smlouvy v ISRS na dobu neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje, 
které se neuveřejňují.  
 
9. Smluvní strany podpisem této smlouvy potvrzují, že ve smyslu § 1770 občanského 
zákoníku mezi sebou před uzavřením této smlouvy ujednaly dohodu, podle které je tato 
smlouva platně uzavřena dnem podpisu poslední ze smluvních stran. 
 
10.  Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (ISRS). 
 
 
V Litoměřicích dne       V Litoměřicích dne  
 
 
 
 
………………………………………………       …………………………………………………… 
Město Litoměřice                                              název spolku 
zastoupené místostarostou                              zastoupený …….  
Mgr. Karlem Krejzou                                       



Kultura_činnost_Příloha1

Druh činnosti Název žadatele IČO Sídlo:
Požadovaná 

dotace 2021

Dotace na 

činnost 2021 - 

ke schválení 

ZM 22. 4. 2021

Pozn.

1 sbor Občanské sdružení Puellae cantantes 26518848
Boženy Němcové 873/2,        

412 01 Litoměřice 
200 000 162 000

ke schválení 

ZM 22.4.2021 -  

dotace nad        

50 tis. Kč

2 sbor Klub přátel chlapeckého sboru Páni kluci, z.s. 26548801
Boženy Němcové 873/2,        

412 01 Litoměřice 
100 000 90 000

ke schválení 

ZM 22.4.2021 -  

dotace nad        

50 tis. Kč

11 ostatní Vox Luminas, z.s. 5299641
Tylova 1613/7,                    

412 01 Litoměřice
70 000 36 000

ke schválení 

ZM 22.4.2021 - 

požadovaná 

dotace nad        

50 tis.Kč

13 ostatní Institut kresby a grafiky, z.s. 6889280
Jezuitská 4/12a,          412 

01 Litoměřice
120 000 60 000

ke schválení 

ZM 22.4.2021 -  

dotace nad        

50 tis. Kč

15 kino Kinoklub Ostrov, z.s. 68954310
Svatováclavská 21/17, 

412 01 Litoměřice
80 000 80 000

ke schválení 

ZM 22.4.2021 -  

dotace nad        

50 tis. Kč

                                                                                        Program podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích rok 2021   - návrh ke schválení do ZM 22. 4. 2021                                                                                                        

Celkem: 560 000 428 000
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Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 22. 4. 2021

Číslo bodu: 10

Název bodu: Program podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích v roce 2021
- dotace nad 50 tis. Kč

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

Důvodová zpráva:
Program podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích - 2021 - celkový objem finančních prostředků z
rozpočtu města 900tis Kč.

V prosinci 2020 byl Městem Litoměřice vyhlášen dotační Program podpory v oblasti KULTURY v
Litoměřicích na rok 2021. Celkem bylo ve stanovené lhůtě přijato do Programu 29 žádostí, z nichž 10
žádostí převyšuje požadovanou částku dotace ve výši 50 tisíc Kč. Tyto jsou v souladu s §85 bod c)
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění předkládány v podobě návrhu komise kultury při
RM ze dne 14. 4. 2021 (viz příloha orig. zápisu) ZM ke schválení. 

Komise kultury při RM  na svém jednání dne 14. 4. 2021 všechny předložené žádosti vyhodnotila v
souladu s kritérii pro hodnocení přijatých žádostí re čl. 6 "Programu" resp.:

- naplňování cíle programu, rozšiřování kulturní nabídky města
- dopad na cílovou skupinu, zvýšení potenciálu cestovního ruchu
- originalita, vzorový projekt
- finanční stránka projektu

 a doporučila ZM schválit předložený návrh na přidělení dotací jednotlivým žadatelům.

Dopad do rozpočtu města:
03401/3400 – dotační program - oblast kultury    SR 900 tis. Kč

Návrh Usnesení:

usnesením č. 36/2/2021

ZM schvaluje

a) předložený návrh komise kultury při RM na přidělení dotací z Programu podpory v oblasti
KULTURY v Litoměřicích pro rok 2021 (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: 5._VzorovaVPS_FO_program_podpory_KULTURA_2021_nad_50_tis.pdf
Příloha č. 2: 5._VzorovaVPS_PO_program_podpory_KULTURA_2021_nad_50_tis.pdf
Příloha č. 3: Dotace_KULTURA_2021_navrh_komise_ZM_22_4_2021.pdf



2/2

V Litoměřicích 28.04.2021

Předkládá: Mgr. Karel Krejza (místostarosta)
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Vzorová smlouva o poskytnutí dotace z Programu podpory v oblasti KULTURY  
 v Litoměřicích  – fyzické osoby nad 50 tis. Kč  

 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  
č. ŠKAS/xxx/2021 

 
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 
 
jméno příjmení 
nar.  ………. 
bytem ………  
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“ pro rok 2021. 
 
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, může 
činit výše dotace maximálně 80 % celkových nákladů projektu.  
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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. ………. ze dne  
22. 4. 2021, poskytuje příjemci ze svého rozpočtu na rok 2021 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. Příjemce prohlašuje, že nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu k poskytovateli 
a není v insolvenčním řízení. Pokud tato skutečnost nastane v budoucnu, je příjemce dotace 
povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit poskytovateli dotace. Zahájení insolvenčního 
řízení je důvodem k odstoupení od smlouvy ze strany poskytovatele dotace. 
 
5. Příjemce prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy je účtem příjemce dotace. 
 
6. 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. 
 
7. 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.  
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8. Příjemce dotace se zavazuje na originálech dokladů proplácených z dotace Města 
Litoměřice uvádět: „Tento náklad je hrazen z dotace Města Litoměřice“. 
 
9. Příjemce dotace bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších 
údajů uvedených v této Smlouvě, včetně výše a podmínek poskytnutí dotace. 
 
10. 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. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.   
 
11. 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 po uzavření smlouvy zjistí, že příjemce 
dotace má vůči poskytovateli nesplněné finanční závazky po datu splatnosti nebo bylo 
zahájeno insolvenční řízení s osobou příjemce dotace nebo vstup do likvidace. 
 
 

Čl. 5 
Kontrola čerpání dotace 

 
1. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo provést kontrolu čerpání dotace a v této souvislosti 
nahlížet do účetnictví příjemce. Příjemce dotace se tímto zavazuje vytvořit podmínky 
k provedení kontroly a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění 
kontroly a přijaté závěry kontroly respektovat. 
 
2. Příjemce dotace je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),  
ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Příjemce dotace je 
tak povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zejména zaměstnancům nebo 
zmocněncům poskytovatele, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů 
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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 
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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.  
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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. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
9. Porušení podmínek poskytnutí dotace bude zohledněno v případě další žádosti příjemce 
dotace o finanční podporu (dotaci) ze strany poskytovatele dotace pro další období. 
 

Čl. 8 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů a dalšími obecně závaznými předpisy.  
 
2. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží poskytovatel 
dotace a příjemce dotace. 
 
3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této Smlouvy, a že je projevem jejich 
pravé a svobodné vůle, a že nebyla ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
 
4. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky za souhlasu obou smluvních 
stran, platnost těchto dodatků je podmíněna souhlasem Rady města Litoměřice. 
 
5. Rada města Litoměřice schválila usnesením č. 557/22/2020 ze dne 16. 11. 2020 v souladu 
s Příkazem starosty města a tajemníka MěÚ č. 7/2020 o symbolech města Litoměřice užívání 
znaku a loga města Litoměřice při všech formách propagace projektů a celoročních činností 
subjektů, které jsou podpořeny dotacemi z rozpočtu města Litoměřice.  
 
6. Město Litoměřice osvědčuje touto doložkou ve smyslu § 41 zákona č.128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž 
uvedený zákon podmiňuje platnost tohoto právního jednání.  
 
7. Město Litoměřice jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto právního jednání 
splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto smlouvu zveřejní v ISRS.  
 
8. Smluvní strany jsou si vědomy, že Město Litoměřice je povinným subjektem podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a tímto vyslovují svůj souhlas se 
zveřejněním této smlouvy v ISRS na dobu neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje, 
které se neuveřejňují.  
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9. Smluvní strany podpisem této smlouvy potvrzují, že ve smyslu § 1770 občanského 
zákoníku mezi sebou před uzavřením této smlouvy ujednaly dohodu, podle které je tato 
smlouva platně uzavřena dnem podpisu poslední ze smluvních stran.  
 
10. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (ISRS).  
 
 
V Litoměřicích dne      V Litoměřicích dne  
 
 
 
 
  
 
…………………………………..        ………………………………………….. 
Město Litoměřice                                        jméno příjmení 
zastoupené místostarostou                    bytem 
Mgr. Karlem Krejzou    
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Vzorová smlouva o poskytnutí dotace z Programu podpory v oblasti KULTURY v 
Litoměřicích– právnické osoby a fyzické osoby podnikající nad 50 tis. Kč  

 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  
č. ŠKAS/xxx/2021 

 
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 Mg. 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“ pro rok 2021. 
 
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 může činit 
výše dotace maximálně 80 % celkových nákladů projektu.  
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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. ………. ze dne  
22. 4. 2021, poskytuje příjemci ze svého rozpočtu na rok 2021 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. 563/19991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
3. Příjemce nesmí převést dotaci na jinou právnickou osobu či fyzickou osobu. 
 
4. Vést řádně a odděleně v účetní evidenci čerpání prostředků od poskytovatele dotace.  
 
5. Příjemce prohlašuje, že nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu k poskytovateli 
a není v insolvenčním řízení. Pokud tato skutečnost nastane v budoucnu, je příjemce dotace 
povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit poskytovateli dotace. Zahájení insolvenčního 
řízení je důvodem k odstoupení od smlouvy ze strany poskytovatele dotace. 
 
6. Příjemce prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy je účtem příjemce dotace. 
 
7. Informovat poskytovatele dotace o zásadních změnách příjemce dotace jako jsou 
vlastnická práva, vstup do likvidace, přeměna právnické osoby, změna statutárního zástupce, 
změna názvu, bankovního spojení, sídla či doručovací adresy apod., a to do 14 dnů ode dne, 
kdy tato skutečnost (změna) nastala. 
 
8. Uvádět po celou dobu čerpání dotace na všech tiskovinách, elektronických nebo jiných 
médiích (CD, DVD, na internetu apod.) vyhotovených v rámci činnosti příjemce dotace a na 
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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. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.   
 
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 dotace 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 
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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). 
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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, 
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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. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
9. Porušení podmínek poskytnutí dotace bude zohledněno v případě další žádosti příjemce 
dotace o finanční podporu (dotaci) ze strany poskytovatele dotace pro další období. 
 

Čl. 8 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů a dalšími obecně závaznými předpisy.  
 
2. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží poskytovatel 
dotace a příjemce dotace. 
 
3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této Smlouvy, a že je projevem jejich 
pravé a svobodné vůle, a že nebyla ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
 
4. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky za souhlasu obou smluvních 
stran, platnost těchto dodatků je podmíněna souhlasem Rady města Litoměřice. 
 
5. Rada města Litoměřice schválila usnesením č. 557/22/2020 ze dne 16. 11. 2020 v souladu 
s Příkazem starosty města a tajemníka MěÚ č. 7/2020 o symbolech města Litoměřice užívání 
znaku a loga města Litoměřice při všech formách propagace projektů a celoročních činností 
subjektů, které jsou podpořeny dotacemi z rozpočtu města Litoměřice.  
 
6. Město Litoměřice osvědčuje touto doložkou ve smyslu § 41 zákona č.128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž 
uvedený zákon podmiňuje platnost tohoto právního jednání.  
 
7. Město Litoměřice jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv  (zákon 
o registru smluv), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto právního jednání 
splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto smlouvu zveřejní v ISRS.  
 
8. Smluvní strany jsou si vědomy, že Město Litoměřice je povinným subjektem podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a tímto vyslovují svůj souhlas se 
zveřejněním této smlouvy v ISRS na dobu neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje, 
které se neuveřejňují.  
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9. Smluvní strany podpisem této smlouvy potvrzují, že ve smyslu § 1770 občanského 
zákoníku mezi sebou před uzavřením této smlouvy ujednaly dohodu, podle které je tato 
smlouva platně uzavřena dnem podpisu poslední ze smluvních stran.  
 
10. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (ISRS).  
 
 
V Litoměřicích dne      V Litoměřicích dne   
 
  
 
 
…………………………………………..        ………………………………………….. 
Město Litoměřice,                                        statutární zástupce 
zastoupené místostarostou                    název spolku 
Mgr. Karlem Krejzou                              

 



Pořadové 

číslo 

podání

Žadatel Adresa IČO Název projektu Termín realizace
Plánovaný 

rozpočet

Požadovaný 

příspěvek
 Návrh dotace  pozn. 

1 Nadační fond Kalich 
Velká Krajská 52/2,                 

412 01 Litoměřice
27297781 Benefiční koncert pro Hospic 24.06.2021 185 000 Kč 80 000 Kč 70 000 Kč                         

4 Musica et Educatione, z.s.
Dalimilova 1805/207,           412 

01 Litoměřice
1709968 9. ročník "Litoměřické svátky hudby" 27.8. - 29.8.2021 1 527 000 Kč 200 000 Kč 125 000 Kč                       

8 "Pískovna"
Palachova 641/43,               412 

01 Litoměřice
1630407 Hudební léto 2021 28.5. - 2.10.2021 150 000 Kč 60 000 Kč 50 000 Kč                         

9 "Pískovna"
Palachova 641/43,               412 

01 Litoměřice
1630407 Grasselload 2021 12.6. - 13.6.2021 180 000 Kč 75 000 Kč 20 000 Kč                         

13 ProLUKA z.s.
Velká Dominikánksá 189/36, 

412 01 Litoměřice
22852697 Léto na tžnici 1.4. - 31.10.2021 150 000 Kč 100 000 Kč 85 000 Kč                         

15 Kinoklub Ostrov, z.s. 
Svatováclavská 21/17,        412 

01 Litoměřice
68954310

Bonusové večery v Letním kině aneb Letní 

kino +2021
1.5. - 30.11.2021 70 000 Kč 56 000 Kč 45 000 Kč                         

16 Post Bellum, z.ú.
Štěpánská 704/61,                

110 00 Praha 1
26548526 Pamětníci Litoměřicka vyprávějí 1.6. - 31.12.2021 85 800 Kč 64 100 Kč 20 000 Kč                         

23 Michal Hanzl
Palachova 666/32,                                                    

412 01 Litoměřice
61360465 POKOŘEN - komorní festival na břehu Labe 30.7. - 31.7.2021 220 000 Kč 80 000 Kč 80 000 Kč                         

25 Perfilm s.r.o.
Ostrovní 1448/24, Nové Město, 

110 00 Praha 1
7564571 If I Ever Lose My Eyes - experimentální film 1.5. - 31.12.2021 1 215 460 Kč 100 000 Kč -  Kč                               

nesplňuje podmínky programu - není 

na území města Litoměřice

28 Ada Knespl Grygarčíková Leská 5,                                  

411 15 Třebívlice
5124280 Mentaurovský počin 2021 18.09.2021 100 000 Kč 80 000 Kč 30 000 Kč                         

6 572 380 Kč 1 500 060 Kč 525 000 Kč                       

Program podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích  - rok 2021 - návrh dotací komise kultury - Zastupitelstvo města - nad 50tis Kč

Celkem:
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Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 22. 4. 2021

Číslo bodu: 11

Název bodu: Schválení příspěvků z Programu regenerace MPR Litoměřice na
rok 2021

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

Důvodová zpráva:
Odbor ŠKSaPP předkládá ZM ke schválení návrh Komise územního rozvoje a městských památek na
rozdělení příspěvku pro žadatele na obnovu nemovitých kulturních památek v rámci Programu
regenerace MPR Litoměřice na rok 2021.
Státní finanční podpora od Ministerstva kultury ČR (MK ČR) v tomto programu je pro rok 2021
v celkové výši 2.035.000,- Kč. Příspěvek města vlastníkům doporučovaných objektů činí celkem
350.000,- Kč (financováno z UZ 3404/3400 v rámci schváleného rozpočtu města na rok 2021), a to
při respektování pravidel alokace veřejných zdrojů v rámci programu resp.:

MK ČR – max. 50% způsobilých nákladů
Město Litoměřice - min. 10% způsobilých nákladů
Vlastník nemovité kulturní památky - min. 40% způsobilých nákladů
je-li vlastníkem město, pak 50% MK ČR / 50% město

 
Celkem je předkládán návrh na alokaci veřejných prostředků ve výši 2 385 000,- Kč - viz příloha orig.
návrhu. 
Komise územního rozvoje a městských památek při hodnocení anketních dotazníků jednotlivých
žadatelů o podporu vycházela z výše přidělené finanční kvóty MK ČR pro rok 2021, dále pak
přihlížela ke stavebnímu stavu dotčených objektů a naléhavosti jejich obnovy. Přihlédnuto bylo
rovněž k faktu, jak vlastníci objektů udržují průběžně stavební stav kulturní památky z vlastních
prostředků a k aktuálnímu stavu připravenosti obnovy kulturních památek.

Návrh Usnesení:

usnesením č. 37/2/2021

ZM schvaluje rozdělení kvóty státní finanční podpory Programu regenerace MPR Litoměřice ze
zdrojů MK ČR na rok 2021 ve výši 2.035.000,- Kč a z rozpočtu města Litoměřice ve výši 350.000,- Kč
podle předloženého návrhu (viz příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: MPR_2021_navrh_podporenych_akci_ZM_22_4_2021.pdf

V Litoměřicích 28.04.2021

Předkládá: Mgr. Karel Krejza (místostarosta)



Město Litoměřice - Program regenerace MPR 2021

Kulturní památka (identifikace 

objektu)
Akce obnovy (stručná charakteristika)

Druh vlastníka (FO, 

PO, církev, obec)

Celkové náklady 

2021 (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%)

Mírové náměstí 15 - Kalich výměna střešní krytiny obec 7 055 484,55 Kč    1 000 000,00 Kč    -  Kč                      6 055 484,55 Kč    14,17% 0,00% 85,83%

Mírové náměstí 158/31 (NPB)
oprava fasády - III. etapa (východní 

fasáda)
PO 985 000,00 Kč       492 000,00 Kč        98 500,00 Kč          394 500,00 Kč       49,95% 10,00% 40,05%

Dlouhá 196, Kostel Všech Svatých

Obnova střešní krytiny na části severní a 

jižní přístavbě kostela Všech svatých, 

tesařské, pokrývačské a klempířské

církev 701 477,00 Kč       350 000,00 Kč        70 500,00 Kč          280 977,00 Kč       49,89% 10,05% 40,06%

Mírové náměstí 161/34 (Rossman) oprava omítek a fasády 1.NP FO 787 899,57 Kč       193 000,00 Kč        181 000,00 Kč        413 899,57 Kč       24,50% 22,97% 52,53%

C e l k e m     9 529 861,12 Kč      2 035 000,00 Kč          350 000,00 Kč     7 144 861,12 Kč 

pozn. V případě restaurátorských prací může podpora z MK ČR činit až 100% celkových způsobilých nákladů
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Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 22. 4. 2021
Číslo bodu: 12

Název bodu: Poskytnutí individuální dotace na zahraniční rozvojovou spolupráci v Keni pro rok
2021 organizaci ShineBean o. p. s.

Zodpovídá: Ing. Renáta Jurková
Zpracoval/a/i: Bohdana Dojčinovičová
Soulad s rozpočtem města: V rámci schváleného rozpočtu pro rok 2021, ÚZ 06018 Komunitní plánování

Důvodová zpráva:
Město Litoměřice rozhodlo ze svého rozpočtu vyčlenit částku 50 000 Kč na zahraniční rozvojovou
spolupráci v Keni. Poskytnuté finanční prostředky jsou již součástí schváleného rozpočtu města na
rok 2021. Dotace bude  použita především na zajištění bezpečnosti a vybavení počítačové učebny ve
škole Lolwe, na zlepšení závlahového systému, osivo a sazenice pro školní tréninkovou farmu ve
škole Lolwe a na vzdělávání učitelů, kteří o školní farmu pečují. ShineBean o.p.s. zprostředkuje
předání podpory a bude supervidovat průběh realizace. Městu Litoměřice budou poskytovány
přehledné reporty z průběhu realizace.
Jedná se již o 5. rok této spolupráce mezi městem Litoměřice a ShineBean, která má zásadní význam
pro rozvoj školních tréninkových farem v Keni a díky ní tam můžeme učit děti soběstačnosti.
Předcházíme tak možným migračním vlnám.
Město Litoměřice poskytne finanční prostředky ShineBean o.p.s. na základě přijaté žádosti o udělení
individuální dotace ze dne 17. 3. 2021.

Žádost a návrh Smlouvy viz příloha orig. zápisu.

Návrh Usnesení:

usnesením č. 38/2/2021

ZM schvaluje

a) poskytnutí finančních prostředků ve výši 50 tis. Kč. organizaci ShineBean o.p.s., IČO: 22690000,
sídlem Osvobození 839, 412 01 Litoměřice

b) uzavření Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků org. ShineBean o.p.s., IČO: 22690000,
sídlem Osvobození 839, 412 01 Litoměřice na podporu ZŠ Lolwe v Keni (vzor smlouvy viz orig.
zápisu).

Příloha č. 1: Zadost_o_individ.dotaci_ShineBean_2021.pdf
Příloha č. 2: Vzor_smlouvy_o_individualni_dotace_2021.pdf

V Litoměřicích 28.04.2021

Předkládá: Lukas Wünsch (místostarosta)



 

ShineBean, o.p.s., Osvobození 839/19, 412 01 Litoměřice, Česká Republika 
www.shinebean.org | contact@shinebean.org 
tel.: +420 775 208 460 

 číslo účtu: 210 733 3074 / 2700, veřejná sbírka: 9830 9830 / 0300 
 

 
Město Litoměřice 
Mírové náměstí 15/7 
412 01 Litoměřice 

 
 

V Litoměřicích 17. března 2021 
 

 
Věc:  Žádost o poskytnutí individuální dotace 
 
Dobrý den, 
 
   v návaznosti na naši spolupráci v rámci fairtradových aktivit a oblasti globální zodpovědnosti, žádáme 
o poskytnutí individuální dotace ve výši 50.000,- Kč na podporu základní školy Lolwe v Keni pro rok 2021. 
Tato částka byla odsouhlasena vedením města.  
 
   Dotaci použijeme především na zajištění bezpečnosti a vybavení počítačové učebny ve škole Lolwe, 
na zlepšení závlahového systému, osivo a sazenice pro školní tréninkovu farmu ve škole Lolwe a na 
vzdělávání učitelů, kteří o školní farmu pečují. ShineBean o.p.s. zprostředkuje předání podpory a bude 
supervidovat průběh realizace. Městu Litoměřice bude poskytovat přehledné reporty z průběhu 
realizace. 
 
   Jedná se již o 5. rok této spolupráce mezi městem Litoměřice a ShineBean. Má zásadní význam pro 
rozvoj školních tréninkových farem v Keni a díky ní tam můžeme učit děti soběstačnosti. Předcházíme 
tak možným migračním vlnám.  Přikládám zhodnocení naší spolupráce. Za roky 2017 - 2019 byla 
vyhodnocena závěrečná zpráva a finanční přehled. Závěrečnou zprávu za rok 2020 předkládáme 
současně s touto žádostí. 
 
Za vyřízení této žádosti velmi děkuji. 
 
 
S pozdravem 
 
Ing., Bc. XXXXX 
ředitelka ShineBean, o.p.s.  
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SMLOUVA č. SOC/00x/2021 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 

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 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. …/../2021, ze dne …..2021, poskytuje ze svého rozpočtu na rok 2021 individuální 

dotaci ve výši ……… 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 ……………….. 

2. Dotace je poskytnuta účelově na úhradu nákladů přímo spojených s chodem 

…………... 

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 nákladů přímo spojených s chodem …………. 

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 ………………….. 

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. 110/2019 Sb., o zpracování 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, že byly splněny všechny zákonné podmínky, 

jimiž uvedený zákon podmiňuje platnost tohoto právního jednání. 

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: 

 

 Za poskytovatele: Za příjemce: 

………………………… ………………………… 

 Lukas Wünsch xxx 

 místostarosta ředitelka 
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Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 22. 4. 2021
Číslo bodu: 13
Název bodu: Dotační program „Podpora sociálních služeb pro rok 2021“
Zodpovídá: Ing. Renáta Jurková
Zpracoval/a/i: Jana Eflerová
Soulad s rozpočtem města: Dotace budou poskytnuty z ÚZ 06043/6400

Důvodová zpráva:
Usnesením Zastupitelstva města Litoměřice ze dne 3.12.2020 byl schválen rozpočet na rok 2021.
Následně dne 10.12.2020 byl vyhlášen dotační program „Podpora sociálních služeb pro rok 2021“
(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. 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 dochází ke změně financování sociálních služeb tzv. vyrovnávací
platbou. Město Litoměřice se poskytnutím dotací na sociální služby připojí k Pověření Ústeckého
kraje. V rámci Programu bylo přijato 38  žádostí. Po hodnocení žádostí dle kritérií Programu bylo
Odborem sociálních věcí a zdravotnictví přistoupeno k přidělení dotací dle přílohy č. 1 a nepřidělení
přílohy č. 2 tohoto návrhu (viz přílohy č. 1 a 2 orig. zápisu). Program podpory sociálních služeb pro
rok 2021 a vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Litoměřice byly
konzultovány s Odborem - Kancelář starosty a tajemníka (viz příloha orig. zápisu).
Dotace budou poskytnuty z ÚZ 06043/6400.

Návrh Usnesení:

usnesením č. 39/2/2021

ZM schvaluje

a) přidělení a nepřidělení dotací z dotačního programu „Podpora sociálních služeb pro rok 2021“
subjektům uvedeným v příloze č. 1 a v příloze č. 2 (viz příloha č. 1 a č. 2 orig. zápisu).

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

usnesením č. ../2/2021

ZM schvaluje oddělené hlasování.

Příloha č. 1: Priloha_c._1_Pridelene_dotace_2021.pdf
Příloha č. 2: Priloha_c._2_Nepridelene_dotace_2021.pdf
Příloha č. 3: Verejnopravni_smlouva_na_rok_2021.pdf
Příloha č. 4: Dotacni_program_Podpora_socialnich_sluzeb_2021_pravidla.pdf

V Litoměřicích 28.04.2021

Předkládá: Lukas Wünsch (místostarosta)



Název poskytovatele IČO Adresa Identifikátor Druh sociální služby Název služby - účel dotace Výše dotace

Oblastní spolek ČČK Litoměřice - Kontaktní 

centrum
426105  Tylova 1239/16, Litoměřice 2467540 Kontaktní centrum Kontaktní centrum ČČK Litoměřice 170 000,00   

NADĚJE 570931 Želetická 9, Litoměřice 8870904 Terénní program Dům Naděje Litoměřice - Litoměřice 75 000,00   

NADĚJE 570931 Želetická 11, Litoměřice 5510903 Noclehárna pro ženy Dům NADĚJE Litoměřice, noclehárna pro ženy 5 000,00   

NADĚJE 570931 Dvořákova 959/1, Litoměřice 1256783
Nízkoprahová zařízení

pro děti a mládež Oáza
Středisko NADĚJE Litoměřice  100 000,00   

NADĚJE 570931 Masarykova 301/21, Litoměřice 9593299

Sociálně aktivizační

služby pro

rodiny s dětmi

Středisko NADĚJE Litoměřice 100 000,00   

 NADĚJE 570931 Pražská 992/14, Litoměřice 2503341
Sociálně terapeutické

dílny
Dům NADĚJE Litoměřice - Pražská 85 000,00   

NADĚJE 570931 Pražská 992/14, Litoměřice 6087352 Chráněné bydlení Dům NADĚJE Litoměřice - Pražská 190 000,00   

Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.p.s. 26999234 Teplická 1672/3, Předměstí,  Litoměřice 1501687
Sociálně aktivizační služby pro 

rodiny s dětmi
Poradna pro náhradní rodinnou péči 100 000,00   

Mgr. Lucie Jursíková Brožková 75100967 Žernosecká 2280, Litoměřice 5222616 Odlehčovací služba KDP Sluníčko 150 000,00   

Fokus Labe, z.ú. 44226586 Velká Krajská 47/7, Litoměřice 9425002 Odborné sociální poradenství Odborné sociální poradenství Litoměřice 8 000,00   

Fokus Labe, z.ú. 44226586 Velká Krajská 47/7, Litoměřice 1015984 CDZ - sociální rehabilitace CDZ - sociální rehabilitace 81 000,00   

Fokus Labe, z.ú. 44226586 Velká Krajská 47/7, Litoměřice 4265731

Sociálně aktivizační služby pro 

seniory a osoby se zdravotním 

postižením

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením
10 000,00   

Fokus Labe, z.ú. 44226586 Velká Krajská 47/7, Litoměřice 1657475 Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Litoměřice 10 000,00   

Farní charita Litoměřice 46769382 Marie Pomocné 48, Litoměřice 9011520 Terénní služby
Středisko sociální prevence a humanitární pomoci 

– terénní služby
75 000,00   

Farní charita Litoměřice 46769382 Zahradnická 1534/4, Litoměřice 6566711 Domovy pro seniory Domov na Dómském Pahorku – domov pro seniory 1 500 000,00   

Farní charita Litoměřice 46769382 Zahradnická 1534/4, Litoměřice 2417772 Odlehčovací služba Domov na Dómském Pahorku – odlehčovací služba 80 000,00   

Farní charita Litoměřice 46769382 Dominikánské nám. 92/1, Litoměřice 5624320 Domov se zvláštním režimem Charitní domov sv. Zdislava 350 000,00   

Farní charita Litoměřice 46769382 Dominikánské nám. 92/1, Litoměřice 1269156 Denní stacionář Charitní domov sv. Zdislava - denní stacionář 60 000,00   

Farní charita Litoměřice 46769382 Švermova 2099/16, Litoměřice 3403190 Pečovatelská služba Farní charita Litoměřice -Pečovatelská služba 850 000,00   

Farní charita Litoměřice 46769382 Marie Pomocné 48, Litoměřice 5964684 Nízkoprahová denní centra
Středisko sociální prevence a humanitární pomoci 

– nízkoprahové denní centrum
7 000,00   

Farní charita Litoměřice 46769382 Marie Pomocné 48, Litoměřice 2548478 Noclehárny
Středisko sociální prevence a humanitární pomoci 

– noclehárna
5 000,00   

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v 

Litoměřicích
46768041 Teplická 1, Litoměřice 4894760 Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace 150 000,00   

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v 

Litoměřicích
46768041 Rooseveltova 716/7, Litoměřice 7041080 Centra denních služeb Centrum denních služeb 480 000,00   

Diecézní charita Litoměřice 40229939 Kosmonautů 2022, Litoměřice 7429073 Odborné sociální poradenství
Poradenské centrum Litoměřice, Poradna pro 

osoby v zadluženosti
100 000,00   

Hospic sv. Štěpána 65081374 Rybářské náměstí 662/4, Litoměřice 6770385 Odlehčovací služba Odlehčovací služba 120 000,00   

Hospic sv. Štěpána 65081374 Rybářské náměstí 662/4, Litoměřice 1451339 Odborné sociální poradenství Odborné sociální poradenství Litoměřice 50 000,00   

Hospic sv. Štěpána 65081374 Rybářské náměstí 662/4,  Litoměřice 5419883 Soc. služby v ústavní péči Sociální služby v ústavní péči 5 000,00   

CELKEM 4 916 000,00   

Příloha č. 1 - přehled subjektů, které obdrží dotaci v rámci programu Podpora sociálních služeb na rok 2021



Název poskytovatele IČO Adresa Identifikátor Druh sociální služby Název služby - účel dotace Výše dotace

NADĚJE 570931 Želetická 11, Litoměřice 2367190
Azylový dům pro ženy a

rodiny s dětmi
Dům NADĚJE Litoměřice 0,00   

Farní charita Litoměřice 46769382 Marie Pomocné 48, Litoměřice 2241142 Azylové domy
Středisko sociální prevence a 

humanitární pomoci – azylový dům
0,00   

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské 

pomoci v Litoměřicích
46768041 Komenského 224, Terezín 2987242 Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení - 

Centrum sociálních služeb, Klobouk 

Diakonie

0,00   

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské 

pomoci v Litoměřicích
46768041 Liškova 1543/43, Litoměřice 4731306 Azylové domy Domov pro matky s dětmi 0,00   

Spirála - intervenční centra 68954221 K Chatám 22, Ústí nad Labem 9031562 Intervenční centra Intervenční centra 0,00   

CELKEM 0,00   

Příloha č. 2 - přehled subjektů, které neobdrží dotaci v rámci programu Podpora sociálních služeb na rok 2021
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SMLOUVA Č. SOC/000x/2021 O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA 

LITOMĚŘICE 

(dále jen „Smlouva“) 

k účelu dotace na „Podporu sociálních služeb“ 

a to na období 1.1.2021 – 31.12.2021 

uzavřená podle § 10a odst. 3 a 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a  

podle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu,  

ve znění pozdějších předpisů 

 

Město Litoměřice 

IČO: 00263958 

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

zastoupeno: místostarostou města Lukasem Wünschem 

bankovní spojení: Komerční banka a. s., č. účtu: 19-1524471/0100 

na straně jedné jako „poskytovatel dotace“ nebo „Město Litoměřice“ 

a 

jméno, příjmení/název organizace 

IČO: 

se sídlem: 

zastoupena:  

bankovní spojení:  

č. účtu:  

na straně druhé jako „příjemce dotace“ 

 

společně též jako smluvní strany 

 

uzavírají níže uvedeného dne tuto Smlouvu 

Článek I. 

Výše a způsob poskytnutí dotace 

1. Poskytovatel dotace na základě žádosti příjemce dotace podané podle § 10a odst. 3 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů, v souladu s ust. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, a ve smyslu usnesení Rady/Zastupitelstva města Litoměřice 

č…/…/2021, ze dne ………2021, poskytuje ze svého rozpočtu na rok 2021 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 a provozních  

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 2019-2021, 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 31.12.2021. 

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. 
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6. Vést řádně a odděleně v účetní evidenci čerpání prostředků od poskytovatele dotace.  

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: 

………………………… ………………………… 

   

 místostarosta ředitel 
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Dotační program 

„Podpora sociálních služeb pro rok 2021 “ 
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Na základě usnesení Zastupitelstva města Litoměřice č. …………….. ze dne 3.12.2020 vyhlašuje město 

Litoměřice výzvu pro poskytovatele sociálních služeb na předkládání žádostí o dotaci na rok 2021. 

Účel dotace 

 

Dotaci lze poskytnout na financování základních druhů a forem sociálních služeb, v rozsahu 

stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky 

jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném 

znění. Dotace se neposkytuje na zajištění fakultativních činností (viz §35 odst. 4 zákona o sociálních 

službách). Na poskytnutí dotace není právní nárok.  

V případě poskytnutí dotace mohou být finanční prostředky využity na náhradu provozních 

nákladů organizace a úhradu mzdových nákladů pracovníků uvedených v § 115 odst. 1 zákona č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. 

Zdůvodnění výzvy 

 

Podpora sociálních služeb ve městě Litoměřice vychází z potřeby udržení stávající sítě registrovaných 

sociálních služeb. Sociální služby saturují potřeby občanů, kteří se nachází v nepříznivé sociální situaci 

z důvodu věku, zdravotního stavu nebo jiné tíživé sociální situace.  

Předpokládaný objem alokovaných finančních prostředků pro rok 2021 je 5 000 000Kč.  

 

Okruh oprávněných žadatelů 

 

O dotaci mohou žádat fyzické nebo právnické osoby s trvalým bydlištěm nebo sídlem na území ČR, 

které poskytují sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. 

Oprávněným žadatelem nejsou příspěvkové organizace zřízené městem Litoměřice.  

Žadatel může žádat o dotaci pouze na sociální službu, která je zařazena do Základní sítě sociálních 

služeb Ústeckého kraje a místem poskytování služby je území města Litoměřice. Žadatel doloží 
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Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do Základní sítě 

sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016-2018. 

Žadateli o dotaci nemohou být politické strany ani subjekty na politické strany napojené.  

Žadatel nesmí mít ke dni podání žádosti nesplacené závazky po lhůtě splatnosti vůči městu Litoměřice 

nebo jeho příspěvkovým organizacím. 

Přidělenou dotaci lze čerpat pouze po dobu stanovenou ve smlouvě, a to od 01.01.2021 do 

31.12.2021. 

 

Pokyny k vyplnění Žádosti o dotaci 

 

Žadatel je povinen zpracovat žádost na předepsaném formuláři v českém jazyce. Formulář obsahuje 

zejména povinné údaje podle § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, v platném znění.  

Řádně vyplněná a statutárním zástupcem žadatele podepsaná Žádost se v papírové podobě 

odevzdává na podatelnu Městského úřadu Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, a to 

včetně všech příloh.  

V případě, že žadatel podává žádosti o dotaci na více služeb, vloží všechny své písemné žádosti  

do jedné obálky a přiloží povinné přílohy. V průvodním dopise uvede seznam všech přiložených 

žádostí.  Obálka musí být označena „Neotevírat - Podpora sociálních služeb 2018“ a v levém horním 

rohu musí být uveden žadatel o dotaci a počet žádostí. 

Povinné přílohy žádosti:  
- Příloha žádosti č. 1 – Zdroje financování služby. 

- Příloha žádosti č. 2 – Provozní a mzdové náklady služby – příloha má několik stran!!! 

- Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do Zá-

kladní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019 - 2021 (ověřená kopie, včetně 

příloh). 

- Doklad o právní subjektivitě žadatele (prostá kopie). 

- Doklad o volbě nebo jmenování statutárního zástupce (prostá kopie). 

- Potvrzení banky o zřízení účtu u peněžního ústavu nebo kopie smlouvy o založení běžného 

účtu u peněžního ústavu (prostá kopie). 

- Kopie rozhodnutí o registraci služby (prostá kopie). 



 
 

  4 
 

- Ceník služeb (v případě, že je služba poskytována za úplatu). 

- Smlouva o nájmu prostor, ve kterých je služba poskytována, případně jiný dokument o vlast-

nictví nebo užívání prostor (prostá kopie). 

 

Lhůta pro podání žádosti 

 

Zpracované žádosti o poskytnutí dotace se podávají v termínu od 20.01.2021 do 31.01.2021. Žádosti 

doručené po uzavření výzvy budou automaticky vyřazeny (pro žádosti doručované poštou není 

rozhodující datum razítka na obálce, ale datum a čas doručení žádosti vyhlašovateli výzvy). 

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti 

 

Dotace jsou schvalovány Radou a Zastupitelstvem města Litoměřice. 

Výsledky dotačního řízení budou zveřejněny na webových stránkách města Litoměřice nejpozději do: 

31.05.2021 – první kolo dotačního řízení.  

S úspěšným žadatelem uzavře vyhlašovatel výzvy Smlouvu o poskytnutí dotace.  

Podmínky pro poskytnutí dotace 

 

Žádost o dotaci musí být zpracována na předepsaném formuláři, vytištěna a podepsána žadatelem 

nebo jeho statutárním zástupcem, musí být úplná se všemi požadovanými náležitostmi (včetně 

příloh) a splňovat podmínky dotačního programu: 

- Žádost je odevzdána ve stanoveném termínu podávání žádostí. 

- Žadatel je oprávněn žádat o dotaci dle stanoveného okruhu žadatelů. 

Poskytnutím dotace přistoupí město Litoměřice k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti 

poskytování sociální služby zařazené do Základní sítě sociálních služeb.  

Finanční prostředky poskytnuté z veřejných zdrojů na základní činnosti konkrétní sociální služby, 

nesmí v součtu překročit výši vyrovnávací platby stanovené v pověření. Příjemci dotace zodpovídají 

za nepřekročení výše vyrovnávací platby. 

Město Litoměřice jakožto poskytovatel účelové dotace si vyhrazuje právo monitorovat organizace, 

které žádají o účelovou dotaci na poskytování sociálních služeb z rozpočtu města Litoměřice či 
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organizace, se kterými byla uzavřena Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města 

Litoměřice. 

Kritéria pro hodnocení žádostí: 

 

Hodnotící proces začíná podáním žádosti v řádném termínu a končí rozhodnutím Rady nebo 

Zastupitelstva města Litoměřice o schválení výše dotace vybraným žadatelům. Všechny žádosti, které 

byly řádně doručeny se všemi náležitostmi a přílohami, budou dále hodnoceny:  

1) Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti: 

Kontrolu formálních náležitostí, úplnosti a přijatelnosti povinných součástí žádosti provede pracovník 

Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Litoměřice. Město Litoměřice má právo vyzvat žadatele 

k opravě či doplnění žádosti včetně příloh do 30 dní od data ukončení přijmu žádostí. Nedoplnění 

nebo neopravení žádosti ve stanovené lhůtě je důvodem, aby nebyla žádost dále hodnocena a byla 

vyřazena. 

2) Hodnocení dle kritérií a doporučení výše dotace: 

Odborné hodnocení žádostí provedou pracovníci Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ 

Litoměřice, kteří jsou zodpovědní za doporučení výše dotace. 

Základní kritéria pro hodnocení:  

- Předložená žádost je bez formálních nedostatků. 

- Služba vychází z cílů a návrhových opatření Komunitního plánu sociálních služeb (KPSS) města 
Litoměřice. 

- Žadatel se aktivně podílí na procesu KPSS. 

- Spolupráce poskytovatele služby s městem Litoměřice. 

- Vyhodnocení monitorování služby v průběhu předchozího roku.  

- Zkušenosti žadatele s prací s cílovou skupinou občanů. 

- Hodnocení obsahu a potřebnosti projektu poskytování sociální služby. 

- Hodnocení rozpočtové stránky projektu poskytování sociální služby. 

 

Maximální výše dotace je 20 % nákladů sociální služby, které žadatel předloží v Příloze č. 2 - 
Provozní a mzdové náklady služby.  
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Kontrola nakládání s dotacemi 

 

Kontrola nakládání s dotacemi a kontrola vyúčtování přidělených dotací je prováděna pověřenými 
pracovníky města Litoměřice v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě (zákon o finanční kontrole). Finanční kontrolu čerpání dotace provádí útvar kontroly a 
interního auditu Města Litoměřice. 

Ověření kvality (monitoring) poskytování sociální služby provádí Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
Městského úřadu Litoměřice. 

Povinnosti příjemců dotace 

 

Povinnosti příjemců dotace jsou uvedeny ve Smlouvě o poskytnutí dotace a dále v příslušných 
právních předpisech. 

Závěrečná ustanovení 

 
Žadatelé o dotaci zodpovídají za pravdivost údajů obsažených v žádostech i poskytnutých dokladech. 
Při zjištění nesrovnalostí jsou žadatelé povinni tyto nesrovnalosti objasnit. Při zjištění zkreslených 
nebo nepravdivých údajů a také pokud žadatel nedostatečně objasní nesrovnalosti, je jeho žádost 
vyřazena z hodnocení. Rada města Litoměřice může v takovém případě dát Zastupitelstvu 
doporučení, aby žadatele pro daný rok vyloučilo z dotačního programu a pokud mu již byl příspěvek 
vyplacen, doporučí zastupitelstvu města požadovat jeho vrácení v plné výši.  
 
Na poskytnutí dotace není právní nárok. 

1. Vyhlašovatel má právo kdykoli zrušit dotační program a zastavit sběr žádostí. 
2. Vyhlašovatel má právo kdykoli doplnit informace týkající se sběru žádostí. 
3. Vyhlašovatel doporučuje žadatelům sledovat průběžně webové stránky města Litoměřice pro 

případné doplnění nebo změnu informací. 
 
Písemné dokumenty související s tímto vyhlášeným programem: 

• Vzor žádosti o dotaci. 

• Příloha žádosti č. 1 – Zdroje financování služby. 

• Příloha žádosti č. 2 – Provozní a mzdové náklady služby – příloha má několik stran!!! 

• Vzor Smlouvy o poskytnutí dotace. Formulář závěrečné zprávy. 
 
Časový rámec dotačního programu: 

Dotační program nabývá účinnosti dnem vyhlášení programu 10.12.2020. 

Příjem žádostí o dotaci od 20.1.2021 do 31.1.2021. 

Zveřejnění výsledků dotačního řízení do 31.5.2021. 

Finanční vypořádání poskytnuté dotace do 15.02.2022.     
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Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 22. 4. 2021
Číslo bodu: 14
Název bodu: Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města
Zodpovídá: Ing. Renáta Jurková
Zpracoval/a/i: Jan Vochomůrka

Soulad s rozpočtem města:
a) Viz ÚZ 06042 Fond ohrožených dětí Klokánek, v rámci schváleného rozpočtu 200
tis. Kč b) Viz ÚZ 06037 Diecézní charita, kap. 06037 dobrovolnické centrum, v rámci
schváleného rozpočtu 150 tis. Kč c) Viz ÚZ 06031 Diecézní charita, kap. 06031
charitní šatník, v rámci schváleného rozpočtu 50 tis. Kč

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
2021 - 2024. Poskytnutá dotace je vázána na úhradu nákladů přímo související s realizací těchto
služeb v roce 2021.
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 06037 Diecézní charita, kap. 06037 dobrovolnické centrum, v rámci schváleného rozpočtu
150 tis. Kč
c) Viz ÚZ 06031 Diecézní charita, kap. 06031 charitní šatník, v rámci schváleného rozpočtu 50 tis.
Kč

Návrh Usnesení:

usnesením č. 40/2/2021

ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace následujícím službám. ZM schvaluje uzavření smluv o
poskytnutí těchto dotací z rozpočtu města Litoměřice k uvedenému účelu na období 1.1.2021 –
31.12.2021 (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 „Dobrovolnické centrum“.
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: Vzor_smlouvy_o_individualni_dotace_2021.pdf

V Litoměřicích 28.04.2021

Předkládá: Lukas Wünsch (místostarosta)



Strana 1 (celkem 6) 

SMLOUVA č. SOC/00x/2021 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 

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 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. …/../2021, ze dne …..2021, poskytuje ze svého rozpočtu na rok 2021 individuální 

dotaci ve výši ……… 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 ……………….. 

2. Dotace je poskytnuta účelově na úhradu nákladů přímo spojených s chodem 

…………... 

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 nákladů přímo spojených s chodem …………. 

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 ………………….. 

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. 110/2019 Sb., o zpracování 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, že byly splněny všechny zákonné podmínky, 

jimiž uvedený zákon podmiňuje platnost tohoto právního jednání. 

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: 

 

 Za poskytovatele: Za příjemce: 

………………………… ………………………… 

 Lukas Wünsch xxx 

 místostarosta ředitelka 
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Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 22. 4. 2021
Číslo bodu: 15

Název bodu: Poskytnutí individuální dotace na zajištění chodu Akademie umění III. věku při
Základní umělecké škole v Litoměřicích pro rok 2021

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

Soulad s rozpočtem města: Řešeno v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2021, ÚZ 06003 Sociální věci -
vzdělávání seniorů

Důvodová zpráva:
Jedná se o žádost ředitelky Základní umělecké školy Litoměřice, příspěvkové organizace, kterou
odbor sociálních věcí a zdravotnictví obdržel dne 2. 11. 2020. Tato žádost se týká poskytnutí
finančních prostředků na zajištění chodu Akademie umění III. věku při Základní umělecké škole v
Litoměřicích v roce 2021.
Žádost a návrh veřejnoprávní smlouvy viz příloha orig. zápisu.
 

Návrh Usnesení:

usnesením č. 41/2/2021

ZM schvaluje

a) poskytnutí finančních prostředků ve výši 150.000 Kč Základní umělecké škole, příspěvkové
organizaci v Litoměřicích na chod Akademie umění III. věku, Masarykova 46/621, 412 01 Litoměřice,
IČO: 46773410

b) uzavření Smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 150.000 Kč Základní umělecké škole,
Masarykova 46/621, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773410 (vzor smlouvy viz orig. zápisu).

Příloha č. 1: Zadost_ZUS_Ltm._Akademie_umeni_III._2021.pdf
Příloha č. 2: Vzor_smlouvy_o_individualni_dotace_2021.pdf

V Litoměřicích 28.04.2021

Předkládá: Lukas Wünsch (místostarosta)



 
 

Základní umělecká škola Masarykova 46 /621, 412 01 Litoměřice | příspěvková organizace, IČ 467 73 410 
www.zusltm.cz | e-mail: info@zusltm.cz | tel.: 416 735 862 | datová schránka: hyvanrr 

bankovní spojení – č. ú.: 1002310349/0800 

 

 
 
 

Město Litoměřice 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

Ing. Bc. Renáta Jurková 

Mírové náměstí 17/9 

Litoměřice 

 

 

 

 

Věc: Žádost o finanční příspěvek na zajištění  Akademie umění III. věku při Základní 

umělecké škole Litoměřice pro rok 2021 

 

Na základě 37 aktuálně studujících seniorů na Akademii umění III. věku při Základní 

umělecké škole Litoměřice žádám o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 150.000,- Kč 

pro rok 2021.    

 

O studium na AUIII. je velký zájem a máme evidované další čekající uchazeče.  

 

 

Se srdečným pozdravem     Mgr. Dominika Valešková 

        Ředitelka ZUŠ Litoměřice 

V Litoměřicích          

2. 11. 2020 
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SMLOUVA č. SOC/00x/2021 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 

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 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. …/../2021, ze dne …..2021, poskytuje ze svého rozpočtu na rok 2021 individuální 

dotaci ve výši ……… 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 ……………….. 

2. Dotace je poskytnuta účelově na úhradu nákladů přímo spojených s chodem 

…………... 

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 nákladů přímo spojených s chodem …………. 

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 ………………….. 

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. 110/2019 Sb., o zpracování 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, že byly splněny všechny zákonné podmínky, 

jimiž uvedený zákon podmiňuje platnost tohoto právního jednání. 

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 



Strana 6 (celkem 6) 

právního jednání splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto smlouvu 

zveřejní v ISRS. 

11. Smluvní strany jsou si vědomy, že Město Litoměřice je povinným subjektem podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a tímto 

vyslovují svůj souhlas se zveřejněním této smlouvy v ISRS na dobu neurčitou a 

uvádějí, že výslovně označily údaje, které se neuveřejňují. 

 

V Litoměřicích dne: 

 

 Za poskytovatele: Za příjemce: 

………………………… ………………………… 

 Lukas Wünsch xxx 

 místostarosta ředitelka 
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Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 22. 4. 2021
Číslo bodu: 16
Název bodu: Nominace Mgr. Petra Hermanna do volby Rady Národní sítě Zdravých měst ČR
Zodpovídá: Mgr. Milan Čigáš
Zpracoval/a/i: Irena Vodičková
Konzultoval/a (s kým): Hermann Petr
Soulad s rozpočtem města: Nemá dopad do rozpočtu města.

Důvodová zpráva:
Město Litoměřice je členem Národní sítě Zdravých měst ČR (dále NSZM ČR) od roku 2002. K tomuto
členství se přihlásilo Deklarací, kterou přijalo zastupitelstvo města.

Od roku 2005 má své zastoupení v radě NSZM ČR, kde od roku 2011 zastává Mgr. Petr Hermann
pozici předsedy.

Rada města doporučuje i nadále zastoupení města v radě NSZM ČR. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválení kandidatury Mgr. Petra Hermanna do tohoto orgánu. Volba se bude
konat 5. 5. 2021 na zasedání Valné hromady Národní sítě Zdravých měst ČR.

Dopad do rozpočtu: nemá dopad do rozpočtu města

Návrh Usnesení:

usnesením č. 42/2/2021

ZM schvaluje nominaci zastupitele města Mgr. Petra Hermanna, politika Zdravého města Litoměřice,
do volby rady Národní sítě Zdravých měst ČR pro volební období 2021 - 2023.

V Litoměřicích 28.04.2021

Předkládá: Mgr. Milan Čigáš (tajemník)
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Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 22. 4. 2021
Číslo bodu: 17
Název bodu: Pravidla participativního rozpočtu Tvoříme Litoměřice 2021
Zodpovídá: Mgr. Milan Čigáš
Zpracoval/a/i: Irena Vodičková

Konzultoval/a (s kým):
Dostal Jan (Severočeši), Douša Josef (ANO), Hermann Petr (Sport a zdraví, politik ZM
a MA21), Hrbek Filip (ODS), Lončák Radek (ODS, předseda FV), Růžička Jaroslav
(KSČM), Vášová Renata (SZ)

Soulad s rozpočtem města: V souladu s rozpočtem města na rok 2021, kapitola 21, UZ 08004 ve výši 200 000 Kč.

Důvodová zpráva:
Litoměřická veřejnost se zapojuje do rozvoje města mj. také prostřednictvím participativního
rozpočtování, kdy obyvatelé města mohou rozhodovat o využití části městského rozpočtu na realizaci
konkrétního projektu.
Pro rok 2021 je připraven šestý ročník (2016 - Rozšíření dětského hřiště na Mostné hoře, 2017 -
Bosá stezka v areálu ZŠ U Stadionu, 2018 – Zelená oáza u ZŠ Lingua Universal, 2019 - Dětské hřiště
u ZŠ Havlíčkova, 2020 - Komunitní zahrada).
Navržená pravidla participativního rozpočtu Tvoříme Litoměřice 2021 byla projednána pracovní
skupinou pro participativní rozpočet složenou z nominovaných zástupců politických stran. Návrh
nových pravidel byl také prodiskutován s členy komise Zdravého města Litoměřice a MA21.
Pravidla korespondují s pravidly loňského roku s tím, že došlo k prodloužení realizace vítězného
projektu na dva roky. Důvodem jsou zkušenosti z loňského participativního rozpočtování, kdy je
nutné stanovit více času na přípravu a realizaci projektu. Nově navržený harmonogram je uveden v
příloze č. 2 (02_proces_PaR_2021.pdf)

Podrobná pravidla pro předkladatele pro rok 2021 jsou přílohou návrhu (01_pravidla_PaR_2021.pdf).

Dopad do rozpočtu města: bude financováno v rámci schváleného rozpočtu na rok 2021, kapitola 21,
UZ 08004, výše rozpočtu 200 000 Kč.

Návrh Usnesení:

usnesením č. 43/2/2021

ZM schvaluje Pravidla participativního rozpočtu Tvoříme Litoměřice 2021 (viz příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: 01_pravidla_PaR_2021.pdf
Příloha č. 2: 02_proces_PaR_2021.pdf

V Litoměřicích 28.04.2021

Předkládá: Mgr. Petr Hermann (zastupitel)



 

Tvoříme Litoměřice 2021 

Pravidla participativního rozpočtu Města Litoměřice  
 
 
ÚVOD 

Máte nápad, jak zlepšit naše město? Chybí vám něco specifického pro vaše okolí nebo přímo pro vaši 
ulici? Nenechávejte si to pro sebe! Zapojte se do šestého ročníku participativního rozpočtování. 
 
 
PĚT FÁZÍ PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU 

Participativní rozpočet má pět základní fází, které znázorňuje níže uvedené schéma:  

V průběhu jednotlivých fází dochází nejdříve ke sběru námětů ze strany veřejnosti, jejich následné konzultaci, 

s pracovníky městského úřadu, hlasování veřejnosti, dále zpracování vítězného projektu a jeho realizace.  

 

ZÁKLADNÍ KRITÉRIA A PRAVIDLA, HARMONOGRAM 

Participativní rozpočet slouží k realizaci konkrétního projektu, který bude sloužit občanům města Litoměřice 

(případně návštěvníkům) a přispěje ke zkvalitnění veřejného prostoru města.  

Navrhovaný projekt musí splňovat následující základní kritéria: 

1. Bude realizován na veřejném prostranství nebo ve veřejně přístupné budově (nemusí být přístupný 

24 hodin denně, ale rozhodující je volný přístup pro každého)1.  

2. Bude respektovat stanovený maximální finanční limit. 

3. Bude proveditelný, tj. jeho realizace nesmí odporovat zákonům, územnímu plánu, strategickému 

plánu a dalším rozvojovým koncepcím města. 

4. Bude realizován na majetku ve vlastnictví města. Prostředky participativního rozpočtu nejsou 

určeny pro majetek příspěvkových organizací města, základních a středních škol. 

 

1 Například herní prvek na koupališti, kam může jít každý. 

I.
SBĚR NÁMĚTŮ

II. 
KONZULTACE, 

OVĚŘENÍ 
PROVEDITELNOSTI

III. 
HLASOVÁNÍ 

IV. 
ZPRACOVÁNÍ 
VÍTĚZNÉHO 
PROJEKTU

V. 
REALIZACE



Participativní rozpočet Tvoříme Litoměřice 2021  Zdravé město Litoměřice 

  2 

5. Prostředky participativního rozpočtu nejsou určeny na opravy komunikací, chodníků a městského 

mobiliáře. 

Předkladatel návrhu 

Předkladatelem může být: 

• fyzická osoba s trvalým bydlištěm v Litoměřicích od 15 let věku 

• právnická osoba (firma, instituce, nezisková organizace apod.) se sídlem v Litoměřicích 

Alokovaná částka  

Pro rok 2021 je stanovena maximální částka ve výši 200 000 Kč včetně DPH, přičemž minimální náklady 

projektu nesmí být menší než 10 000 Kč včetně DPH. Maximální částka zahrnuje náklady na vlastní realizaci, 

nezbytné náklady na související projektovou, příp. jinou dokumentaci, odměny za přípravu projektu a finanční 

odměnu zpracovatele realizovaného projektu do výše 1 % přidělené dotace, maximálně 2 000 Kč.  

DŮLEŽITÉ: V případě, že překladatel zajistí další finanční podporu projektu z jiných zdrojů (např. formou 

grantu od firmy, podnikatele, daru fyzické či právnické osoby, …), mohou celkové náklady projektu 

přesahovat maximální stanovenou výši o tento příspěvek (viz příloha). Další postup bude stanoven po 

dohodě. 

 

 

Harmonogram: 

23. 4. 2021 vyhlášení participativního rozpočtu 2020 (po jednání zastupitelstva města) 

30. 6. 2021 sběr námětů 

30. 9. 2021 
první konzultace s autory námětů a vyhlašovatelem (Zdravé město 
Litoměřice),   
ověření proveditelnosti 

31. 10. 2021 
konzultace s autory námětů a příslušnými odbory, schválení námětů do 
hlasování 

31. 1. 2022 
hlasování prostřednictvím mobilního rozhlasu o vítězném námětu  
(hlasování musí být uveřejněno minimálně po dobu 14 dnů) 

31. 3. 2022 zpracování vítězného projektu  

30. 9. 2022 realizace projektu 

 

 

DŮLEŽITÉ: Jeden předkladatel může podat pouze jeden návrh. 
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FÁZE I – SBĚR NÁMĚTŮ 

Sběr námětů bude probíhat do 30. 6. 2021. Návrh lze podat prostřednictvím online formuláře. Všechny 

dokumenty jsou také zveřejněny na webu Zdravého města Litoměřice.  

Námět musí obsahovat: kontaktní údaje, název námětu, odůvodnění, krátký popis, přínosnost pro cílovou 

skupinu, místo realizace, vizualizace (foto, nákresy, max. pět souborů je třeba odeslat na adresu vyhlašovatele 

– viz kontaktní údaje níže). 

 

FÁZE II – KONZULTACE, OVĚŘENÍ PROVEDITELNOSTI 

Vyhlašovatel (Zdravé město Litoměřice) projedná zaslaný námět s jeho autorem v předem 

dohodnutém termínu. Poté budou následovat konzultace příslušných odborů s autory k proveditelnosti námětů a 

jejich schválení do hlasován. 

 

FÁZE III – HLASOVÁNÍ 

Hlasování o předložených návrzích projektů bude probíhat prostřednictvím mobilního rozhlasu (hlasovat lze 

i v infocentru města). Výsledky hlasování budou medializovány. 

 

FÁZE IV – ZPRACOVÁNÍ VÍTĚZNÉHO PROJEKTU 

Příslušný odbor MěÚ dopracuje vítězný námět v souladu se záměrem tak, aby byl projekt připravený 

k realizaci. 

 

FÁZE V – REALIZACE PROJEKTU 

Vítězný projekt realizuje městský úřad z části rozpočtu určeného na participativní rozpočet. 

V průběhu realizační fáze bude předkladatel průběžně informován o postupu a případných změnách, 

ke kterým se může vyjádřit. 

DŮLEŽITÉ: Projekty, které budou hlasováním vybrány k realizaci, se stávají součástí investic realizovaných 

městem Litoměřice, které za jejich realizaci přebírá veškerou odpovědnost. Smlouvu s realizátorem 

projektu uzavírá vždy Město Litoměřice. 

Ověřené náměty, které postoupily do hlasování, mohou být se souhlasem navrhovatelů zařazeny 

do zásobníku projektů Města Litoměřice. 

 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Vícenáklady 

V případě, že v průběhu realizace projektu (opatření) dojde k navýšení nákladů (tzv. vícenáklady), jsou tyto 

neseny rozpočtem města Litoměřice a řídí se smlouvou mezi městem Litoměřice a dodavatelem, příp. dalšími 

relevantními dokumenty či směrnicemi. 

https://forms.office.com/r/cu1vt7191Q
https://zdravemesto.litomerice.cz/participativni-rozpocet
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Informace k participativnímu rozpočtu v Litoměřicích jsou uvedeny na webových stránkách Zdravého města 

Litoměřice. 

 

Kontaktní údaje 

Mgr. Irena Vodičková, koordinátorka Zdravého města a MA21,  

MěÚ Litoměřice, Pekařská 2, 412 01 Litoměřice,  

tel. 416 916 400, 734 170 925,  

email: irena.vodickova@litomerice.cz 

https://zdravemesto.litomerice.cz/participativni-rozpocet
https://zdravemesto.litomerice.cz/participativni-rozpocet


Proces participativního rozpočtu Tvoříme Litoměřice 2021 Město Litoměřice

fáze etapy harmonogram do zodpověd-

nost - 

procesně

zodpovědnost - 

obsahově

zapojení pozn. 

I sběr námětů 30.06.2021 ZML ZML (Zdravé město 

Litoměřice)

ZML včetně vizualizace - foto, 

nákres
II a první konzultace s autory 

námětů

31.08.2021 ZML ZML, F. Hrbek ZML, F. Hrbek, autoři 

námětů

s autory námětů upřesnit 

realizovatelnost - záměr, 

smysl, místo, rozsah, 

rámcově finanční náklady

II b ověření proveditelnosti námětů a 

jejich schválení

30.09.2021 ZML dotčené odbory dotčené odbory - OÚR, 

OŽP, OSNMM, 

OŠKSaPP
II c konzultace autorů schválených 

námětů s dotčenými odbory, 

schválení textu námětů do 

hlasování a zásobníku projektů

31.10.2021 ZML dotčené odbory organizace jednání: 

ZML, účast: autoři, 

dotčené odbory

III hlasování prostřednictvím 

mobilního rozhlasu

31.01.2022 ZML ZML občané Litoměřic

IV zpracování vítězného projektu 31.03.2022 OÚR dotčené odbory dotčené odbory

V realizace projektu 30.09.2022 OÚR dotčené odbory dotčené odbory

průběžně ZML

ZML

průběžně V. Šturalová ZML

medializace participativního rozpočtu

financování projektu

zásobník projektů
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Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 22. 4. 2021

Číslo bodu: 18

Název bodu: Delegování zástupce města k výkonu akcionářských práv na valné
hromadě Severočeské vodárenské společnosti a.s. dne 17.6.2021

Zodpovídá: Mgr. Karel Krejza
Zpracoval/a/i: Jana Váchová

Důvodová zpráva:
Dne 17.6.2021 se koná valná hromada společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s. (dále
SVS). Pro výkon hlasovacího práva na valné hromadě SVS je nutné, aby každý účastnící se akcionář
předložil doklad o tom, že byl k jednání na konkrétní valné hromadě delegován zastupitelstvem
města.

Návrh Usnesení:

usnesením č. 44/2/2021

ZM deleguje pana Mgr. Karla Krejzu, 1. místostarostu města Litoměřic, xxxxxxxxxxxxxx, jako
zástupce města Litoměřice k účasti, jednání a hlasování na valné hromadě Severočeské vodárenské
společnosti a.s. konané dne 17.6.2021.

V Litoměřicích 28.04.2021

Předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč (starosta)
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Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 22. 4. 2021

Číslo bodu: 19

Název bodu: Delegování zástupce města do pracovní skupiny Infrastruktura
při Regionální stálé konferenci Ústeckého kraje

Zodpovídá: Mgr. Karel Krejza
Zpracoval/a/i: Mgr. Milan Čigáš

Důvodová zpráva:
Regionální stálá konference Ústeckého kraje
Cílem aktivity je zajištění kvalitního, efektivního a odborného řízení chodu RSK, tedy zajištění
sekretariátu, který se bude plně věnovat dané problematice a bude zodpovídat za uplatňování
principu partnerství. Sekretariát musí kvalitně zabezpečit všechny role RSK, které jsou stanoveny v
AP SRR ČR a to roli komunikační, plánovací a koordinační, roli iniciační, roli monitorovací a
vyhodnocovací i roli informační a propagační.
V rámci přípravy na programovací období politiky soudržnosti EU 2014+ Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR doporučilo územním partnerům ustanovení Regionální stálé konference (dále jen „RSK“),
která bude sestavena z odborníků zastupujících klíčové instituce a významné zástupce regionální
politiky v oblasti konkurenceschopnosti a regionálního rozvoje. RSK poskytuje podněty a návrhy
vycházející z partnerského přístupu v regionu k nastavení a realizaci územní dimenze v rámci
jednotlivých operačních programů.

Pro území Ústeckého kraje RSK po celou dobu činnosti:
* řídí Regionální akční plán realizace Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020,
* podporuje součinnost zúčastněných partnerů při realizaci Regionálního akčního plánu Strategie
regionálního rozvoje ČR 2014-2020 i dílčích strategií (S3 strategie na regionální úrovni, příp.
Společný akční plán a další),

Ve fázi vydefinování územní dimenze (tj. před zahájením implementace programů nového
programového období kohezní politiky Evropské unie 2014-2020) RSK pro území Ústeckého kraje
zajišťuje:
* přípravu Regionálního akčního plánu realizace Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020 včetně
části vztahující se k financování prostřednictvím ESI fondů
* pro území Ústeckého kraje schvaluje Regionální akční plán, který dále projednává v NSK
a s dotčenými resorty.

Ve fázi realizace územní dimenze (tj. po zahájení implementace programů nového programového
období kohezní politiky Evropské unie 2014-2020) RSK reaguje na požadavky NSK a dále plní
následující role:

* komunikační
* plánovací a koordinační
* iniciační
* monitorovací a vyhodnocovací
* informační a propagační

Pracovní skupina Infrastruktura spolupracuje při mapování situace na území ÚK z pohledu podpory
dopravní a technické infrastruktury, občanského vybavení, veřejného prostranství a životního
prostředí.
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Vedoucím pracovní skupiny Infrastruktura byl na 28. zasedání RSK zvolena RNDr. Eva Poslová.

Návrh Usnesení:

usnesením č. 45/2/2021

ZM deleguje do pracovní skupiny Infrastruktura při Regionální stálé konferenci Ústeckého kraje
Mgr. Karla Krejzu, 1. místostarostu města Litoměřic, nar. xxxxxxxxx, jako zástupce města
Litoměřice.

Příloha č. 1: Statut_PSI_6_2017.pdf
Příloha č. 2: Jednaci_rad_PSI_10_2017_final.pdf

V Litoměřicích 28.04.2021

Předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč (starosta)
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Statut pracovní skupiny Infrastruktura při Regionální stálé 

konferenci Ústeckého kraje 

 

Preambule 

1. V programovém období 2014-2020 Evropské unie jsou uplatňovány principy 

územní dimenze. Územní dimenzí se rozumí zacílení intervencí Evropských 

strukturálních a investičních fondů 2014-2020 (dále jen „ESI fondy“) do 

specifických typů území České republiky (dále jen „ČR“) v souladu s Národním 

dokumentem k územní dimenzi. 

2. Samosprávné kraje jsou ze zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) 

hlavními činiteli regionálního rozvoje v krajích ČR, kdy pro programování 

regionálního rozvoje svého územního obvodu a územní dimenze vycházejí i ze 

Strategie regionálního rozvoje ČR na období 2014-2020, kterou vláda ČR schválila 

usnesením č. 344 ze dne 15. 5. 2013 jako hlavní koncepční dokument rozvoje 

regionů ČR. 

3. Na implementaci územní dimenze a naplňování akčního plánu realizace Strategie 

regionálního rozvoje ČR 2014-2020 (na základě výše uvedeného usnesení) se podílí 

mimo jiné Regionální stálá konference (dále jen „RSK“). RSK je dobrovolné 

regionální uskupení územních partnerů v oblasti místního a regionálního rozvoje, 

jež je zastoupené představiteli členských institucí včetně orgánů veřejné správy. 

RSK je založena a řízena na principu partnerství. 

4. Pro vedení debaty o jednotlivých tématech může RSK vytvořit dočasné 

pracovní skupiny (PS) za účasti představitelů regionálních, hospodářských, 

sociálních partnerů a zájmových sdružení a dle příslušného tématu. 

5. RSK pro naplňování cílů územní dimenze v oblasti infrastruktury a životního 

prostředí vytvořila pracovní skupinu – Infrastruktura. 

 

Článek 1 

Působnost Pracovní skupiny – Infrastruktura (PSI) 

 

1. Pro území Ústeckého kraje PSI po celou dobu činnosti podporuje součinnost členů 

pracovní skupiny při přípravě podkladů pro tvorbu Regionálního akčního plánu 

Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020 i dílčích strategií. 
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2. PSI plní následující role: 

a) PSI spolupracuje při mapování situace na území ÚK z pohledu podpory 

dopravní a technické infrastruktury, občanského vybavení, veřejného 

prostranství a životního prostředí. 

b) PSI projednává návrhy předkládané svými členy a sekretariátem RSK 

směřující k naplnění priorit daného území. 

c) PSI projednává podklady a metodická doporučení MMR, MD a MŽP pro 

klíčové oblasti v oblasti infrastruktury a životního prostředí, které jsou 

členům PSI předkládány vedoucím pracovní skupiny PSI či jiným expertem 

na problematiku.  

d) PSI je průběžně informována o zpracování a aktualizaci RAP ÚK. 

e) PSI je průběžně informována o výstupech ze zasedání RSK ÚK. 

f) PSI poskytuje součinnost sekretariátu RSK v poskytnutí informací při 

identifikaci bariér bránících efektivnímu podávání žádostí do OP, navrhuje 

opatření a postupy pro jednodušší a kvalitnější zacílení jednotlivých výzev. 

g) PSI reaguje na požadavky RSK a průběžně předkládá prostřednictvím 

sekretariátu RSK návrhy, zpracované dokumenty a požadované informace. 

h) PSI je průběžně informována o přípravě a realizaci integrovaných nástrojů 

na daném území.  

i) PSI podporuje vytváření synergií a návazností projektů a integrovaných 

nástrojů.    

j) PSI projednává a doporučuje územní a věcné zaměření výzev a sladění jejich 

harmonogramu zejména pro individuální projekty naplňující územní dimenzi 

v programech ESI fondů a toto komunikuje prostřednictvím svého 

vedoucího pracovní skupiny směrem k sekretariátu  RSK ÚK.  

 

Článek 2 

Složení PSI  

 

1. PSI je složena z regionálních, místních a jiných zástupců orgánů veřejné správy a 

samosprávy, hospodářských a sociálních partnerů a subjektů zastupujících 

občanskou společnost (územní partneři) v rámci území kraje. Členy PSI schvaluje a 

odvolává RSK Ústeckého kraje.  
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Článek 3 

Rozhodování PSI 

 

 Rozhodování PSI blíže určuje Jednací řád PSI. 

 

Článek 4 

Vedoucí pracovní skupiny PSI 

 

 Vedoucí PSI: 

a) odpovídá za činnost PSI, 

b) schvaluje nominaci nového člena  PSI, iniciuje setkání PSI, navrhuje program 

setkání a rozhoduje o zařazení bodů do programu zasedání navržených členy 

PS,  

c) řídí setkání PSI, 

d) zajišťuje plnění úkolů PSI, 

e) schvaluje zápis ze setkání PSI. 

 

Článek 5 

Tajemník PSI 

 

1. Tajemník PSI (dále jen „tajemník“) zajišťuje činnost PSI po stránce administrativní 

a organizační. Zároveň je zaměstnancem sekretariátu RSK ÚK.  

Tajemník PSI: 

a) svolává setkání PSI na základě rozhodnutí vedoucího PSI, 

b) zpracovává program setkání PSI na návrh vedoucího PSI, 

c) připravuje materiály a podklady pro činnost a jednotlivá setkání PSI  

a zajišťuje jejich distribuci členům PSI, 

d) odpovídá za zpracování, distribuci, připomínkování a uveřejnění zápisů ze 

zasedání včetně jejich evidence, 

e) vede seznam členů PSI a jejich náhradníků, 

f) zodpovídá za evidenci veškerých dokumentů souvisejících s činností PSI, 

g) zpracovává podklady pro zveřejnění výstupů z PSI, 
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h) ve spolupráci s vedoucím PSI sleduje aktuální možnosti čerpání finančních 

prostředků z ESIF a jiných zdrojů zacílených na oblast infrastruktury a životního 

prostředí, 

i) zajišťuje informovanost členů o výzvách, možnostech, absorpci, 

j) řídí se Statutem a Jednacím řádem PSI.  

 

2. Tajemník pracovní skupiny není členem PSI, ale účastní se setkání PSI bez 

hlasovacího práva. 

 

Článek 6 

Členové PSI  

 

1. Členové PSI mají právo zaslat připomínky k návrhu programu včetně návrhu nového 

bodu k projednání dle čl. 2 odst. 4 Jednacího řádu PSI. 

2. Členové mají právo předkládat PSI návrhy a náměty k jednání PSI.  

3. Členové jsou povinni účastnit se setkání PSI, případně vyslat svého náhradníka, 

a aktivně se podílet na práci ve své pracovní skupině. 

4. V případě střetu zájmu sdělí člen tuto skutečnost před zahájením setkání PSI.   

 

Článek 7 

Jednací řád 

 

1. Způsob jednání a rozhodování PSI je upraven Jednacím řádem PSI. 

 

Článek 8 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Změny Statutu schvaluje PSI na svém zasedání a následně dnem podpisu vedoucím 

PSI nabývá Statut účinnosti. 

 

V Ústí nad Labem dne ……………………                ...............……………………………...... 

                 Ing. Josef Svoboda 

           vedoucí PSI 
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Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 22. 4. 2021

Číslo bodu: 20
Název bodu: Volba soudních přísedících
Zodpovídá: Bc. Martina Skoková
Zpracoval/a/i: Eva Chrudimská

Důvodová zpráva:
V souladu s § 60 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, přísedící navrhuje a volí zastupitelstvo
obce v obvodu příslušného okresního soudu z řad občanů ČR, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu
v obvodu zastupitelstva obce nebo zde pracují. Přísedícím může být občan, který je způsobilý k
právním úkonům, bezúhonný (nebyl pravomocně odsouzen za trestný čin) a dosáhl věku 30 let.
Občané narození před r. 1971 doloží, že pro období od 25. 2. 1948 do 17. 11. 1989 splňují podmínky
dle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon funkcí ve státních
orgánech.

1) Na KSaT, právní úsek, se obrátila paní Mxxxxxx Šxxxxxxxx motivačním dopisem se zájmem o
zvolení do funkce soudní přísedící. Paní Šxxxxxxxx je zaměstnankyní zdejšího okresního soudu.
Předseda soudu vyslovil s navrhovanou osobou souhlas, žadatelka doložila výpis z rejstříku trestů,
lustrační osvědčení vzhledem k věku není třeba předkládat. Dále bylo prověřeno, že nebyla řešena
pro přestupky v působnosti MěÚ Litoměřice.

2) Soudní přísedící zvolené Zastupitelstvem města Litoměřice paní Dxxx Lxxxxxxxxx končí funkční
období 17.5.2021. Okresní soud v Litoměřicích potřebuje soudní přísedící i pro další období (4 roky)
a navrhovaná osoba projevila zájem ve funkci pokračovat. Splnění podmínek doložila aktuálním
výpisem z rejstříku trestů. Čestné prohlášení a lustrační osvědčení předložila již před počátkem
současného funkčního období. Dále bylo prověřeno, že nebyla řešena pro přestupky v působnosti
MěÚ Litoměřice. K navrhované osobě se kladně vyjádřil předseda okresního soudu.
 

Návrh Usnesení:

usnesením č. 46/2/2021

ZM navrhuje za přísedící Okresního soudu v Litoměřicích a do této funkce volí na dobu 4 let: - paní
Mxxxxxx Šxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxLitoměřice,
- paní Dxxx Lxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxLitoměřice.

Příloha č. 1: Motivacni_dopis_MS.pdf
Příloha č. 2: Pokracovani_DL.pdf

V Litoměřicích 28.04.2021

Předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč (starosta)
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Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 22. 4. 2021

Číslo bodu: 21

Název bodu: Vlastní podnět ZM na změnu územního plánu města Litoměřice -
GEOSOLAR

Zodpovídá: Tomáš Sarnovsky
Zpracoval/a/i: Tomáš Sarnovsky
Konzultoval/a (s
kým): Kříž Michal

Převzal/a/i od: Tomáš Sarnovsky

Důvodová zpráva:
Vážení kolegové zastupitelé,
Město Litoměřice dlouhodobě usiluje o vlastní energetickou nezávislost. V současné době se začínají
spouštět procesy financování energetické transformace s prioritou pro tzv. těžbou postižené kraje.
Díky pokrokům v projektu geotermálního vrtu máme unikátní možnost propojit geotermální zdroj
energie s dalšími obnovitelnými zdroji a vytvořit takový energetický mix, který může prostřednictvím
principů komunitní energetiky zajistit dlouhodobou perspektivu v dodávce levného tepla a stabilní
elektrické energie občanům Litoměřic.
Situace v dotčeném území kasáren Dukelských hrdinů je taková, že plochu územní plán
zjednodušeně definuje jako území pro sport a tělovýchovu, částečně jako parkovací plochy s
odpovídajícím zajištěním dopravní obslužnosti. To komplikuje záměr vybudovat zde hybridní solární
park na sloupových konstrukcích, které umožní parkování návštěvníkům Zahrady Čech a zároveň
výrobu tepla a elektrické energie. Také stávající definice plochy ztěžuje možnost provádět více
mělkých vrtů potřebných k vytvoření tepelných výměníků, které pracovně nazýváme Geosolární
baterie. Zamýšlená hydrolyzační jednotka k výrobě zeleného vodíku, kterou prosazujeme společně s
Ústeckým krajem by byla v daném režimu územního plánu velmi obtížně realizovatelná.

Podstatou návrhu na usnesení je pověření OÚR zajistit stanoviska orgánů ochrany životního
prostředí k zamýšleným stavebně-technologickým řešením volných ploch v areálu bývalých KDH.
Následně pak na dalším ZM (22.6.2021) schválit usnesení pověřující OÚR zahájit úkony vedoucí k
požadované změně v územním plánu.

Návrh Usnesení:

usnesením č. 47/2/2021

ZM pověřuje Odbor územního rozvoje k zahájení úkonů za účelem získání stanovisek příslušných
orgánů ochrany přírody v souladu s §55a odst. 3 stavebního zákona a následného zpracování
stanoviska pořizovatele k danému podnětu na změnu územního plánu.  

Příloha č. 1: GEOSOLAR_UZEMNI_PLAN_tomas_sarnovsky_final.pdf

V Litoměřicích 28.04.2021

Předkládá: Tomáš Sarnovsky (zastupitel)



M ě s t o  L i t o m ě ř i c e

NÁVRH DO ZM

pro jednání ZM, dne: 22. dubna 2021
předkládá: Tomáš Sarnovsky, ANO

Návrh:
Vlastní podnět ZM na změnu územního plánu města Litoměřice - GEOSOLAR

Odůvodnění:
Vážení kolegové zastupitelé, 

Město Litoměřice dlouhodobě usiluje o vlastní energetickou nezávislost. V současné době se začínají spouštět 
procesy fi nancování energetické transformace s prioritou pro tzv. těžbou postižené kraje. Díky pokrokům v projektu 
geotermálního vrtu máme unikátní možnost propojit geotermální zdroj energie s dalšími obnovitelnými zdroji a vytvořit 
takový energetický mix, který může prostřednictvím principů komunitní energetiky zajistit dlouhodobou perspektivu 
v dodávce levného tepla a stabilní elektrické energie občanům Litoměřic.

Situace v dotčeném území kasáren Dukelských hrdinů je taková, že plochu územní plán zjednodušeně defi nuje jako 
území pro sport a tělovýchovu, částečně jako parkovací plochy s odpovídajícím zajištěním dopravní obslužnosti. 
To komplikuje záměr vybudovat zde hybridní solární park na sloupových konstrukcích, které umožní parkování 
návštěvníkům Zahrady Čech a zároveň výrobu tepla a elektrické energie. Také stávající defi nice plochy ztěžuje 
možnost provádět více mělkých vrtů potřebných k vytvoření tepelných výměníků, které pracovně nazýváme 
Geosolární baterie. Zamýšlená hydrolyzační jednotka k výrobě zeleného vodíku, kterou prosazujeme společně 
s Ústeckým krajem by byla v daném režimu územního plánu velmi obtížně realizovatelná.

Podstatou návrhu na usnesení je pověření OÚR zajistit stanoviska orgánů ochrany životního prostředí k zamýšleným 
stavebně-technologickým řešením volných ploch v areálu bývalých KDH. Následně pak na dalším ZM (22.6.2021) 
schválit usnesení pověřující OÚR zahájit úkony vedoucí k požadované změně v územním plánu. 

Návrh usnesení:

ZM pověřuje ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE k zahájení úkonů za účelem získání stanovisek příslušných 
orgánů ochrany přírody v souladu s §55a odst. 3 stavebního zákona a následného zpracování stanoviska 
pořizovatele k danému podnětu na změnu územního plánu.

Hybridní geosolární elektrárna Litoměřice
Hybridní FV panely produkující elektřinu 
a zároveň teplo. Elektřinu můžeme dodávat 
odběratelům ve městě, případně využít 
přebytky pro komerční výrobu zeleného 
vodíku v elektrolyzéru. 
Získané teplo zahřívá 
geobaterii pro výrobu tepla 
pro městskou výtopnu. 

Hluboké vrty (až 1km) zajistí 
tepelné zisky díky stabilním 
geologickým podmínkám.

Pole 200 až 300 
metrových vrtů 
vytvoří zásobníky 
tepla. Využívají 
geologické teplo 
a dohřívají se teplem 
z hybridních FV 
panelů.

Elektrolyzér vyrábí při plném 
slunci vodík, který lze prodávat, 
využívat v dopravě a také jako 
krizový záložní zdroj paliva pro 
teplárnu.

GEOSOLAR
• Špičkový výkon 10 MW
• Geotermální úložiště / zdroj energie
• Obnovitelný zdroj energie a tepla
• Komunitní energetika
• Využití brownfi elds
• Další rozvoj výzkumných projektů
• Velkokapacitní parkoviště pro výstaviště
• Dobíjení elektromobilů
• Energie pro vodíkový elektrolyzér
• Výukové / volnočasové aktivity
• Startupy v zelené energetice

H2

35°C

17°C17°C17°C

10MW



Stávající situace v územním plánu

Navrhovaná změna - sloučení ploch

Plocha využitelná pro parkování návštěvníků Zahrady Čech, pole FV panelů 
umístěných na sloupových konstrukcích, vrty pro vytvoření geobateriií.
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Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 22. 4. 2021

Číslo bodu: 22

Název bodu: Zrušení předkupního práva pro pozemek parc. č. 2470/6 v k.ú.
Litoměřice

Zodpovídá: Ing. Venuše Brunclíková MBA
Zpracoval/a/i: Ing. Michal Kříž

Důvodová zpráva:
Pro pozemek parc. č. 2470/6 v k.ú. Litoměřice bylo dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů zřízeno vydáním
současně platného Územního plánu Litoměřice, respektive jeho změn, předkupní právo pro Město
Litoměřice. V případě pozemku parc. č. 2470/6 v k.ú. Litoměřice bylo předkupní právo
zřízeno zejména z důvodu vymezení veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury označené jako
D4 - Místní propojovací komunikace v prostoru Miřejovická stráň. Výřez výkresu veřejně
prospěšných staveb a opatření s vyznačením předmětného pozemku je přílohou v souboru VPS.pdf.
Koncepce v centrální části rozvojové lokality Miřejovická stráň je stanovena v platném územním
plánu a dále podrobněji zpracována v územní studii s názvem Urbanistická studie Litoměřice -
Miřejovická stráň. Výřez hlavního výkresu této územní studie se zvýrazněným výše uvedeným
pozemkem je přílohou v souboru US_Mirejovicka.pdf. Pozemek parc. č. 2355/135 v k.ú. Litoměřice,
který je ve vlastnictví Města Litoměřice a je v KN vymezen pro účely zmíněné veřejně prospěšné
stavy dosahuje pro realizaci této stavby šířky cca 23m. Na základě dostupných podkladů nebude
v případě realizace veřejně prospěšné stavby D4 nutné zasahovat do pozemku parc. č. 2470/6 v k.ú.
Litoměřice.

Nemá dopad do rozpočtu města.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../2/2021

ZM schvaluje zrušení předkupního práva pro pozemek parc. č. 2470/6  v k.ú. Litoměřice.

Příloha č. 1: US_Mirejovicka.pdf
Příloha č. 2: VPS.pdf

V Litoměřicích 28.04.2021

Předkládá: Mgr. Václav Červín (místostarosta)
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Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 22. 4. 2021

Číslo bodu: 23

Název bodu: Zrušení předkupního práva pro pozemky parc. č.1345/15,
1345/36 a 1345/37 vše v k.ú. Pokratice

Zodpovídá: Ing. Venuše Brunclíková MBA
Zpracoval/a/i: Ing. Michal Kříž

Důvodová zpráva:
Pro pozemky parc. č.1345/15, 1345/36 a 1345/37 vše v k.ú. Pokratice bylo dle § 101 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
zřízeno vydáním současně platného Územního plánu Litoměřice, respektive jeho změn, předkupní
právo pro Město Litoměřice. V případě všech uvedených pozemků bylo předkupní právo
zřízeno zejména z důvodu vymezení veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury označené jako
D4 - Místní propojovací komunikace v prostoru Miřejovická stráň. Výřez výkresu veřejně
prospěšných staveb a opatření s vyznačením předmětného pozemku je přílohou v souboru VPS.pdf.
V tomto případě se konkrétně jedná o komunikaci v ulici Trnková. Pozemky parc. č. 1345/36 a
1345/37 oba v k.ú. Pokratice jsou dle údajů v KN ve vlastnictví  Města Litoměřice. Zřízení
předkupního práva je tedy v tomto případě bezpředmětné. Komunikace v ulici Trnková je již
realizována a nezasahuje do pozemku parc. č. 1345/15 v k.ú. Pokratice a tedy i v tomto případě je již
vymezení zmíněného předkupního práva na tento pozemek bezpředmětné.
Nemá dopad do rozpočtu města.

Návrh Usnesení:

usnesením č. 48/2/2021

ZM schvaluje zrušení předkupního práva pro pozemky parc. č.1345/15, 1345/36 a 1345/37 vše v k.ú.
Pokratice.

Příloha č. 1: VPS.pdf

V Litoměřicích 28.04.2021

Předkládá: Mgr. Václav Červín (místostarosta)
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Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 22. 4. 2021

Číslo bodu: 24
Název bodu: Úprava schváleného splátkového kalendáře
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Procházková
Konzultoval/a (s
kým): Bc. Skoková Martina

Důvodová zpráva:
žadatelka: paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx412 01 Litoměřice

ZM dne 23.04.2020 usnesením č. 51/2/2020 schválilo uzavření dohody o splátkách dluhu pro paní
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice, na částku
198.385 Kč. Výše splátky činí 4.000 Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem květen
2020, se splatností k poslednímu dni každého měsíce (jedná se o nedoplatek kupní ceny za bytovou
jednotku). Vzhledem k tíživé životní situaci (exekuce, insolvence) a výši dlužné částky ZM žadatelce
vyhovělo a povolilo splátkový kalendář o 14 měsíců delší, než je lhůta dle schválených Zásad pro
schválení dohod o splátkách dluhu, což je max. 36 měsíců.

Žadatelka požádala dne 15.02.2021 o odložení dvou měsíčních splátek za měsíce únor 2021 a březen
2021. Žádá o možnost upravit splátkový kalendář. V žádosti uvádí, že z důvodu pracovní
neschopnosti (nemoc) nebyla schopna vzhledem k nízkému měsíčnímu příjmu (výši příjmů neuvádí)
splátky uhradit a žádá o prodloužení splátkového kalendáře o dva měsíce.
Stanovisko OSNMM – doporučujeme vyhovění žádosti o prodloužení splátkového kalendáře o dva
měsíce (žadatelka dosud dluh řádně splácela), výše splátek zůstane nezměněna.

Právní úsek byl informován o podané žádosti paní xxxxxxx a doporučuje uzavření Dodatku č. 1
k Dohodě o splátkách dluhu, přičemž je třeba zpětně stanovit, že nedošlo ke ztrátě výhody splátek a
žadatelka může dále svůj dluh hradit v pravidelných měsíčních splátkách (nebude po ní vymáhána
celá částka najednou). Vzhledem k celkové výši dluhu nebylo možné, aby dodatek schválila RM před
uplynutím termínu splatnosti předmětných dvou splátek, ale je nutné schválení zastupitelstvem.

Nemá dopad do rozpočtu města.

Návrh Usnesení:

usnesením č. 49/2/2021

ZM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o splátkách dluhu pro paní
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 412 01 Litoměřice.

Příloha č. 1: anm_dodatek_1_ZM_22042021.pdf

V Litoměřicích 28.04.2021

Předkládá: Mgr. Karel Krejza (místostarosta)
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Dodatek č. 1 k Dohodě o splátkách splatného dluhu 
 
 
Město Litoměřice 
Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice,  
IČO: 00263958 
zastoupené místostarostou Mgr. Karlem Krejzou 
(dále jen „věřitel“) 
 
a 
 
Paní 
XXXXX, datum narození XXXXX 
bytem XXXXX, 412 01 Litoměřice 
(dále jen „dlužník“) 
 

uzavírají tento Dodatek č. 1 k Dohodě o splátkách splatného dluhu ze dne 04.05.2020. 
 

Čl. 1 
 
Smluvní strany uzavřely dne 04.05.2020 dohodu o splátkách dluhu ve výši 198.385 Kč, výše splátky 
byla stanovena 4.000 Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek, počínaje měsícem květen 2020, se 
splatností k poslednímu dni každého měsíce (dále jen „Dohoda“). 
Dlužník požádal dne 15.02.2021 o úpravu splátkového kalendáře, a to o odložení dvou měsíčních 
splátek za měsíce únor 2021 a březen 2021, každá ve výši 4 000 Kč. 
 
Tímto dodatkem se Dohoda mění a doplňuje tak, že se splatnost měsíční splátky za měsíc únor 2021 
a březen 2021 odkládá na měsíce následující po uhrazení všech dohodnutých splátek a zároveň se 
stanovuje, že dlužník neuhrazením splátek v řádných termínech za měsíce únor 2021 a březen 2021 
neporušil Dohodu a nedošlo ke ztrátě výhody splátek.    
 
Pro úplnost se uvádí, že dlužník je povinen v řádném termínu a výši uhradit měsíční splátku za měsíc 
duben 2021 a dále v následujících měsících podle splátkového kalendáře stanoveného Dohodou. 
 
Uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o splátkách splatného dluhu bylo schváleno ZM dne 22.04.2021 pod 
usnesením č. x/x/2021. 
 

Čl. 3 
 

Smluvní strany prohlašují, že jim není známa žádná skutečnost bránící uzavření tohoto dodatku, s jeho 
obsahem souhlasí a na znamení toho připojují své podpisy. 
Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana tohoto 
dodatku. 
 
 
 
V Litoměřicích dne                                                                             V Litoměřicích dne  
 
 
 
 
 
 
       Město Litoměřice          
zastoupené místostarostou                           XXXXX 
    Mgr. Karlem Krejzou 
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Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 22. 4. 2021

Číslo bodu: 25

Název bodu: Záměr prodeje pozemku parc.č. 273 o výměře 168 m2 v k.ú.
Pokratice

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

Důvodová zpráva:
Žadatel: manželé
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice
Odůvodnění: Žádají o odkoupení pozemku (zahrady).
Stanovisko OÚRM: Dle platné územně plánovací dokumentace je pozemek parc. č. 273 v k.ú.
Pokratice zahrnut do zastavěného území do ploch s rozdílným způsobem využití označených jako BI -
bydlení individuální v rodinných domech – městské.  Díky výměře pozemku a v platné územně
plánovací dokumentaci stanovené přípustné zastavitelnosti pozemku, není tato parcela vhodná pro
realizaci stavby RD. Prodej pozemku je možný.
Stanovisko OSNMM: Dle vypracované dokumentace ke stavbě rekonstrukce ul. Skalická (ul.
Mlýnská) „ ul. Skalická komunikace a inženýrské sítě „ -  je předmětný pozemek zatížen trvalým
záborem 6 m2.  Z tohoto důvodu upřednostňujeme nájem.
Místním šetření bylo zjištěno, že na pozemku se nachází plechová garáž doporučujeme dopočítat
bezesmluvní užívání pozemku 5 Kč/m2/rok, a to 3 roky zpětně. 
Projednáno v MK 31.3.2021 Hlasováním           pro: 1              proti: 7             zdržel se:           MK
nedoporučuje prodej 
Hlasováním      pro: 7              proti: 1              zdržel se: MK doporučuje záměr pronájmu (pachtovní
smlouva) pozemku parc.č. 273 o výměře 168 m2 (zahrada) v k.ú. Pokratice s podmínkou uhrazení
bezesmluvního užívání v částce 2520 Kč.

Návrh Usnesení:

usnesením č. 50/2/2021

ZM neschvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 273 o výměře 168 m2 (zahrada) v k.ú. Pokratice.

Příloha č. 1: 273.pdf

V Litoměřicích 28.04.2021

Předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)





1/1

Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 22. 4. 2021

Číslo bodu: 26

Název bodu: Záměr prodeje pozemku parc.č. 4303 o výměře 82 m2 v k.ú.
Litoměřice

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

Důvodová zpráva:
Žadatel: manželé
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
Litoměřice 
Odůvodnění: Žadatelé vlastní pozemek parc.č. 4304/1 a 4302 (ostatní plocha) komunikace a žádaný
pozemek je mezi uvedenými pozemky. Pozemky jsou využívány, jako příjezdová cesta jak
k nemovitosti žadatele, tak k zahrádkám.   Žádaný pozemek je zatížen věcným břemenem cesty.
Pozemky parc.č. 4304/1 a 4302 jsou také zatížené věcným břemene cesty k sousedním zahrádkám. 
Stanovisko OÚRM: Dle platné územně plánovací dokumentace, kterou je územní plán Litoměřice ve
znění po změně č.2 je pozemek parc. č. 4303 v k.ú. Litoměřice zahrnut do ploch s rozdílným
způsobem využití označených jako SR - smíšené využití obytné a rekreační. V rámci těchto ploch je
však graficky v hlavním výkresu i v koordinačním výkresu pozemek zakreslen jako komunikace. Dle
výkresu dopravy pak jako místní obslužná komunikace.
Vzhledem k tomu, že žadatelé již vlastní sousední pozemky a že komunikace je zakreslená v platné
územně plánovací dokumentaci, lze s žádostí o prodej souhlasit za podmínky, že se bude jednat
nadále o veřejně přístupnou komunikaci zpřístupňující pozemky zahrádek a objektů pro individuální
rekreaci.
Záměr prodeje byl oznámen vlastníkům sousedních pozemků parc.č. 4313/1 a 4297/1, kteří
upozorňují na skutečnost, že přes pozemek vede vodovodní řad.  
Projednáno v MK 31.3.2021 Hlasováním           pro: 6              proti: 3              zdržel se: 
MK doporučuje se zřízením VCB 

Návrh Usnesení:

usnesením č. 51/2/2021

ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 4303 o výměře 82 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice za
předpokladu zachování veřejné přístupové cesty a se zřízením VCB ve prospěch města Litoměřice.

Příloha č. 1: 4303.pdf

V Litoměřicích 28.04.2021

Předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 22. 4. 2021

Číslo bodu: 27
Název bodu: Záměr prodeje části pozemku parc.č. 55/11 v k.ú. Litoměřice
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:
Žadatel: pan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice 
Odůvodnění: Žadatel je vlastník sousední nemovitosti restaurace „Budvarka“. Žádá pozemek o
velikosti cca 80 m2, který slouží jako přístup k nákladové rampě pro zásobování s technickým
zadním vchodem.  
Stanovisko OÚRM: Rozhodování v území městské památkové rezervace Litoměřice je dle platné
územně plánovací dokumentace, kterou je Územní plán Litoměřice ve znění po změně č.2 podmíněno
zpracováním územní studie pro toto území. Územní studie byla v roce 2019 pořízena jako Územní
studie veřejného prostranství Litoměřice (Městská památková rezervace). Dle této studie je mimo
jiné i pozemek parc. č. 55/11 v k.ú. Litoměřice Součástí sledovaných veřejných prostranství, která by
mohla být zpřístupněna.  Vzhledem k tomu, že zmíněný územně plánovací podklad uvažuje o
pozemku jako o veřejném prostranství, nelze souhlasit s uvedeným prodejem. 
Stanovisko OSNMM: Pozemek parc.č. 55/11 je vedený jako ostatní plocha – manipulační plocha
s tím, že je zatížený věcným břemenem právo chůze a jízdy pro nemovitost ve vlastnictví žadatele. 
Projednáno v MK 31.3.2021 Hlasováním           pro: 1              proti: 7              zdržel se:
MK nedoporučuje  prodej

Návrh Usnesení:

usnesením č. 52/2/2021

ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 55/11 o výměře cca 80 m2 v k.ú. Litoměřice
(nutný GP).

Příloha č. 1: 55_11.pdf

V Litoměřicích 28.04.2021

Předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 22. 4. 2021

Číslo bodu: 28

Název bodu: Adresný záměr prodeje BJ č. 750/2 včetně pozemku parc. č. 1688
o velikosti podílu 1004/3000 v k.ú. Litoměřice

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

Důvodová zpráva:
Žadatel: OSNMM
Odůvodnění: 
Město Litoměřice vlastní v domě č.p. 750, ul. Mrázova pouze tuto bytovou jednotku, za kterou musí
přispívat do fondu oprav. Stávající nájemce projevil zájem o odkoupení bytu za cenu dle znaleckého
posudku. Dle §1187 zákona č. 89/2012 má nájemce bytu předkupní právo k jednotce při jejím prvním
převodu.
V minulosti nabízelo město dle Zásad prodeje obytných domů a jednotek z majetku Města Litoměřice
nájemníkům slevu 5 % z kupní ceny v případě jednorázové úhrady kupní ceny před podpisem kupní
smlouvy.
V případě úhrady kupní ceny ve třech stejných splátkách, bude první splátka uhrazena před
podpisem kupní smlouvy a další dvě vždy po roce. V kupní smlouvě bude dle § 2132 zákona
č. 89/2012 Sb., sjednána doložka o výhradě vlastnictví, tedy že vlastnické právo přejde na kupujícího
až splněním podmínky uhrazení celé kupní ceny. Do katastru nemovitostí bude zapsána poznámka o
výhradě vlastnictví, jako vlastník zůstane zapsán prodávající. Kupující nadále zůstává nájemcem
předmětného bytu. V kupní smlouvě a v dodatku nájemní smlouvy bude uvedeno, že nájemník má
povinnost hradit veškeré platby související se správou domu a pozemku, zejména služby a dále pak i
případné investice. Nájemné do doby úhrady poslední splátky, tj. do doby zaplacení kupní ceny bude
stanoveno ve výši příspěvku do fondu oprav.
OSNMM doporučuje schválení adresného záměru prodeje bytu stávajícímu nájemci bytu s uvedením
výše uvedených možností úhrady kupní ceny v nabídce ke koupi. Prodej musí být realizován
v zákonem stanovené lhůtě (tj. do 6 měsíců od převzetí nabídky ke koupi).
Nemá dopad do rozpočtu města.

Projednáno v komisi majetkové vč. agendy likvidační (dále MK) dne 31.03.2021. MK doporučila
adresný záměr prodeje.

Návrh Usnesení:

usnesením č. 53/2/2021

ZM schvaluje adresný záměr prodeje bytové jednotky č. 750/2 vymezené v pozemku parc. č. 1688,
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 209 m2, jehož součástí je budova č.p. 750, obec Litoměřice,
část obce Předměstí a spoluvlastnického podílu o velikosti 1004/3000 na společných částech
pozemku parc. č. 1688 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 750 v obci a k.ú.
Litoměřice.
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V Litoměřicích 28.04.2021

Předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)



1/1

Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 22. 4. 2021

Číslo bodu: 29
Název bodu: Záměr prodeje pozemku parc.č. 1154 v k.ú. Pokratice
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:
Žadatelé: paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice, paní
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a pan Petr Martínek,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice.
Odůvodnění: ZM 4.2.2021 schválilo prodej sousedních pozemků, které měli v nájmu parc.č. 1151/1 a
1151/2 v k.ú. Pokratice. Žádaný pozemek o výměře 62 m2 (trvalý travní porost) nebyl součástí
nájemní smlouvy, ale je žadateli užívaný. 
Stanovisko OÚRM: Z důvodu možného budoucího rozšíření komunikace v místě, či případně její
rekonstrukce odbor územního rozvoje nesouhlasí v tomto případě s prodejem pozemku parc. č. 1154
v k.ú. Pokratice. Doporučuje nájem.
Projednáno v MK 31.3.2021 Hlasováním           pro: 1              proti: 7              zdržel se: 0
MK nedoporučuje a doporučuje pronájem pozemku
 

Návrh Usnesení:

usnesením č. 54/2/2021

ZM neschvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 1154 o výměře 62 m2 (trvalý travní porost) v k.ú.
Pokratice.
 

Příloha č. 1: 1154.pdf

V Litoměřicích 28.04.2021

Předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 22. 4. 2021

Číslo bodu: 30

Název bodu: Adresný záměr prodeje 1/2 podílu pozemku parc. č. 1689 v k.ú.
Litoměřice

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

Důvodová zpráva:
Žadatel: OSNMM

Spoluvlastník pozemku parc. č. 1689, zahrada o výměře 157 m2 v k.ú. Litoměřice projevil zájem o
odkoupení spoluvlastnického podílu Města Litoměřice o velikosti 1/2. Jedná se o pozemek u domu č.
p. 750/6 v ulici Mrázova, který je z ulice přístupný pouze přes dům. Dle § 1124 zákona č.  89/2012
má spoluvlastník právo podíl vykoupit za obvyklou cenu dle znaleckého posudku.

V tomto domě vlastní Město Litoměřice také bytovou jednotku č. 750/2, byt je nabízen nájemci ke
koupi (má předkupní právo).

OSNMM doporučuje schválení adresného záměru prodeje.

Projednáno v komisi majetkové vč. agendy likvidační (dále MK) dne 31.03.2021. MK doporučila
adresný záměr prodeje.

Nemá dopad do rozpočtu města.

Návrh Usnesení:

usnesením č. 55/2/2021

ZM schvaluje adresný záměr prodeje 1/2 podílu o výměře 78,5 m2 pozemku parc. č. 1689, zahrada
v k.ú. Litoměřice.

Příloha č. 1: situace_1689.pdf

V Litoměřicích 28.04.2021

Předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)



pozemek parc. č. 1689, k.ú. Litoměřice 
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Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 22. 4. 2021

Číslo bodu: 31

Název bodu: Směna pozemků dle nezapsaného GP v k.ú. Pokratice ul. K.
Trochty

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

Důvodová zpráva:
Žadatel: PharmDr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Praha a Mgr.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice
Odůvodnění: ZM v roce 2005 a 2006 řešilo přijetí daru pozemků potřebných na výstavbu komunikace
K. Trochty. Darovací smlouva byla dořešena, žadatel daroval 1/6 pozemku parc.č. 1265/105 v k.ú.
Pokratice. Následně ZM dne 25.1.2007 schválilo směnu pozemků dle nezapsaného GP a to parc.č.
1265/150 o výměře 12 m2 ve vlastnictví manželů xxxxxxxxxxxza pozemek parc.č. 1265/158 o výměře
16 m2 ve vlastnictví města z důvodu vybudování místní komunikace. Náklady spojené se směnou
mělo hradit město Litoměřice. Bohužel k podpisu smlouvy nedošlo.
Stanovisko OÚRM: Nemá námitek ani připomínek.
V současné době je vůle dořešit majetkoprávní vztahy pozemků.   
Projednáno v MK dne 13.1.21 Hlasováním        pro: 8              proti: 0              zdržel se:0
MK doporučuje směnu pozemků.
Záměr byl projednán a schválen ZM dne 4.2.2021 usnesením č. 20/1/2021.
Zveřejněno na úřední desce: od 22.2.2021 do 10.3.2021 není připomínek ani námitek.

Návrh Usnesení:

usnesením č. 56/2/2021

a) ZM ruší usnesení č. I.16 ze dne 25.1.2007. – směnu pozemků v k.ú. Pokratice p.č. 1265/150 (12
m2 ve vl. Mgr. xxxxxxxxxxxxxxx, Praha a Mgr. xxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice) za p.č. 1265/158 (16
m2 ve vl. města) z důvodu vybudování místní komunikace. Náklady spojené se směnou bude hradit
město Litoměřice.

 
b) ZM schvaluje směnu pozemků dle nezapsaného GP a to parc.č. 1265/150 o výměře 12 m2 k.ú.
Pokratice ve vlastnictví manželů PharmDr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
Praha a Mgr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice za pozemek parc.č.
1265/158 o výměře 16 m2 k.ú. Pokratice ve vlastnictví města Litoměřice z důvodu vybudování místní
komunikace. Náklady spojené se směnou hradí 1/2 manželé xxxxxxxx a 1/2 město Litoměřice.

Příloha č. 1: 1265.pdf

V Litoměřicích 28.04.2021

Předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 22. 4. 2021

Číslo bodu: 32
Název bodu: Prodej pozemku parc.č. 2680/4 v k.ú. Litoměřice
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:
Žadatel: pan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice 
Odůvodnění: Dle podepsané dohody spoluvlastníků o užívání společné věci a kupní smlouvy o
převodu podílů na vlastní nemovité věci se smlouvou o zřízení zástavního práva žadatel užívá
výhradně umývárnu a servisní opravnu vozidel ve společném objektu, a to v souladu s kolaudačním
rozhodnutím ze dne 21.07.1993. Kontrolou a na základě nezapsaného GP bylo zjištěno posunutí
stavby na podílu ve vl. žadatele, posun označen jako parc.č. 2680/4 o výměře 15 m2 v k.ú.
Litoměřice.
Na základě souhlasného prohlášení vlastníků stavby došlo k zápisu (2/2021) dle dohody o užívání.
Žadatel vlastní stavbu stojící na pozemku parc.č. 2681/4,2682/3, 2682/2 a 2680/4.
Stanovisko OÚRM: Odbor územního rozvoje nemá připomínek k prodeji vyznačené části pozemku
parc. č. 2680/2 (nově 2680/4) v k.ú. Litoměřice, přičemž tato část uvedeného pozemku je pod
stávající stavbou žadatele (posun). Stavbu v jejích současných rozměrech respektuje i zpracovaná
Územní studie veřejného prostranství Litoměřice – Rybáře, jejíž využití bylo schváleno dne 20.5.2019
a údaje o studii byly zaneseny do evidence územně plánovací činnosti dne 29.05.2019.
Projednáno v MK dne 23.3.20 Hlasováním        pro: 8              proti: 0              zdržel se: 0
MK doporučuje prodej nezapsaného pozemku parc.č. 2680/4 o výměře 15 m2 v k.ú. Litoměřice. 
Záměr byl projednán a schválen ZM dne 23.4.2020 usnesením č. 58/2/2020.
Zveřejněno na úřední desce od 30.4.2020 do 16.5.2020 není připomínek ani námitek.
Cena dle znaleckého posudku č. 10/804/2021 činí 20 800 Kč
Dopad do rozpočtu města 2021 bude příjmem ÚZ 4802/4000.

Návrh Usnesení:

usnesením č. 57/2/2021

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 2680/4 o výměře 15 m2 (zastavěná plocha) v k.ú.
Litoměřice panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice, za cenu dle
znaleckého posudku 20 800 Kč, uhrazení nákladů na vyhotovení znaleckého posudku ve výši 4 840
Kč a správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.   

Příloha č. 1: 2680.pdf

V Litoměřicích 28.04.2021

Předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)





1/1

Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 22. 4. 2021

Číslo bodu: 33
Název bodu: Prodej pozemku parc.č. 212/11 v k.ú. Pokratice
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:
Žadatel: pan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Pokratice, Litoměřice
Odůvodnění: Žadatel je vlastník krajní stavby garáže, žádá o odkoupení cca 18 m2 z důvodu
přestavby garáže včetně zvýšení o cca 0,80 m z důvodu parkování obytného automobilu. Jedná se o
svažitou proluku mezi cestou a zrušeným dětským hřištěm.
Stanovisko OÚRM: Pozemek parc. č. 212/1 stejně jako 209/1 v k.ú. Pokratice je v platné územně
plánovací dokumentaci zahrnut do ploch s rozdílným způsobem využití označených jako BI - bydlení
individuální v rodinných domech – městské. V těchto plochách lze mimo jiné umisťovat parkoviště a
garáže osobních automobilů. Samotné rozšíření v tomto smyslu tedy není v rozporu s platnou
územně plánovací dokumentací. Po prověření na místě lze konstatovat následující podmínky:
Rozšíření garáže bude provedeno v nejmenší potřebné míře. Nedojde k zúžení prostoru severně od
garáže využívaného k obsluze přilehlých zahrad a investor zajistí odvodnění objektu s napojením na
stávající realizované sousední garáže.
Projednáno v MK Hlasováním      pro: 7              proti: 0              zdržel se: 0
MK doporučuje záměr prodeje části pozemku parc.č.212/1 o výměře cca 18 m2 (zahrada) v k.ú.
Pokratice (nutný GP) formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě.
Záměr byl projednán a schválen ZM dne 4.6.2020 usnesením č. 90/3/2020.
Zveřejněno na úřední desce od 31.7.2020 do 16.8.2020 není připomínek ani námitek.
Cena dle znaleckého posudku č. 12/806/2021 činí 21 700 Kč
Dopad do rozpočtu města 2021 bude příjmem ÚZ 4802/4000.
Na přestavbu garáže je projektová dokumentace v souladu se záměrem prodeje.

Návrh Usnesení:

usnesením č. 58/2/2021

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č.212/11 o výměře 18 m2 (zahrada) v k.ú. Pokratice panu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Pokratice, Litoměřice za cenu dle
znaleckého posudku   21 700  Kč + DPH, uhrazení nákladů na vyhotovení znaleckého posudku ve
výši 5 445 Kč, geometrického plánu ve výši 6 655 Kč a správního poplatku za vklad práva do katastru
nemovitostí.    

Příloha č. 1: 212_1.pdf

V Litoměřicích 28.04.2021

Předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 22. 4. 2021

Číslo bodu: 34
Název bodu: Nákup pozemku parc.č. 2472/196 v k.ú. Litoměřice
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:
Žadatel: LM Immobilien, s.r.o., Na malém klínu 1787/24, Libeň, Praha 8, IČO: 28437764
Odůvodnění: Společnost nabízí městu část pozemku o výměře cca 820 m2 (nutný GP), která je pod
páteřní komunikací ul. Bojská za cenu dle znaleckého posudku.  
Stanovisko OÚRM: Nemá námitek ani připomínek. 
Projednáno v MK dne 13.1.21 Hlasováním        pro: 8              proti: 0              zdržel se:0
MK doporučuje nákup
Záměr byl projednán a schválen ZM dne 4.2.2021 usnesením č. 20/1/2021.
Zveřejněno na úřední desce: od 22.2.2021 do 10.3.2021 není připomínek ani námitek.
Cena dle znaleckého posudku č. 13/807/2021 v částce 456 000 Kč (náklady za ZP uhradí kupující)
GP parc.č. 2472/196 o výměře 853 m2 (náklady za GP uhradí prodávající)

Návrh Usnesení:

usnesením č. 59/2/2021

ZM schvaluje nákup pozemku parc.č. 2472/196 o výměře 853 m2 v k.ú. Litoměřice, který je potřebný
pro výstavbu páteřní komunikace, od LM Immobilien, s.r.o., Na malém klínu 1787/24, Libeň, Praha
8, IČO: 28437764, za cenu dle znaleckého posudku 456.000 Kč. Správní poplatek za vklad práva do
katastru nemovitostí uhradí město Litoměřice.   

Příloha č. 1: par.2472_13.pdf

V Litoměřicích 28.04.2021

Předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 22. 4. 2021

Číslo bodu: 35

Název bodu: Směna pozemků parc.č. 657/100 (vl.město) za pozemky parc.č.
657/96,97,98 ,99 v k.ú. Pokratice

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

Důvodová zpráva:
Žadatel: pan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice 
Odůvodnění: Město Litoměřice je vlastníkem pozemku parc.č. 657/80 v k.ú. Pokratice. Od 2/2020 je
žadatel vlastníkem sousedního pozemku parc.č. 657/22, na kterém se v současné době provádí
údržba, zpevnění, vyčistění a posléze oplocení pozemku na parkovací dvůr pro občany.
MK dne 23.3.2020 Projednávala původní žádost na odkoupení pozemku a doporučila bod odložit do
doby předložení řešení zajištění (opěrné zdi) svahu k přilehlé komunikaci ul. Pokratická.
Nová žádost, která je odsouhlasená s OÚRM: Jde o směnu pozemků s doplatkem rozdílu ceny.
Stanovisko OÚRM: Dle platné územně plánovací dokumentace je uvedená část pozemku parc. č.
657/80 v k.ú. Pokratice zařazena do ploch s rozdílným způsobem využití označených jako DI – plochy
dopravní infrastruktury. Zároveň platná územně plánovací dokumentace navrhuje v tomto místě
hromadné parkování v objektu s orientační kapacitou 150 parkovacích míst. Vzhledem k tomu, že
žadatel je vlastníkem sousedního pozemku parc. č. 657/22 v k.ú. Pokratice, je žádost o část
sousedního pozemku pochopitelná.  V rámci pozemku parc. č. 657/80 v k.ú. Pokratice dochází
k výrazné terénní nerovnosti, kdy část, o kterou žadatel nemá zájem slouží jako prostor pro
zaparkování osobních automobilů v úrovni komunikace v ulici Pokratická a ostatní část je cca
v úrovni ulice Na Výslunní s tím, že severně terén mírně stoupá. V případě, že předmětem navýšení
stávající kapacity parkování bude i redukce stávajících svahů, na kterých je situována komunikace
v ulici Pokratická, bude zdejší odbor souhlasit s prodejem části pozemku pouze za předpokladu, že
před samotným převodem pozemku bude vydáno příslušné povolení na řešení zajištění svahu
v místě, nejspíše opěrnou zdí, přičemž toto bude v rozpracovanosti konzultováno se zdejším
odborem.
Nové stanovisko OÚRM: Souhlasí se směnou pozemků za předpokladu, že bude předloženo a zdejším
odborem odsouhlaseno řešení koncepce parkovacího areálu včetně plánovaných stavebních záměrů.
Členové MK doporučují směnu pouze za předpokladu, že vlastník pozemku v rámci smlouvy smění i
část u komunikace Na Výsluní z důvodu možné výstavby chybějícího chodníku. 
Projednáno v MK dne 31.8.2020, Hlasováním    pro:6               proti:                 zdržel se:2
MK doporučuje směnu za podmínky odsouhlasení konceptu řešení parkovacího areálu včetně
plánovaných stavebních úprav OÚRM. 
Záměr byl projednán a schválen ZM dne 17.9.2020 usnesením č. 111/4/2020.
Zveřejněno na úřední desce od 9.10.2020 do 27.10.2020 není připomínek ani námitek.
Byl zhotoven GP dle požadavků a schválení OÚRM (náklady za GP uhradí každý 1/2)
Původní pozemek ve vlastnictví města parc.č. 657/80 nově vzniklá parc.č. 657/100 o výměře 188 m2
(vl. město), cena dle znaleckého posudku č. 8/802/2021 220 300 Kč. (náklady za ZP uhradí kupující)
Původní pozemek ve vlastnictví žadatele parc.č. 657/22 nově vzniklé parc.č. 657/96   o výměře   34
m2, 657/97 o výměře 8 m2, parc. 657/98 o výměře 6 m2, parc.657/99 o výměře 35 celkem 83 m2 (vl.
žadatel), cena dle znaleckého posudku č. 7/801/2021  97 300 Kč. (náklady za ZP uhradí město)
Dopad do rozpočtu města 2021 bude příjmem ÚZ 4802/4000.

Návrh Usnesení:

usnesením č. 60/2/2021



2/2

ZM schvaluje směnu pozemku ve vlastnictví města parc.č. 657/100 o výměře 188 m2 v k.ú.
Pokratice, za pozemky parc.č. 657/96 o výměře 34 m2, 657/97 o výměře 8 m2, 657/98 o výměře 6 m2
a 657/99 o výměře 35 m2, vše v k.ú. Pokratice, s doplatkem rozdílu ceny  123.000 Kč ve prospěch
města,  panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice a uhrazení nákladů za
vypracování ZP ve výši 4 840 Kč a 1/2 za vypracování GP ve výši  3.025 Kč a 1/2 správního poplatku
za vklad práva do katastru nemovitostí.

Příloha č. 1: 657_80.pdf

V Litoměřicích 28.04.2021

Předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 22. 4. 2021

Číslo bodu: 36

Název bodu: Prohlášení o geometrickém a polohovém určení pozemků v k.ú.
Pokratice

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

Důvodová zpráva:
Žadatel: pan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice 
Odůvodnění: Žadatel je vlastník stavby č.p. 35 v ul. U Statku, včetně sousedních pozemků. Na své
náklady si nechal tyto nemovitosti zaměřit. GP č. 1494-24/2021 byla zjištěna odchylka ve výměře.
Správné polohové určení hranic jsou vyznačené v GP, nejsou sporné ani zpochybněné.
Pozemky ve vl. města
Parc.č. 614/24 dříve 5556 m2 nyní 5556 m2 (stejná výměra)
Parc.č.  375/1  dříve   469 m2 nyní   470 m2 (víc o 1 m2) 
Stanovisko OÚRM: Z územního hlediska není námitek ani připomínek. 
Projednáno v MK 31.3.2021 Hlasováním           pro: 6              proti: 2              zdržel se:
MK doporučuje

Návrh Usnesení:

usnesením č. 61/2/2021

ZM schvaluje prohlášení o geometrickém a polohovém určení pozemků v k.ú. Pokratice.

Příloha č. 1: k.u._Pokratice.pdf
Příloha č. 2: Prohlaseni.pdf

V Litoměřicích 28.04.2021

Předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 22. 4. 2021

Číslo bodu: 37
Název bodu: Bezúplatný převod pozemku parc.č. 5340/3 v k.ú. Litoměřice
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:
Žadatel: OSNMM 
Odůvodnění: Jedná se o pozemek pod místní komunikací ul. Na Bídnici. Dle zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, údržbu a správu komunikací a zeleně provádí obec. Převody pozemků pod
komunikacemi a veřejná prostranství jsou dle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR, převáděny na
obce bezúplatně.
Zastupitelstvo města dne 10.9.2009 schválilo podání žádosti.
Pozemek parc.č. 5340/3 o výměře 2616 m2 (ostatní plocha komunikace) v k.ú. Litoměřice.

Návrh Usnesení:

usnesením č. 62/2/2021

ZM schvaluje uzavření smlouvy č. 532/2021 o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité
věci - pozemku parc.č. 5340/3 v k.ú. Litoměřice, od ČR- ÚZSVM, IČO:69797111, Rašínovo nábřeží
390/42, Praha, do vlastnictví města Litoměřice.    

Příloha č. 1: 5340.pdf

V Litoměřicích 28.04.2021

Předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 22. 4. 2021

Číslo bodu: 38

Název bodu: Majetkoprávní dořešení pozemků – doplnění usnesení 160/5/2020
z ZM 3.12.2020

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

Důvodová zpráva:
Žadatel: Povodí Ohře s.p., IČO: 70889988, Bezručova 4219, Chomutov 
Odůvodnění: Na základě podnětu k dořešení vlastnických vztahů pozemků, proběhlo místní šetření.
Předběžným zaměřením geodety bylo zjištěno, že koryto potoka mezi ulicí Březinova a Na Výsluní
včetně opěrných zdí různého stáří, materiálového provedení a různé výšky se nachází i na pozemcích
v majetku města. OSNMM nenašel žádné dokumenty, které by prokazovaly vlastnictví staveb,
nemáme tyto stavby v evidenci majetku ani nezajišťujeme jejich opravu, proto je důležité odstranit
tento nesoulad.
ZM dne 3.12.2020 pod č. usnesení 160/5/2020 b) schválilo majetkoprávní dořešení pozemků (dle
nezapsaného GP č. 1481-201412/2020) a staveb opěrných břehových zdí v okolí Pokratického potoka
formou směnné smlouvy takto: město Litoměřice smění pozemky parc.č. 600/67 o výměře 2 m2 (ost.
plocha) a 657/95 o výměře 12 m2 (ost. plocha) vše v k.ú. Pokratice a ČR- Povodí Ohře, s.p.,
Bezručova 4219, Chomutov, IČO 70889988, smění pozemky parc.č. 363/17 o výměře 11 m2 (ost.
plocha), 363/18 o výměře 18 m2 (ost. plocha) a 646/5 o výměře 16 m2 (vodní plocha) vše v k.ú.
Pokratice, směna pozemků bude bez finančního vyrovnání. 
Žadatel má ve vlastnictví i pozemky parc.č. 375/7 a 657/77 v k. ú. Pokratice. Na pozemku 375/7 se
nachází komunikace a na pozemku 657/77 chodník, obojí v majetku města Litoměřice. Z výše
uvedených důvodů nabízejí městu Litoměřice tyto pozemky. Vzniklá situace by mohla být řešena při
majetkoprávním vypořádání pozemků a staveb opěrných břehových zdí v okolí Pokratického potoka.
Pozemky se nachází ve stejném úseku a majetkoprávní vypořádání nebylo dosud dořešeno s tím, že
do připravované směnné smlouvy budou tyto pozemky začleněné.   
Stanovisko OÚRM: Z územního hlediska není námitek ani připomínek.
 

Návrh Usnesení:

usnesením č. 63/2/2021

ZM schvaluje doplnění usnesení č. 160/5/2020 písm. b) ze dne 3.12.2020: směnná smlouva s
Povodím Ohře s.p. bude doplněná o pozemky parc.č. 375/7 o výměře 58 m2 (ost.plocha) a parc.č.
657/77 o výměře 9 m2 (ost.plocha) vše v k.ú. Pokratice, které budou převedeny do vlastnictví města
Litoměřice bez finančního vyrovnání.

Příloha č. 1: Povodi.pdf

V Litoměřicích 28.04.2021

Předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 22. 4. 2021

Číslo bodu: 39

Název bodu: Částečná revokace usnesení č. 120/4/2020 ze dne 17.9.2020 –
změna prodávajícího

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

Důvodová zpráva:
Žadatel: OSNMM 
Odůvodnění: ZM schválilo nákup pozemku parc.č. 2472/141 o výměře 1361 m2 (orná půda) dle
nezapsaného GP č. 4491-47/2017 v k.ú. Litoměřice, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 715 900
Kč od podílových spoluvlastníků, a to 1/2 vzhledem k celku od Mgr.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Liberec I a 1/2 od paní
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice, veškeré náklady spojené se vkladem
práva do katastru nemovitostí uhradí město Litoměřice. 
KS bohužel nebyla podepsána z důvodu toho, že je podmíněna smlouvou o zřízení věcného břemene
a výmazem předkupního práva zbylé části pozemku. Jeden ze spoluvlastníků v rámci rodiny převedl
podíl o velikosti 1/2 na paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxa paní MUDr. xxxxxxxxxxxxxx.    

Návrh Usnesení:

usnesením č. 64/2/2021

ZM částečně revokuje usnesení č. 120/4/2020 ze dne 17.9.2020  a schvaluje nákup pozemku parc.č.
2472/141 o výměře 1361 m2 (orná půda) dle nezapsaného GP č. 4491-47/2017 v k.ú. Litoměřice, za
cenu dle znaleckého posudku ve výši 715 900 Kč od podílových spoluvlastníků, a to 1/2 vzhledem
k celku od Mgr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Liberec I a 1/4 od Mgr.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice a 1/4   od MUDr.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice, veškeré náklady spojené
se vkladem práva do katastru nemovitostí uhradí město Litoměřice.

V Litoměřicích 28.04.2021

Předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)


