
POZVÁNKA 
 

na 9. jednání Zastupitelstva m ěsta Litom ěřic konané dne 8. 12. 2016 od 16 hod. 
v kongresovém sále Hradu v Litom ěřicích se sídlem Tyršovo nám. 68 

 
 
PROGRAM: 

I. Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu, 
kontrola plnění bodů 

II. Doplnění / stažení bodu programu 
III. Hlasování o programu 
IV. Body jednání: 

1. Změna Jednacího řádu ZM      
2. Rozpo čtová opat ření dle doporu čení FV ze dne 28.11.2016    
3. Návrh rozpo čtu m ěsta na rok 2017 
4. Rozpo čtový výhled na období 2018 - 2019     
5. Převod poskytnuté dotace ze služby na službu v rámci poskytovatele - Diakonie ČCE 

Středisko k řesťanské pomoci v Litom ěřicích 
6. Dotační program – Podpora sociálních služeb pro rok 2017   
7. Poskytnutí dotace na činnost HC Stadion Litom ěřice, z. s. na rok 2017 
8. Poskytnutí dotace na činnost FK Litom ěřicko, z.s. na rok 2017 
9. Poskytnutí dotace na činnost Slavoj Basketbalový klub Litom ěřice, z.s. na rok 2017 
10. Poskytnutí dotace na činnost TJ Slovan Litom ěřice z.s. na rok 2017 
11. Schválení projektu "Masarykova základní škola L itom ěřice - vybudování odborných 

učeben"  
12. Poskytnutí dotace pro Destina ční agenturu České st ředoho ří o.p.s. na projekt "Lodní 

doprava Porta Bohemica"  
13. Schválení Ak čního plánu 2017 
14. Dohoda o splátkách dluhu 
15. Schválení odpisu pohledávek 

a) Odpis pohledávek úseku správy nemovitostí  
b) Odpis pohledávek - M ěstská prádelna a čistírna, s.p. 

16. Podání návrhu na odvolání likvidátora LABSKÉ PA ROPLAVEBNÍ SPOLEČNOSTI, o.p.s., 
podání návrhu na schválení nového likvidátora a pov ěření odboru KSaT k podání 
těchto návrh ů k soudu 

17. Změna OZV o hazardu 
18. Změna částí m ěsta 
19. Změna Statutu sociálního fondu 

Majetkové záležitosti:  
Záměry: 

20. Prodej pozemku o velikosti podílu ¼ parc. č. 1537/46  o celkové vým ěře 4120 m2 (orná 
půda) v k.ú. Pozo řice (Brno venkov)  

21. Prodej opušt ěného a neudržovaného hrobového za řízení – pomníku, sektor II., 
eviden ční číslo 14 B-15 m ěstského h řbitova  

22. Nákup části pozemku parc. č. 2662/1, vodní plocha, koryto vodního toku v k.ú. 
Litom ěřice 

23. Žádost o bezúplatný p řevod pozemku parc. č. 4826/5 o vým ěře 120 m2 (ost.plocha) v k.ú. 
Litom ěřice na ČR Úřad pro zastupování státu ve v ěcech majetkových  

24. Prodej pozemku parc. č 4533/2 o vým ěře 40 m2 (zast.plocha) v k.ú. Litom ěřice 
25. Prodej opušt ěného a neudržovaného hrobového za řízení – klasická hrobka, sektor III.C,  

eviden ční číslo 21 m ěstského h řbitova 
 

Prodeje: 
26. Prodej pozemku parc. č. 3636/3 o vým ěře 232 m2 (zahrada) v k.ú. Litom ěřice (dle 

nezapsaného odd ěl. geomet. plánu) 
27. Prodej pozemku parc. č. 2658/9 o vým ěře 25 m2 (ost.plocha) a 2660/5 o vým ěře 165 m2 

(ost.plocha) v k.ú. Litom ěřice 
28. Prodej pozemku parc. č. 1752/3 o vým ěře 112 m2 (zahrada) v k.ú. Litom ěřice 



29. Mimosoudní vypo řádání majetku (pozemk ů) v k.ú. Litom ěřice 
30. Prodej v ěcí movitých (Eso p řístřešků) stojících na pozemku parc. č. 5227/36 v k.ú. 

Litom ěřice 
31. Revokace usnesení ZM č.99/4/2016 ze dne 23.06.2016 týkající se prodeje po zemku 

parc. č. 823/1 o vým ěře 482 m2 v k.ú. Litom ěřice formou smlouvy o budoucí KS 
s právem provedení stavby a z řízení úplatného v ěcného b řemene k sousedním 
pozemk ům parc. č. 826/1 a 826/2 v k.ú. Litom ěřice 

32. Prodej BJ č. 439/22, ul. Kubínova 439/2  v k.ú. Litom ěřice dle schválených Zásad 
prodeje obytných dom ů, jednotek a nebytových prostor ů z majetku M ěsta Litom ěřice 

33. Prodej nepot řebného majetku pozemku parc. č. 1362/1 o vým ěře 169 m2 (nezapsaný 
odd ěl.geometr.plán) v k.ú. Litom ěřice  

34. Prodej nepot řebného majetku pozemku parc. č. 2843  o vým ěře 1049 m2 v k.ú. 
Litom ěřice v četně nezapsané drobné stavby 

35. Bezúplatný p řevod pozemku parc. č. 657/85 o vým ěře 42 m2 (ost.plocha) v k.ú. Pokratice 
od ČR ÚZSVM, Rašínovo náb řeží 390, Praha  

36. Revokace usnesení ZM č.141/6/2016 ze dne 15.9.2016, týkající se z řízení věcného 
břemene – služebnosti umíst ění provozování, údržby a oprav plynárenského za řízení 
k části pozemku parc. č. 279/1 v k.ú. Litom ěřice  

37. Zřízení věcného b řemene – služebnosti umíst ění provozování, údržby a oprav 
elektriza ční distribu ční soustavy k částem pozemk ů parc.č. 2530/33 a 2530/37 v k.ú. 
Litom ěřice 

38. Zřízení věcného b řemene – služebnosti umíst ění provozování, údržby a oprav 
elektriza ční distribu ční soustavy k části pozemku parc. č. 2453/7 v k.ú. Litom ěřice 

39. Zřízení věcného b řemene – služebnosti umíst ění provozování, údržby a oprav 
elektriza ční distribu ční soustavy k částem pozemk ů parc.č. 2435/1, 2435/2 a 2490/4 
v k.ú. Litom ěřice  

40. Zřízení věcného b řemene – služebnosti umíst ění provozování, údržby a oprav 
elektriza ční distribu ční soustavy k částem pozemk ů parc. č. 4098/7 a 4011/3 v k.ú. 
Litom ěřice 

41. Zřízení věcného b řemene – služebnosti  umíst ění provozování, údržby a oprav 
elektriza ční distribu ční soustavy k části pozemku parc. č. 5222/1 v k.ú. Litom ěřice 

42. Zřízení věcného b řemene – služebnosti  umíst ění provozování, údržby a oprav 
vodovodního a kanaliza čního za řízení k části pozemku parc. č. 2475/1 v k.ú. Litom ěřice  

43. Zřízení věcného b řemene – služebnosti  umíst ění provozování, údržby a oprav 
vodovodního a kanaliza čního za řízení k části pozemku parc. č. 2475/1 v k.ú. Litom ěřice 

44. Zřízení věcného b řemene – služebnosti umíst ění provozování, údržby a oprav 
kanaliza čního za řízení k části pozemku parc. č. 2631 v k.ú. Litom ěřice 

45. Zřízení věcného b řemene – služebnosti umíst ění provozování, údržby a oprav 
telekomunika čního za řízení k části pozemku  parc. č. 4885/2 v k.ú. Litom ěřice 

46. Zřízení věcného b řemene – služebnosti umíst ění provozování, údržby a oprav 
telekomunika čního za řízení k částem pozemk ů  parc.č. 247 a 41, jehož sou částí je 
budova s č.p. 43  v k.ú. Litom ěřice 

47. Zřízení věcného b řemene – služebnosti umíst ění provozování, údržby a oprav  
kanaliza čního za řízení k části pozemku parc. č. 4842/1 v k.ú. Litom ěřice 

48. Zřízení věcného b řemene – služebnosti umíst ění provozování, údržby a oprav  
kanaliza čního za řízení k části pozemku parc. č. 4843/1 v k.ú. Litom ěřice 

49. Zřízení věcného b řemene – služebnosti umíst ění provozování, údržby a oprav  
kanaliza čního za řízení k části pozemku parc. č. 4858/2 v k.ú. Litom ěřice 

50. Zřízení věcného b řemene – služebností provozování, údržby, oprav a um ístění deš ťové, 
splaškové p řípojky, kabelovodu pro IS v četně napájecích kabel ů NN a  přípojky  elektro 
(NN) k části pozemku parc. č. 2720 v k.ú. Litom ěřice 
 

V.  Informace 
VI.  Interpelace 
VII.  Diskuze 
VIII.  Závěr 

 
 



M ě s t o   L i t o m ě ř i c e 
 

 

N Á V R H   D O   ZM 
 

 

pro jednání ZM, dne:  08.12.2016 
předkládá: Mgr. Karel Krejza, místostarosta  
vypracoval: Bc. Martina Skoková, vedoucí KSaT  
  
Návrh: Změna Jednacího řádu Zastupitelstva města Litoměřic 
 
Odůvodnění:   
Stávající Jednací řád Zastupitelstva města Litoměřice stanoví, že zápis ze zasedání 
zastupitelstva se nezpracovává formou doslovného přepisu, ale obsahuje pouze podstatné 
informace: 
„Zápis se nezpracovává formou doslovného přepisu. V zápise musí být uvedeny podstatné 
věci, které výsledek a průběh hlasování ovlivnily či nějakým zásadním způsobem dotvářely.“ 
 
Vzhledem k tomu, že mnohdy nenastala shoda mezi ověřovateli zápisu  
a jednotlivými zastupiteli o tom, co považovat za podstatnou informaci, což vedlo k podávání 
námitek proti tomuto zápisu, shodli se zastupitelé, že napříště bude u jednotlivých bodů 
(pokud k nim proběhla diskuze) a v bodě Diskuze uveden odkaz na pořízený videozáznam 
z jednání zastupitelstva, kde jsou obsaženy veškeré informace a názory prezentované  
na zasedání zastupiteli. 
Tento odkaz je již uveden v zápise ze 7. mimořádného zasedání zastupitelstva konaného 
dne 18.10.2016.   
Upravené znění Jednacího řádu Zastupitelstva města Litoměřice tvoří přílohu tohoto návrhu. 
 
Dopad do rozpočtu města: 
 

c) nemá dopad do rozpočtu města. 
 
Návrh na usnesení:    
ZM schvaluje změnu Jednacího řádu Zastupitelstva města Litoměřic, a to § 9 odst. 5., který 
nově zní:  
„Zápis se nezpracovává formou doslovného přepisu. V zápise musí být uvedeny změny 
navrhovaného usnesení včetně protinávrhů. U jednotlivých bodů programu bude uvedeno, 
zda k nim probíhala diskuze, kdo diskutoval a odkaz na pořízený videozáznam ze zasedání 
zastupitelstva. Zápis v bodě Diskuze bude rovněž obsahovat jména diskutujících a odkaz  
na videozáznam.“  
 
Ostatní ustanovení jednacího řádu zůstávají nezměněna (viz příloha orig. zápisu). 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        
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J e d n a c í  ř á d 
 

Zastupitelstva města Litoměřic 
 
 
 

§ 1 
Úvodní ustanovení 

 
Jednací řád Zastupitelstva města Litoměřic (dále jen „Zastupitelstvo“) je vydán na základě  
§ 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ,,zákon“)  
a upravuje zejména svolání, přípravu, průběh zasedání, způsob usnášení, náležitosti 
rozhodování a způsob kontroly usnesení Zastupitelstva. 
 

§ 2 
Pravomoci Zastupitelstva  

 
1. Zastupitelstvo rozhoduje ve věcech uvedených v § 84 odst. 1 zákona, přičemž úkony 

uvedené v ustanovení § 84 odst. 2 jsou mu vyhrazeny, stejně jako rozhodování  
o majetkoprávních úkonech dle § 85 zákona. 

 
2. Zastupitelstvo si dle ustanovení § 84 odst. 4 zákona může vyhradit další pravomoci 

v samostatné působnosti obce mimo pravomoci vyhrazené Radě města Litoměřic (dále jen 
„Rada“). 

 
3. Zastupitelstvo rozhoduje dle ustanovení § 84 odst. 5 zákona o zrušení usnesení Rady, jsou-

li mu předložena k rozhodnutí starostou poté, co pozastavil jejich výkon z důvodu jejich 
nesprávnosti (§ 105 odst. 1 zákona) v rámci své samostatné působnosti. 

 
§ 3  

Práva člena Zastupitelstva 
 

1. Člen Zastupitelstva má při výkonu funkce právo: 
- předkládat návrhy Zastupitelstvu a dalším orgánům města, jejichž je členem, 
- vznášet dotazy, připomínky a podněty (dále jen „dotazy“) na Radu a její jednotlivé 

členy, na předsedy výborů a na statutární orgány právnických osob, které město 
založilo nebo zřídilo, 

- požadovat od zaměstnanců města zařazených i nezařazených do městského úřadu (dále 
jen „zaměstnanci“), jakož i od zaměstnanců právnických osob, které město založilo 
nebo zřídilo, informace ve věcech, které souvisejí s výkonem funkce člena 
Zastupitelstva. 

 
2. Na dotazy nebo žádosti o informace dle odst. 1 tohoto článku odpovídá dotazovaný 

požadovanou formou (ústně, elektronicky, písemně), nejpozději do 30 dnů, pokud jejich 
poskytnutí nebrání právní předpisy.   
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§ 4  
Svolání zasedání   

 
1. Zasedání Zastupitelstva svolává starosta zpravidla 1x za 6 týdnů, nejméně však 1x  

za 3 měsíce s programem dle potřeb práce, případně požadavků členů Zastupitelstva. 
Starosta svolává zasedání nejpozději 7 dnů přede dnem jeho konání. Požádá-li o to alespoň 
jedna třetina členů Zastupitelstva nebo hejtman kraje, je starosta povinen svolat zasedání 
zastupitelstva nejpozději do 21 dnů od doručení žádosti městskému úřadu. 

 
2. Svolání provede starosta písemným (či emailem) pozváním jednotlivých členů 

Zastupitelstva  
a veřejnou pozvánkou na úřední desce městského úřadu, webových stránkách města, 
případně též výlepem na plakátových plochách. Dále zve zaměstnance a podle 
projednávané problematiky může přizvat zástupce dotčených orgánů a organizací, případně 
potřebné odborníky, apod. 

 
3. Pozvání musí obsahovat místo, dobu konání a navržený program připravovaného zasedání 

Zastupitelstva.  
 
4. Svolané zasedání zastupitelstva může starosta ze závažných důvodů zrušit; informování 

členů Zastupitelstva, zaměstnanců, dalších pozvaných osob a veřejnosti se provede 
obdobně jako u svolání zasedání.      

 
§ 5  

Příprava zasedání   
 

1. Přípravu zasedání Zastupitelstva projedná starosta při zasedání Rady, která uloží potřebné 
úkoly k přípravě a stanoví zejména: 
a) dobu a místo konání, 
b) odpovědnost za zpracování a předložení materiálů včetně odborných podkladů, 
c) způsob projednání materiálů. 

 
2. Písemné materiály na zasedání Zastupitelstva musí být zpracovány a předány na sekretariát 

Kanceláře starosty a tajemníka (dále jen „KSaT“) nejpozději 9 dnů před konáním zasedání 
Zastupitelstva. Sekretariát KSaT zajistí jejich odeslání včetně pozvánky členům 
Zastupitelstva nejpozději 7 dnů před zasedáním Zastupitelstva. Před zasedáním 
Zastupitelstva mají možnost nahlédnout do těchto materiálů zaměstnanci a předsedové 
komisí. V případě návrhu rozpočtu a výsledku hospodaření za uplynulý rok musí být tyto 
materiály zpracovány nejméně 17 dnů před konáním zasedání Zastupitelstva  
a zveřejněny na úřední desce městského úřadu po dobu 15 dnů. 

 
3. Potřebné podklady zajišťuje a materiály zpracovává zpravidla příslušný odbor městského 

úřadu (dále jen „zpracovatel“), přičemž podle potřeby žádá o součinnost další odbory nebo 
příspěvkové organizace; součástí materiálů jsou také stanoviska příslušných výborů a 
komisí.  
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4. Právo předkládat návrhy k projednání na zasedání zastupitelstva mají pouze jeho členové, 

Rada a výbory (dále jen „předkladatel“). 
 
5. Návrhy se předkládají podle obsahu písemně a elektronicky, výjimečně ústně  

na zasedání Zastupitelstva. Materiály pro zasedání Zastupitelstva obsahují zejména: 
a) název materiálu (návrh), 
b) označení předkladatele a zpracovatele, 
c) odůvodnění, 
d) přílohy, 
e) návrh usnesení. 
Pro ústně podané návrhy se toto ustanovení použije přiměřeně. Sekretariát KSaT zajistí 
kompletaci materiálů, které obdrží od jednotlivých předkladatelů a jejich distribuci členům 
Zastupitelstva. Materiály se rovněž zveřejňují na webových stránkách města. 

 
6. Pro přípravu stanovisek a odborných expertiz k záležitostem projednávaným Zastupitelstvem 

může Zastupitelstvo zřídit pracovní komise. Do těchto pracovních komisí Zastupitelstvo volí 
své členy a podle potřeby další zaměstnance a experty. Funkce pracovních komisí končí 
splněním úkolu, nejpozději skončením zasedání Zastupitelstva, na kterém bylo přijato 
závěrečné usnesení v dané věci. 

 
§ 6  

Účast členů na zasedání  
 

1. Členové Zastupitelstva jsou povinni se zúčastnit každého zasedání Zastupitelstva, jinak 
jsou povinni se omluvit starostovi prostřednictvím sekretariátu KSaT. 

 
2. Účast na zasedání stvrzují členové Zastupitelstva podpisem na prezenční listině. 
 
3. Členové zastupitelstva jsou povinni být přítomni po celou dobu zasedání Zastupitelstva. 

Pokud z naléhavých důvodů potřebují odejít před jeho ukončením, omluví se 
předsedajícímu.  

 
§ 7  

Účast veřejnosti na zasedání  
 
1. Zasedání Zastupitelstva jsou veřejná. 
 
2. O místě, datu a navrženém programu zasedání Zastupitelstva informuje městský úřad 

nejpozději 7 dnů před jeho konáním na úřední desce městského úřadu a dále uveřejněním 
na webových stránkách města a případně též vylepením na plakátových plochách. 

 
3. Občan města, který dosáhl věku 18 let; fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let  

a vlastní na území města nemovitost; fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je cizím 
státním občanem a je ve městě hlášena k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní 
smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena (dále jen „občan“); mají 
právo vyjadřovat na zasedání Zastupitelstva své stanovisko k projednávaným věcem 
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(včetně návrhu rozpočtu města a závěrečnému účtu města za uplynulý kalendářní rok) 
v souladu s tímto jednacím řádem. Toto právo má též čestný občan města. Na výzvu 
předsedajícího občan prokáže svoji totožnost a oprávnění vyjadřovat se na zasedání 
Zastupitelstva. 

 
4. Občan se přihlásí do diskuse (rozpravy) před zahájením zasedání písemně  

u předsedajícího s uvedením, ke kterému bodu programu bude diskusní příspěvek 
přednesen nebo v průběhu zasedání přihlášením se zvednutím ruky po zahájení diskuse 
k projednávanému bodu programu.    

 
5. Diskusní příspěvky občanů se řídí pořadím přihlášení do diskuse, ti, kteří se písemně 

přihlásili před zahájením zasedání, mají přednost. Občan se ujme slova na výzvu 
předsedajícího. Doba diskusního příspěvku se omezuje na 5 minut. Předsedající je 
oprávněn přerušit vystoupení občana i před uplynutím této doby, pokud se podstatným 
způsobem odchýlí od tématu. Předsedající může vyslovit souhlas s přednesením dalšího 
příspěvku téhož občana ke stejnému bodu programu. 

 
6. Požádá-li na zasedání Zastupitelstva o slovo člen vlády nebo jím určený zástupce, senátor, 

poslanec, nebo zástupce orgánů kraje, musí mu být uděleno. 
 
7. Občané mohou požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti 

Zastupitelstvem; žádost (je-li podepsána nejméně 0,5% občanů) musí být projednána na 
zasedání Zastupitelstva nejpozději do 90 dnů. Občané mohou podávat návrhy, připomínky 
a podněty; tato podání se vyřizují bezodkladně, jde-li o působnost Zastupitelstva, 
nejpozději do 90 dnů.    

 
8. Pokud je občan informován (pozvánka, webové stránky), že ze zasedání Zastupitelstva 

bude pořizován obrazový nebo zvukový záznam, dává svou účastí na zasedání 
konkludentní souhlas s pořízením tohoto záznamu.          

 
§ 8  

Zásady zasedání  
 

1. Nikdo nesmí rušit průběh zasedání Zastupitelstva, předsedající může vykázat z jednací 
místnosti rušitele zasedání. 

 
2. Nemluví-li řečník k věci nebo překročí-li stanovený limit, může mu předsedající  

nebo člen pracovního předsednictva po předchozím upozornění odejmout slovo. 
 
3. V průběhu zasedání Zastupitelstva se zakazuje používat mobilní telefony a jiná zařízení 

v jednací místnosti rušivým způsobem.      
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§ 9  
Organizačně technické záležitosti zasedání, zápis ze zasedání 

 
1. Organizační a technické zabezpečení zasedání zajišťuje tajemník městského úřadu, v jeho 

nepřítomnosti vedoucí KSaT; odpovídá i za vyhotovení usnesení a zápisu  
ze zasedání Zastupitelstva. 
 

2. Zápisy a usnesení ze zasedání, jakož i všechny související materiály jsou archivovány na 
sekretariátu KSaT. 

 
3. Z průběhu zasedání Zastupitelstva se pořizuje zápis, který podepisuje starosta nebo 

místostarosta a zvolení ověřovatelé. Schválený zápis osvědčuje průběh zasedání a obsah 
usnesení.  

 
4. Zápis musí obsahovat: 

- den, místo, hodinu zahájení a ukončení zasedání Zastupitelstva, 
- počet přítomných, omluvených a neomluvených členů Zastupitelstva, 
- jméno předsedajícího zasedání Zastupitelstva 
- jména zvolených členů návrhové komise a ověřovatelů zápisu, 
- jména jmenovaných členů pracovního předsednictva a zapisovatele, 
- schválený program zasedání Zastupitelstva, 
- průběh a výsledky hlasování k jednotlivým bodům programu (počet hlasů pro, proti, 

zdržení se), 
- schválené znění usnesení k jednotlivým bodům programu, 
- podané dotazy, návrhy a další podstatné skutečnosti k projednávaným bodům a 
programu Zastupitelstva. 

 
5. Zápis se nezpracovává formou doslovného přepisu. V zápise musí být uvedeny změny 

navrhovaného usnesení včetně protinávrhů. U jednotlivých bodů programu bude uvedeno, 
zda k nim probíhala diskuze, kdo diskutoval a odkaz na pořízený videozáznam ze zasedání 
zastupitelstva. Zápis v bodě Diskuze bude obsahovat jména diskutujících a odkaz na 
videozáznam. 

 
6. Nedílnou součástí originálu zápisu je vlastnoručně podepsaná listina přítomných  

a písemné interpelace členů Zastupitelstva, popř. oznámení o osobním zájmu apod. 
 
7. Zápis musí být pořízen nejpozději do 10 dnů od konání zasedání Zastupitelstva  

a musí být uložen na městském úřadě (sekretariát KSaT) k nahlédnutí. 
 
8. O námitkách člena Zastupitelstva proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání Zastupitelstva. 

Občané mohou své námitky uplatnit prostřednictvím členů Zastupitelstva.   
 

9. Usnesení a zápisy ze zasedání Zastupitelstva se zveřejňují na webových stránkách města 
po dobu 5 let. Ve zveřejněných usneseních a zápisech se provede anonymizace osobních 
údajů s přihlédnutím k tomu, aby rozhodnutí o konkrétní záležitosti bylo dostatečně určité 
a srozumitelné.  
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§ 10  
Program zasedání  

 
1. Zastupitelstvo jedná o věcech, které byly schváleny v programu a o dalších návrzích, 

s jejichž zařazením do programu vysloví souhlas nadpoloviční většina všech členů 
Zastupitelstva. 

 
2. Při zahájení zasedání sdělí předsedající návrh programu. Členové Zastupitelstva mohou 

navrhnout jeho doplnění, změny nebo vypuštění některých bodů. Program schvaluje 
Zastupitelstvo hlasováním. Zasedání Zastupitelstva se poté řídí schváleným programem.    

 
 

§ 11  
Hlasování  

 
1. Zastupitelstvo je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. 

K platnému usnesení, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech 
členů Zastupitelstva. 
 

2. Návrh usnesení je připraven písemně a zpravidla předložen před zahájením zasedání 
předsedajícímu, návrhové komisi a pracovnímu předsednictvu. 

 
3. Byly-li navrženy změny a doplňky, které nebyly zahrnuty do návrhu usnesení 

předloženého návrhovou komisí, dá předsedající nejprve hlasovat o těchto změnách a 
doplňcích, v pořadí od naposled předloženého, a poté o celkovém/ případně o původním 
návrhu usnesení.  

 
4. Text navrhovaného změněného (doplněného) usnesení formuluje vždy písemně člen 

Zastupitelstva, který jej navrhuje a předloží jeho znění návrhové komisi, která jej 
zkontroluje, popř. upraví a předá schválený text usnesení zapisovatelce k přepsání  
do zápisu ze zasedání Zastupitelstva a do písemného vyhotovení usnesení. 

 
5. V případě, že je návrh usnesení předložen ve více variantách, hlasuje Zastupitelstvo 

nejprve o variantě doporučené předkladatelem. Schválením jedné varianty se považují 
ostatní varianty za nepřijaté a již se o nich nehlasuje. 

 
6. V případě uplatnění protinávrhu hlasuje Zastupitelstvo nejdříve o protinávrhu v pořadí od 

naposledy předloženého.   
 
7. Hlasování se provádí pomocí elektronického hlasovacího zařízení. V případě, že 

elektronické hlasovací zařízení nelze použít, hlasuje se veřejně zvednutím ruky (dále jen 
„aklamací“). V odůvodněných případech (např. volba starosty, členů výborů) může 
probíhat hlasování tajně, schválí-li to Zastupitelstvo. O usnesení se hlasuje po každém 
projednaném bodu (návrhu).   
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§ 12  
Průběh zasedání  

 
1. Zasedání Zastupitelstva musí být přítomni kromě jeho členů i vedoucí odborů městského 

úřadu, velitel městské policie, interní audit, popřípadě další ředitelé příspěvkových 
organizací, je-li jejich účast nutná (dále jen „ostatní účastníci“). 

 
2. Zasedání Zastupitelstva řídí starosta nebo jím pověřený místostarosta popř. jím určený člen 

Zastupitelstva (vždy jen „předsedající“). Předsedající řídí hlasování, jehož výsledek 
vyhlašuje, ukončuje a přerušuje zasedání a dbá na to, aby mělo pracovní charakter a věcný 
průběh. 

 
3. Zasedání Zastupitelstva se zahajuje zpravidla v 16:00 hod. a je časově omezeno do 20:00 

hod. O případném nutném prodloužení zasedání Zastupitelstva nechá předsedající hlasovat, 
s tím, že již projednávaný bod programu bude dokončen. 

 
4. Předsedající zahajuje zasedání ve stanovenou hodinu, nejpozději však v době, kdy je 

přítomna nadpoloviční většina členů Zastupitelstva. 
 
5. Jestliže do 20-ti minut po stanoveném začátku zasedání není přítomna nadpoloviční většina 

členů Zastupitelstva, předsedající zasedání ukončí a do 14-ti dnů svolá starosta náhradní 
zasedání. Obdobně se postupuje v případě, že v průběhu zasedání poklesne počet 
přítomných členů Zastupitelstva pod úroveň nadpoloviční většiny. 

 
6. Zjištění účasti členů Zastupitelstva při zahájení zasedání se provádí pomocí elektronického 

hlasovacího zařízení, není-li k dispozici aklamací. V průběhu zasedání se člen 
Zastupitelstva prezentuje v okamžiku, kdy se přihlásí do diskuse či hlasuje.  

 
7. V zahajovací části zasedání předsedající přivítá všechny účastníky zasedání, prohlásí, že 

zasedání Zastupitelstva bylo řádně (mimořádně) svoláno, požádá členy Zastupitelstva o 
prezentaci, sdělí počet přítomných členů a konstatuje přítomnost (nepřítomnost) 
nadpoloviční většiny všech členů Zastupitelstva, určí zapisovatele, určí členy pracovního 
předsednictva, navrhne a nechá zvolit návrhovou komisi (z členů Zastupitelstva), navrhne 
a nechá zvolit dva ověřovatele zápisu (z členů Zastupitelstva). 

 
8. Ze zasedání Zastupitelstva se zpravidla pořizují obrazové a zvukové záznamy za účelem 

informování veřejnosti.   
 

9. Předsedající sdělí, zda byl ověřen zápis z předchozího zasedání Zastupitelstva  
a jaké námitky byly proti němu podány. V případě, že neobdrží námitky k zápisu 
z předchozího zasedání Zastupitelstva, prohlásí zápis za schválený. Pokud námitky byly 
uplatněny, rozhodne o nich Zastupitelstvo po vyjádření ověřovatelů tohoto zápisu.  

 
10. Předsedající nebo jím pověřený člen Zastupitelstva seznámí přítomné s plněním úkolů 

z minulého zasedání Zastupitelstva. 
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11. Předsedající oznámí návrh programu zasedání. Členové Zastupitelstva mohou navrhnout 

doplnění nebo stažení bodu z programu zasedání. O těchto návrzích nechá předsedající 
hlasovat. Poté nechá schválit konečné znění programu zasedání Zastupitelstva. 

 
12. Úvodní slovo k projednávaným návrhům uvede předkladatel. 

 
13. Pokud by členovi Zastupitelstva se zřetelem k výsledku projednávaného bodu (návrhu) 

mohla vzniknout osobní výhoda nebo újma, anebo má-li na věci jiný osobní zájem; to 
neplatí, jde-li jinak o prospěch nebo zájem obecně zřejmý, oznámí svůj poměr 
k projednávané věci Zastupitelstvu. Oznámení o osobním zájmu podá člen Zastupitelstva 
písemně před zahájením zasedání nebo ústně v jeho průběhu, nejpozději však předtím, než 
bude přistoupeno k hlasování. Oznámení je vždy součástí zápisu ze zasedání 
Zastupitelstva. 

 
14. Po zprávě předkladatele následuje zpravidla diskuse. Do diskuse se přihlašují členové 

Zastupitelstva pomocí elektronického hlasovacího zařízení nebo aklamací. Ostatní 
účastníci a občané se přihlašují do diskuse písemně nebo zvednutím ruky. Bez ohledu na 
pořadí přihlášek do diskuse musí být uděleno slovo tomu členovi Zastupitelstva, 
tajemníkovi či právnímu úseku, který namítá nedodržení platných právních předpisů, což 
signalizuje zvednutím ruky. V průběhu diskuse může předsedající udělit slovo i ostatním 
účastníkům zasedání. Tato diskuze se vede jen k projednávanému bodu programu.  
Ke slovu je možno se přihlásit jen do té doby, pokud předsedající neudělí závěrečné slovo 
nebo pokud neukončí rozpravu. Trvání diskusního příspěvku je omezeno maximálně na 5 
minut, výjimku může povolit pracovní předsednictvo. Ve stejné věci nesmí nikdy táž osoba 
vystupovat vícekrát než 2x. Ten komu nebylo slovo uděleno, nesmí se ho ujmout. 

 
15. Předsedající má právo udělit předkladateli návrhu slovo v závěru diskuse k věci, kterou 

uváděl a která se projednává. Předsedající má vždy právo na závěrečné slovo. 
 

16. Kterýkoli člen Zastupitelstva může podat návrh na ukončení rozpravy, o tomto návrhu se 
musí hlasovat ihned a bez další rozpravy. 

 
17. Členové Zastupitelstva mají právo v průběhu zasedání Zastupitelstva požadovat přestávku 

k poradě o projednávaném bodu.  
 

18. Pracovní předsednictvo sčítá hlasy a zjišťuje výsledky hlasování aklamací. V případě 
hlasování pomocí elektronického hlasovacího zařízení pracovní předsednictvo výsledky 
hlasování kontroluje. Předsedající výsledky hlasování veřejně vyhlásí. 

 
19. Závěr zasedání je vyhrazen informacím, všeobecné diskuzi a interpelacím v pořadí dle 

schváleného programu. Interpelace se podávají pouze písemnou formou. 
 

20. Pokud Zastupitelstvo ve stanoveném čase neprojedná vše, co bylo na schváleném 
programu zasedání a neschválí prodloužení zasedání, svolá starosta nejpozději do 14-ti dnů 
nové zasedání Zastupitelstva.     
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§13  

Ukončení zasedání 
 

1. Předsedající prohlásí zasedání za ukončené, byl-li schválený program zasedání vyčerpán. 
Rovněž prohlásí zasedání za ukončené, klesl-li počet přítomných členů Zastupitelstva pod 
nadpoloviční většinu nebo z jiných závažných důvodů, zejména nastaly-li skutečnosti 
znemožňující nerušené jednání, v těchto případech svolá starosta zasedání Zastupitelstva 
znovu do 14 dnů.    

 
§ 14  

Usnesení Zastupitelstva a jejich plnění 
 

1. Usnesení ze zasedání Zastupitelstva se vyhotovuje písemně nejpozději do 10 dnů od jeho 
konání a podepisuje ho starosta spolu s místostarostou. 
 

2. Usnesení obdrží starosta, místostarostové, členové Zastupitelstva, tajemník městského 
úřadu, vedoucí odborů městského úřadu, velitel městské policie, ředitelé příspěvkových 
organizací a tiskový mluvčí města. 

 
3. Jednotlivá usnesení Zastupitelstva se číslují, tak, že číslo usnesení se skládá ze tří částí: 

z pořadového čísla usnesení odděleného lomítkem od čísla zasedání Zastupitelstva 
v daném kalendářním roce a lomítkem odděleného kalendářního roku.    

 
4. Usnesení Zastupitelstva se zveřejňuje vyvěšením na úřední desce městského úřadu a 

zpřístupní se na webových stránkách města. 
 
5. Vždy po skončení kalendářního roku předloží tajemník městského úřadu Zastupitelstvu 

kontrolní zprávu o plnění usnesení za uplynulý rok.  
 
 

§ 15 
Ustanovení závěrečná 

 
1. Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu schvaluje Zastupitelstvo. 
 
2. Tento jednací řád nahrazuje Jednací řád Zastupitelstva města Litoměřic schválený 

zastupitelstvem města dne 09.04.2016. 
 

3. Tento jednací řád byl schválen na zasedání Zastupitelstva dne 08.12.2016 usnesením  
č. … a nabývá účinnosti dnem jeho schválení.  

 
Litoměřice ... prosince 2016 

 
 
        ----------------------------- 
         Mgr. Ladislav Chlupáč 
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                    starosta  



M   Ě   S   T   O                 L   I   T   O   M   Ě   Ř   I   C   E 
 
 
 

N  Á  V  R  H     D  O     Z M 
 

 

 

pro jednání ZM,  dne : 8. 12. 2016 

 

předkládá : ing. Lončák, MBA  – předseda FV 

 
 

Návrh: 

Rozpočtová opatření dle doporučení FV 

 

 

Odůvodnění: 

 

Viz zápis z jednání FV včetně příloh uveden v příloze 

 

 

 

Návrh na usnesení: 

 

ZM schvaluje: 

rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 28. 11. 2016 (viz příloha orig. zápisu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis navrhovatele :                                                 Přijaté usnesení ZM č. :                                              

 



 

Zápis 
z jednání výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice 

Finanční výbor (FV) 

konaného dne 28.11. 2016 od 16:00 v zasedací místnosti ČNIS 

Přítomni: 

 Ing. Radek Lončák, MBA – předseda FV  

 Ing. Jaroslav Marek 

 David Šikula 

 Václav Knotek 
 
 
 

Omluveni:  

 Aleš Kodytek 

 Ing. Vladimír Kestřánek, MBA – místopředseda FV 

 Jiří Landa 

 

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

Zapisovatel: Ing. Iveta Zalabáková 

 

Program: 

1. Návrhy na rozpočtová opatření 
2. Různé 
 

 

 

Konec jednání:  16:50 

Termín příštího jednání: 23. 1. 2017 od 16:00 v zasedací místnosti ČNIS  

Zapsal (a): Ing. Iveta Zalabáková 
 



Hosté: p. Tvrzník (ředitel MSZ) 
                            
Ad 1. Návrhy na rozpočtová opatření: 
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 2016 – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
Jedná se o účelové dotace na rok 2016 dle schválených rozhodnutí a uzavřených smluv. 
 
FV bere informaci na vědomí, souhlasí s návrhem RO a doporučuje ZM ke schválení.  
 (pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0) 
  
Odbor ekonomický – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí s návrhem RO a doporučuje ZM ke schválení. 
 (pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor správní – sociální fond – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí s návrhem RO a doporučuje ZM ke schválení. 
 (pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor správní – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí s návrhem RO a doporučuje ZM ke schválení. 
 (pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0)    

 
Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí s návrhem RO a doporučuje ZM ke schválení. 
 (pro:4 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor správy nemovitého majetku města – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí s návrhem RO a doporučuje ZM ke schválení. 
 (pro:4  proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor životního prostředí – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí s návrhem RO a doporučuje ZM ke schválení. 
 (pro:4  proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí s návrhem RO a doporučuje ZM ke schválení. 
 (pro:4  proti: 0 zdržel se: 0)   
 
Odbor – stavební úřad – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí s návrhem RO a doporučuje ZM ke schválení. 
 (pro:4  proti: 0 zdržel se: 0)   
  
Odbor územního rozvoje – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí s návrhem RO a doporučuje ZM ke schválení. 
 (pro:4  proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor dopravy a silničního hospodářství – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí s návrhem RO a doporučuje ZM ke schválení. 
 (pro:4  proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Útvar strateg. plánování a udržit. rozvoje – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí s návrhem RO a doporučuje ZM ke schválení. 
 (pro:4  proti: 0 zdržel se: 0)    
 
 
 
 
 
 
 



celkem navržená rozpočtová opatření – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
- po promítnutí všech navržených rozpočtových opatření v celkové výši 45 276 tis. Kč – předpokládané 
saldo příjmů a výdajů (schodek rozpočtu 2016, tj. výdaje roku 2016 vyšší než příjmy roku 2016) ve výši 
26 049 tis. Kč (tj. snížení z předchozí výše 71 325 tis. Kč) 
- částka 45 276 tis. Kč (tj. celková výše rozpočtových opatření) představuje: 

 skutečné navýšení financí v roce 2016 (oproti poslednímu upravenému rozpočtu) ve výši 20 306 
tis. Kč 

 přesuny nedočerpaných výdajů roku 2016 ve výši 24 970 tis. Kč, které přecházejí do výdajů roku 
2017, z toho 
cca 8 mil. Kč – již zahrnuto v návrhu rozpočtu na rok 2017 (předkládaného do ZM 8.12.)  
cca 15 mil. Kč – dosud není zahrnuto v návrhu rozpočtu na rok 2017 - bude řešeno 
1. rozpočtovým opatřením v roce 2017 (na ZM 2.2.) 
  

Ad 2. Různé: 
vývoj daňových příjmů k 1–10/2016:  

- v porovnání se stejným obdobím minulého roku je stav plnění jednotlivých daní (viz příloha) vyšší  
       o cca 19,2 mil. Kč, z toho: 
 

 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti cca + 6,4 mil. Kč (položka 1111) 

 daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti cca + 1,2 mil. Kč (položka 1112) 

 daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů cca + 0,1 mil. Kč (položka 1113) 

 daň z příjmů právnických osob cca + 6,3 mil. Kč (položka 1121) 

 daň z přidané hodnoty cca + 5,2 mil. Kč (položka 1211) 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 Návrhy rozpočtových opatření  

 Daňové příjmy k 1-10/2016 
 
 
 
Rozdělovník:   

 1x ing. Lončák, MBA – předseda FV 

 1x členové FV 

 1x vedení města 

 1x vedoucí zúčastněných odborů a PO 

 1x vnitřní audit 

 1x sekretariát 

 



původní změna nový původní změna nový

13305/6156 KÚÚK - účel. dot. - Centrum SRDÍČKO - denní stacionář 0 40 40 0 40 40 KÚÚK - účel. dot. - Centrum SRDÍČKO - denní stacionář 13305/6156

464/6100 KÚÚK - MěN - účel. dot.  - lůžková péče - neinvestice 4 000 2 080 6 080 4 000 2 080 6 080 KÚÚK - MěN - účel. dot.  - lůžková péče - neinvestice 464/6100

13010/6300 MPSV ČR - účel. dot. - státní přísp. na výkon pěstoun. péče 2 664 16 2 680 2 664 16 2 680 MPSV ČR - účel. dot. - státní přísp. na výkon pěstoun. péče 13010/6300

29516/5000 MZe ČR - účel. dot. - úhrada nákladů za zpracování osnov podle lesního zákona 711 -214 497 711 -214 497 MZe ČR - účel. dot. - úhrada nákladů za zpracování osnov podle lesního zákona 29516/5000 NR2017

2805/2000 dotace od obcí - přestupky 120 41 161

1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 71 325 -41 71 284

78 820 1 922 80 742 7 375 1 922 9 297Celkem Celkem

DOTACE r. 2016    

Rozpočet (v tis. Kč)
P ř í j m y V ý d a j e 

N á z e v N á z e vÚZ/ORG ÚZ/ORG



pro jednání ve finančním výboru, dne: 28.11.2016

předkládá odbor:

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 71 284 -13 279 58 005

2 daň z příjmů FO ze závislé činnosti 61 700 1 700 63 400

3 daň z příjmů FO ze samostatné výděl. činnosti 6 000 500 6 500

4 daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 6 500 100 6 600

5 daň z příjmů PO 60 400 4 600 65 000

6 daň z přidané hodnoty 117 700 4 300 122 000

7 daň z nemovitých věcí 21 400 -400 21 000

8 poplatek ze psů 620 30 650

9 poplatek z ubytovací kapacity 250 30 280

10 SFÚ - odvod (30 %) z loterií 950 350 1 300
11 správní poplatek 120 -60 60

12 portfolio ČSOB - zhodnocení volných zdrojů 1 355 219 1 574
13 úroky z bankovních účtů 119,4 -23 96,4

14 1806/1000 poplatek za likvidaci komunálního odpadu 11 400 150 11 550

15 1807/1000 Zahrada Čech s.r.o. - peněžní plnění nájmu 5 537 -17 5 520

365 335,4 -1 800,0 363 535,4

původní změna nový
finanční vypořádání - účel.dot.-"Zvýšení kvality NR2017

řízení v úřadech ÚVS"

17 bankovní poplatky za vedení účtu 218 -40 178

18 KODAP - daňové poradenství 60 -20 40
19 FÚ - odvod DPH 1 627 -140 1 487

3 505 -1 800 1 705

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy:

Příjmy

2-11, 13-14 Navržená rozpočtová opatření dle aktuálního plnění rozpočtu a odhadu příjmů do konce roku. 

12 Výběr zbytku portfolia pod správou společnosti ČSOB Asset Management.

15 Při tvorbě rozpočtu na rok 2016 bylo podle platné smlouvy počítáno se zvýšením nájemného o inflaci ve výši 0,4%.

Podpisem nové smlouvy dne 30.12.2015 začala být pod bodem 6.4. zohledňována inflace až od 1% výše.

Výdaje

16 Přesun nedočerpaného výdaje do roku 2017 (obsaženo v návrhu rozpočtu na r. 2017).

17-19 Nedočerpané finanční prostředky.

1 O finanční prostředky ve výši  13 279 tis. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů 

k vyrovnání rozpočtu. 

Datum, podpis projednání s vedením města:

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)  14.11.2016 Mgr. Karel Krejza

Datum, podpis navrhovatele:                                   14.11.2016 Ing. Iveta Zalabáková

C e l k e m 

V ý d a j e

Rozpočet (v tis. Kč)
ÚZ/ORG N á z e v
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M Ě S T O      L I T O M Ě Ř I C E

N  Á  V  R  H     Ú P R A V Y     R O Z P O Č T U     D O   F V

1. Tabulka P ř í j m y 

ekonomický

Rozpočet (v tis. Kč)
N á z e v

C e l k e m 

2. Tabulka
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pro jednání ve finančním výboru, dne: 28.11.2016

předkládá: sociální fond

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1 splátky půjček 107 -15 92

2 příděl ze zdrojů minulých let 73 -73 0

180 -88 92

původní změna nový

3 stravné 872 -90 782

4 výročí 266 -29 237

5 rezerva 0 31 31

1 138 -88 1 050

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Příjmy a výdaje:

1-5 Navržená rozpočtová opatření dle aktuálního plnění rozpočtu a odhadu příjmů do konce roku. 

Datum, podpis projednání s vedením města:   

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     21.11.2016 Mgr. Milan Čigáš

Datum, podpis navrhovatele:                   21.11.2016 Monika Pavučková

C e l k e m 

2037/2500

M Ě S T O      L I T O M Ě Ř I C E

N  Á  V  R  H     Ú P R A V Y     R O Z P O Č T U   

1. Tabulka P ř í j m y 

Rozpočet (v tis. Kč)
ÚZ/ORG N á z e v

C e l k e m 

Rozpočet (v tis. Kč)

2. Tabulka V ý d a j e

ÚZ/ORG N á z e v

příspěvek na:

2037/2500



pro jednání ve finančním výboru, dne: 28.11.2016

předkládá odbor: správní, ÚOaKŘ
OLH a MP

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 58 005 -3 756 54 249

58 005 -3 756 54 249

původní změna nový

3 2006/2000 konsolidace ICT, rozšíření a implem. adresář. Služeb 5 000 -3 500 1 500 NR2017

prostředky na platy zaměstnanců

státní správy + samosprávy + VPČ

5 4402/4400 OLH - platy, odměny, zákonné pojištění 1 125 -50 1 075
6 9018/9000 MP - prostředky na platy a zákonné pojištění 15 500 -350 15 150

7 2301/2300 cisternová stříkačka- podíl k dotaci 410 -210 200 NR2017

8 2035/2000 pojištění + auta 200 -50 150

9 2042/2000 zámek Ploskovice - nájem služby za svatební obřady 146 -56 90

10 2020/2000 PHM, oleje 300 -70 230

11 2020/2000 teplo 310 -70 240

12 2001/2000 Destinační agentura České středohoří 450 200 650

13 2014/2000 budova Mír.nám. 15/7- fasáda+výměna oken 483 -36 447
14 2014/2000 DDHM (židle,nábytek,kopírky..) 650 36 686

89 138 -3 756 85 382

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Příjmy a výdaje:

2 Navržená rozpočtová opatření dle aktuálního plnění rozpočtu a odhadu příjmů do konce roku. 

3, 7-11 Nedočerpané finanční prostředky.

4-6 Převod odhadu nedočerpaného rozpočtu do konce roku 2016 z rozpočtu OLH a MP na navýšení 

prostředků na platy pro zaměstnance, vykonávající státní správu a samosprávu. 

12 Navýšení dotace pro Destinační agenturu České středohoří - zafinancování provozu lodní dopravy v sezóně 2016.

Podrobnější informace a schválení smlouvy o dotaci bude předloženo jako samostatný bod na jednání ZM 8.12.

13-14 Převod nevyčerpaných prostředků na pořízení lavic pro klilenty (odbor dopravy a SH).

1 O finanční prostředky ve výši 3 756 tis. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů 

k vyrovnání rozpočtu. 

Datum, podpis projednání s vedením města:   

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     22.11.2016 Mgr. Milan Čigáš

Datum, podpis navrhovatele - vedoucí odboru:                   22.11.2016 Ing. Jaroslav Lachman

4 64 564 400 64 9642039/2000

V ý d a j e

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

M Ě S T O      L I T O M Ě Ř I C E

N  Á  V  R  H     Ú P R A V Y     R O Z P O Č T U     D O   F V

1. Tabulka P ř í j m y 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka



pro jednání ve finančním výboru, dne: 28.11.2016

předkládá odbor: školství kultury, sportu a PP

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 54 249 738 54 987

2 3802/3406 MKZ - nebytové prostory - nájemné - pohledávky 95 14 109

3 3801/3400 správní popl., pokuty, ostatní příjmy 50 66 116

54 394 818 55 212

původní změna nový

4 3401/3400 Litoměřické kulturní léto 1 002 -100 902 NR 2017

5 3802/3406 MKZ - nebytové prostory - nájemné - závazky 95 14 109

6 3327/3500 ZŠ ul. Havlíčkova - EA, ZVA dotace OŽP 63 -48 15 RO2017

7 3051/3317 MŠ ul. Masarykova - neinv. příspěvek na platy 2 290 39 2 329

8 3051/3401 Knihovna K.H.Máchy - neinv. příspěvek na platy 4 270 33 4 303

9 3049/3323 ZŠ ul. B. Němcové - neinv. příspěvek na energie 1 100 50 1 150

10 3049/3250 MSZ ul. Zahradnická - neinv. příspěvek na energie 12 500 580 13 080

11 3051/3250 MSZ ul. Zahradnická - neinv. příspěvek na platy 12 007 180 12 187
12 3049/3610 DDM Rozmarýn - neinv. příspěvek na energie 300 70 370

33 627 818 34 445

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Příjmy a výdaje:

3 Úprava rozpočtu s ohledem na plnění rozpočtu dle rozhodnutí z uložených pokut a odhadu příjmů.

4 Přesun nevyčerpaného rozpočtu do rozpočtu r. 2017 jako rozpočtové opatření.
Nerealizovaná Litoměřická letní filharmonie ZUŠ - akce proběhne v r. 2017.

2-5 Navýšení rozpočtu pohledávek a závazku z pronájmů NP v MKZ do rozpočtu města dle plnění 
(příjmy za předchozí období). 

6 Přesun nevyčerpaného rozpočtu do rozpočtu r. 2017 jako rozpočtové opatření.

7-8 Žádost o navýšení rozpočtu v souvislosti s úpravou platových tarifů dle Nařízení vlády č. 273/2016 Sb.

9 Žádost o navýšení rozpočtu z důvodu vyšší spotřeby tepla v období zkušebního provozu
a nastavení nového systému vytápění.

10-11 Navýšení rozpočtu z důvodu zahájení provozu tělocvičny v areálu býv. kasáren Pod Radobýlem. 
(kapacita tělocvičny plně vytížena oddíly TJ Slovan Litoměřice a Slavoj Litoměřice)

12 Žádost o navýšení příspěvku na energie PO DDM Rozmarýn z důvodu zahájení fungování
TKM v prostorách v Sovově ul - říjen 2016.

1 O finanční prostředky ve výši  738 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů 
k vyrovnání rozpočtu. 

Datum, podpis navrhovatele:                   
(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     21.11.2016 Mgr. Karel Krejza

Datum, podpis navrhovatele:                   21.11.2016 Ing. Andrea Křížová

M   Ě   S   T   O        L   I   T   O   M   Ě   Ř   I  C  E 

N  Á  V  R  H     Ú P R A V Y     R O Z P O Č T U     D O   FV

C e l k e m 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

1. Tabulka P ř í j m y 

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)



pro jednání ve finančním výboru, dne: 28.11.2016

předkládá odbor:

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 54 987 -1 622 53 365
2 4802/4000 prodej hrobového příslušenství + ESO přístřešky 20 72 92

12 věcná břemena 150 20 170

13 zahrady 90 20 110
14 vidimace a soudní výlohy 1 11 12

15 4803/4400 OLH - myslivost 250 -60 190

55 498 -1 559 53 939

původní změna nový

3 4401/4400 kontejner 50 -50 0 NR2017

4 4401/4400 traktorový přívěs kontejnerový 370 -370 0 NR2017

5 4202/4000 Miřejovická stráň - komunikace a ostatní komun. 200 -200 0 NR2017

6 4201/4000 prohlášení vlastníka, pávní služby 19 -19 0

7 4201/4000 kolky 45 -10 35

8 4201/4000 drobné opravy 50 -50 0  

9 4203/4000 daň z převodu nemovitosti 1 610 -200 1 410

10 nákup poz. pod komunik. od fyz. osob a org. 499 -200 299 NR2017

11 cyklostezka II. Etapa 460 -460 0 RO 2017
Miřejovická stráň - změna užití nákupu pozemku - změna názvu 1 700 -1 700 0
nákup pozemku za kasárnami Pod Radobýlem      - změna názvu 0 1 700 1 700

5 003 -1 559 3 444

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :  

Příjmy a výdaje:

2 Úprava rozpočtu dle UZM dne 15.9.2016.

Prodej věcí movitých (Eso přístřešků) stojících na pozemku parc.č. 5227/36 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje prodej věcí movitých (4 ESO přístřešků) stojících na pozemku parc.č. 5227/36 v k.ú. Litoměřice, 

s označením orientační číslo 1,2,7 a 9, za cenu smluvní 19.000,- Kč za jedno pole, celkem tedy za 76.000,- Kč 

+ 21% DPH společnosti AUTOSUTNER s.r.o., IČO: 49687654, Vlkova 7, Praha 3. 

3-4 Přesun výdaje  do roku  2017 (obsaženo v návrhu rozpočtu na r. 2017).

5-11 Nevyčerpané finanční prostředky.

12-15 Navržená rozpočtová opatření dle aktuálního plnění rozpočtu a odhadu příjmů do konce roku. 

1 O finanční prostředky ve výši  702 tis. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů 

k vyrovnání rozpočtu. 

Datum, podpis projednání s vedením města:   

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     11.11.2016 Mgr. Karel Krejza

Datum, podpis navrhovatele:                   11.11.2016 Mgr. Václav Härting

V ý d a j e

ÚZ/ORG

2. Tabulka
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pro jednání ve finančním výboru, dne: 28.11.2016

předkládá odbor: odbor životního prostředí

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 53 365 -2 302 51 063

správní poplatek 200 30 230

ovzduší zeleň odpady 150 65 215

3 5804/5000 příspěvek na třídění sběru odpadu 2 800 45 2 845

4 5808/5000 bioodpad 100 20 120

56 615 -2 142 54 473

původní změna nový

5 5001/5000 platby za svoz TDO za město 12 500 200 12 700

6 5001/5000 platby za svoz separovaného odpadu 3 700 -50 3 650

7 5001/5000 uložení komunálního  odpadu (SONO ÚPOHLAVY) 2 300 -286 2 014

8 5001/5000 likvidace odpadů z recyklačního zařízení 20 -20 0

9 5001/5000 likvidace černých skládek 50 -42 8

10 5003/5000 deratizace + odchyt holubů 300 20 320

11 5004/5000 ostatní správa - ochrana zvířat 150 -138 12

12 5004/5000 ochrana přírody - ÚSES, VKP 100 -90 10

13 5004/5000 ovzduší 15 -15 0

14 5004/5000 sanace nepovolených skládek 25 -20 5

15 5004/5000 ZPF 5 -5 0

16 5004/5000 odpady 140 -135 5

17 5004/5000 lesní hospodářství 89 -89 0

18 5016/5000 projekty, kolky 5 -4 1

19 5022/5000 ul. Žernosecká - dešťová kanalizace 150 -150 0

20 5022/5000 PD - splašková kanalizace koupaliště 40 -40 0

21 5022/5000 PD - využití srážkových vod 20 -3 17

22 5202/5200 prořezy stromů - výškové práce 500 -330 170

23 5202/5200 pasport zeleně - doplnění, aktualizace 100 -80 20

24 5202/5200 Hvězdárna - park 400 -300 100

25 5202/5200 Domov důchodců v LTM - park 300 -220 80

26 5202/5200 projekty 250 -175 75

27 5202/5200 Jiráskovy sady - rozvojová péče 670 30 700

28 5202/5200 výsadba dřevin a květin 720 -200 520

22 549 -2 142 20 407

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Příjmy a výdaje:

2-4 Navýšení příjmů odráží skutečné plnění rozpočtu. 

5-28 Úpravy jednotlivých položek rozpočtu odpovídají skutečnosti čerpání a předpokladu čerpání finančních 

prostředků do konce roku 2016.

1 O finanční prostředky ve výši 2 302 tis. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů 

k vyrovnání rozpočtu. 

Datum, podpis projednání s vedením města: 22.11.2016 Mgr. Václav Červín

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)  

Datum, podpis navrhovatele:                                   22.11.2016 Ing. Pavel Gryndler

Rozpočet (v tis. Kč)

M   Ě   S   T   O        L   I   T   O   M   Ě   Ř   I  C  E 

N  Á  V  R  H     Ú P R A V Y     R O Z P O Č T U     D O   F V

1. Tabulka P ř í j m y 

ÚZ/ORG N á z e v

2

C e l k e m 

C e l k e m 

Výdaje

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

1. Tabulka

5803/5000



pro jednání ve finančním výboru, dne: 28.11.2016

předkládá odbor:

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 51 063 -83 50 980

2 6801/6300 ostatní nedaňové příjmy 92 13 105

6801/6300 umístění v DPS 200 70 270

51 355 0 51 355

původní změna nový

 

0 0 0

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :  

Příjmy:

2 Navržená rozpočtová opatření dle aktuálního plnění rozpočtu a odhadu příjmů do konce roku. 

1 O finanční prostředky ve výši 83 tis. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu. 

Datum, podpis projednání s vedením města:   21.11.2016 Ing. Pavel Grund

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     

Datum, podpis navrhovatele - vedoucí odboru:                   21.11.2016 Ing. Bc. Renáta Jurková

M Ě S T O      L I T O M Ě Ř I C E

N  Á  V  R  H     Ú P R A V Y     R O Z P O Č T U     D O   F V

Rozpočet (v tis. Kč)

sociálních věcí a zdravotnictví

N á z e v

1. Tabulka P ř í j m y 

ÚZ/ORG N á z e v

Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

C e l k e m 

V ý d a j e

ÚZ/ORG

2. Tabulka



pro jednání ve finančním výboru, dne: 28.11.2016

předkládá odbor: stavební úřad

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 50 980 -425 50 555

2 7802/7000 správní poplatky a ostatní příjmy 1 500 400 1 900

52 480 -25 52 455

původní změna nový

3 honoráře expertní součinnosti 20 -20 0

odborné statické a znalecké posudky 20 -5 15

40 -25 15

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Příjmy a výdaje:

2 Navržená rozpočtová opatření dle aktuálního plnění rozpočtu a odhadu příjmů do konce roku. 

3 Nedočerpané finanční prostředky.

1 O finanční prostředky ve výši 425 tis. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů 

k vyrovnání rozpočtu. 

Datum, podpis projednání s vedením města:   

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     8.11.2016 Mgr. Milan Čigáš

Datum, podpis navrhovatele - vedoucí odboru:                   8.11.2016 Ing. Jan Nejtek

N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

ÚZ/ORG

M Ě S T O      L I T O M Ě Ř I C E

N  Á  V  R  H     Ú P R A V Y     R O Z P O Č T U     D O   F V

1. Tabulka P ř í j m y 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

7001/7000



pro jednání ve finančním výboru, dne: 28.11.2016

předkládá odbor:

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 50 555 -18 871 31 684

2 8807/8300 nájemné hřbitov 45 5 50

3 8807/8300 tržby WC 240 10 250

4 8801/8400 poplatek za užívání veřejného prostranství 700 500 1 200

5 8811/8400 odtahy vozidel, vraků a opuštěných vozidel 400 50 450

12 8807/8300 TSM - nemovitosti nájemné 425 -116 309

C e l k e m 52 365 -18 422 33 943

původní změna nový

6 8219/8200 KDH - stavební úpravy pro sportovní zázemí 6 500 -6 500 0 RO2017

7 8211/8200 ul. Na Valech - světelná signalizace 4 500 -4 300 200 RO2017

8 8211/8200 ul. Jasanova 9 450 -4 592 4 858 RO2017

9 8217/8200 ul. Palachova - zvýšení bezpečnosti dopravy 850 -464 386 NR2017

10 8002/8100 územní studie 100 -100 0 NR2017

11 8211/8200 ul. Pokratická - dešťová kanalizace, chodník 600 -597 3 NR2017

13 8212/8200 Výstaviště ZČ - opravy a rekonstrukce 5 500 -1 869 3 631 RO2017

C e l k e m 27 500 -18 422 9 078

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy:

Příjmy a výdaje:

2-5 Navržená rozpočtová opatření dle aktuálního plnění rozpočtu a odhadu příjmů do konce roku. 

6 Źádost o dotaci schválena na 8. ZM, realizace v roce 2017.
Přesun nevyčerpaného rozpočtu do rozpočtu r. 2017 jako rozpočtové opatření.

7 Bude realizováno až po výběrovém řízení na " Zvýšení bezpečnosti dopravy v ul. Palachova".
Přesun nevyčerpaného rozpočtu do rozpočtu r. 2017 jako rozpočtové opatření.

8 Vzhledem k technickým komplikacím bude stavba dokončena až v roce 2017.
Přesun nevyčerpaného rozpočtu do rozpočtu r. 2017 jako rozpočtové opatření.

9 Příprava stavby - výběrové řízení se posouvá až na rok 2017 (obsaženo v návrhu rozpočtu na r. 2017).

10 Územní studie v letošním roce nebyly vypsány (obsaženo v návrhu rozpočtu na r. 2017).

11 Celá stavba se dle požadavků SÚS přesouvá na rok 2017 (obsaženo v návrhu rozpočtu na r. 2017).

12 Vzhledem k provedení oprav v administrativní budově TSM z důvodu vadných plynových kotlů, nám  
bude letos uhrazeno nájemné ponížené o částku oprav (dle dod.č. 3 k nájemní sml.ze dne 6.3.2003).

13 Jednou z akcí plánovaných k realizaci z financí města pro rok 2016 byla i demolice přístaveb pavilonu T.
Při demolici - nově zjištěny šachty, které bude nutno posoudit  statikem - z toho důvodu byly demoliční
práce zastaveny - tj. finanční prostředky ve výši 1 869 tis. Kč nebudou oproti původnímu předpokladu vyčerpány 
do konce roku 2016 a je třeba je přesunout do roku 2017 (bude řešeno rozpočtovým opatřením v roce 2017).

1 O finanční prostředky ve výši 18 871 tis. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů 
k vyrovnání rozpočtu. 

Datum, podpis projednání s vedením města: 22.11.2016 Mgr. Václav Červín
(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)  

Datum, podpis navrhovatele:                                   22.11.2016 Ing. V. Brunclíková, MBA

ÚZ/ORG N á z e v

Rozpočet (v tis. Kč)

ÚZ/ORG N á z e v

Rozpočet (v tis. Kč)

2. Tabulka V ý d a j e

1. Tabulka P ř í j m y 

M   Ě   S   T   O     L  I  T  O  M  Ě  Ř  I C  E

N  Á  V  R  H     Ú P R A V Y     R O Z P O Č T U     D O   F V

územního rozvoje



pro jednání ve finančním výboru, dne: 28.11.2016

předkládá odbor: dopravy a silničního hospodářství

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 31 684 -2 247 29 437

2 správní poplatky 5 215 485 5 700

3 řidičská oprávnění 400 12 412
4 ostatní nedaňové příjmy 2 500 350 2 850

5 8804/8500 parkovací automaty 6 000 1 300 7 300

45 799 -100 45 699

původní změna nový

6 8503/8500 městská hromadná doprava 3 950 -100 3 850

3 950 -100 3 850

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Příjmy a výdaje:

2-6 Navržená rozpočtová opatření dle aktuálního plnění rozpočtu a odhadu příjmů a výdajů do konce roku. 

1 O finanční prostředky ve výši  2 247 tis. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů 

k vyrovnání rozpočtu. 

Datum, podpis projednání s vedením města: 14.11.2016 Ing. Pavel Grund

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)  

Datum, podpis navrhovatele:                                   14.11.2016 Bc. Jan Jakub

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

M   Ě   S   T   O        L   I   T   O   M   Ě   Ř   I  C  E 

N  Á  V  R  H     Ú P R A V Y     R O Z P O Č T U     D O   F V

1. Tabulka P ř í j m y 

Výdaje

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

8801/8500

C e l k e m 

1. Tabulka



pro jednání ve finančním výboru, dne: 28.11.2016

předkládá útvar: strategického plánování
a udržitelného rozvoje

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 29 437 -3 388 26 049

12 9810/9100 projekt progRESsHEAT 1 025 -105 920

30 462 -3 493 26 969

původní změna nový

2 9103/9100 příprava žádosti , studie proveditelnosti IROP - Masarykova ZŠ 100 -100 0 RO2017

3 9103/9100 příprava žádosti , studie proveditelnosti IROP - TKM DDM Rozmarýn 170 -170 0 RO2017

4 9807/9100 energeticky management - fond úspor 1 015 -395 620 RO2017

účel. dot. - MobiLitA 21  400 -340 60 RO2017

účel. dot. - PATH 2030  720 -716 4 RO2017

6 9117/9100 MobiLitA 21 - vlastní zdroje 100 -85 15 RO2017

7 9118/9100 PATH 2030 - vlastní zdroje 180 -179 1 RO2017

8 9810/9100 projekt progRESsHEAT 1 247 -691 556 RO2017

9 9811/9100 MAS Českého středohoří - výzkum, vývoj, vzděl. 759 -531 228 NR2017

10 5022/9100 SEWACO 145 -145 0

11 5022/9100 ČEZ Distribuce a.s. 450 -450 0 NR2017
12 9120/9100 energ. služba se zaručeným výsl. (EPC) - příprava VŘ 0 309 309

5 286 -3 493 1 793

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Příjmy a výdaje:

12 Plánovaný příjem finančních prostředků do konce r. 2016 za projekt progRESsHEAT je ve výši 920 tis. Kč, zbylou částku ve výši 105 tis. Kč

převedeme rozp. opatřením v r. 2017.

2 Přesun nevyčerpaného rozpočtu do rozpočtu r. 2017 jako rozpočtové opatření ve výši 100 tis. Kč na odborné konzultační služby spojené 

s přípravou projektové žádosti a studie proveditelnosti (včetně CBA) pro výzvu č. 47 IROP - Infrastruktura ZŠ za účelem realizace projektu

 "Masarykova ZŠ - podkrovní odborné učebny". Platba proběhne po provedení služeb - příprava žádosti a studie proveditelnosti, tj. r.2017.

3 Přesun nevyčerpaného rozpočtu do rozpočtu r. 2017 jako rozpočtové opatření ve výši 170 tis. Kč na odborné konzultační služby spojené 

s přípravou projektové žádosti a studie proveditelnosti (včetně CBA) pro výzvu č. 47 IROP - Infrastruktura ZŠ za účelem realizace projektu

 "Středisko technického vzdělávání DDM Rozmarýn Litoměřice". 

Platba proběhne po provedení služeb - příprava žádosti a studie proveditelnosti, tj. r.2017.

4 Přesun nevyčerpaného rozpočtu do rozpočtu r. 2017 jako rozpočtové opatření ve výši 395 tis. Kč z důvodu nevyčerpaní částky v tomto roce.  

Finanční prostředky budou v roce využity na další opatření  v oblasti energetických úspor.

5 Přesun nevyčerpaného rozpočtu do rozpočtu r. 2017 jako rozpočtové opatření ve výši 1 056 tis. Kč z důvodu nevyčerpaní částky účelové 

dotace projektů MobiLitA21 a PATH2030.

6 Přesun nevyčerpaného rozpočtu do rozpočtu r. 2017 jako rozpočtové opatření ve výši  85 tis. Kč z důvodu nevyčerpaní částky (podíl  20%) 

projektu MobiLitA21.

7 Přesun nevyčerpaného rozpočtu do rozpočtu r. 2017 jako rozpočtové opatření ve výši  179 tis. Kč z důvodu nevyčerpaní částky (podíl  20%) 

projektu PATH2030.

8 Přesun nevyčerpaného rozpočtu do rozpočtu r. 2017 jako rozpočtové opatření ve výši  691 tis. Kč z důvodu nevyčerpaní částky projektu 

progRESsHEAT.

9 Plánované výdaje do konce r. 2016 za projekt MAS Českého středohoří - výzkum, vývoj, vzděl. jsou ve výši necelých 228 tis. Kč  

(obsaženo v návrhu rozpočtu na r. 2017).

10 Nevyčerpané finanční prostředky.

11 Přesun výdaje do roku  2017 (obsaženo v návrhu rozpočtu na r. 2017).

12 Jedná se o výdaj na komplexní zajištění výběrového řízení na veřejnou zakázku EPC (zajištěno externí firmou) - placeno na základě smlouvy 

2 splátkami v březnu a červenci roku 2016 oddělením správy nemovitostí (tj. v rámci nákladů hosp. činnosti města). Vzhledem k tomu, že  se jedná o 

záležitost města v rámci hlavní činnosti, která souvisí s projektem EPC, proto řešeno nyní jako výdaj hlavní činnosti - finanční prostředky ve výši 

309 tis. Kč budou poukázány zpět na účet hospodářské činnosti města (oddělení správy nemovitostí).

1 O finanční prostředky ve výši 3 388 tis. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu. 

Datum, podpis navrhovatele:                   21.11.2016 Mgr. Milan Čigáš

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     

Datum, podpis navrhovatele:                   21.11.2016 Ing. Jaroslav Klusák

C e l k e m 

1. Tabulka P ř í j m y 

ÚZ/ORG N á z e v

Rozpočet (v tis. Kč)

90002/91005

M   Ě   S   T   O        L   I   T   O   M   Ě   Ř   I  C  E 

N  Á  V  R  H     Ú P R A V Y     R O Z P O Č T U     D O   F V

N á z e v

Rozpočet (v tis. Kč)

91

2. Tabulka V ý d a j e

ÚZ/ORG



z toho 

přesun výdajů skutečné navýšení 

saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 71 325 do roku 2017 financí v 2016

dotace -41 41

mezisoučet 71 284

ekonomický -13 279 1 600 11 679

mezisoučet 58 005

správní -3 756 3 710 46

mezisoučet 54 249

školství, kultury, sportu a PP 738 148 -886

mezisoučet 54 987

správa nemovitého majetku města -1 622 1 280 342

mezisoučet 53 365

životního prostředí -2 302 2 302

mezisoučet 51 063

sociálních věcí a zdravotnictví -83 83

mezisoučet 50 980

stavební úřad -425 425

mezisoučet 50 555

územního rozvoje -18 871 14 575 4 296

mezisoučet 31 684

městská policie

mezisoučet 31 684

útvar obrany a krizového řízení

mezisoučet 31 684

obecní živnostenský úřad

mezisoučet 31 684

dopravy a silničního hospodářství -2 247 2 247

mezisoučet 29 437

útvar strategického plánování a udržitelného rozvoje -3 388 3 657 -269

mezisoučet 26 049

stav po 5. RO 26 049

5. RO celkem -45 276 24 970 20 306

členění dle odborů zdroje z min. let



Výběr daní za období      
1-10/2016

s porovnáním na období 1-10/2015
(údaje v tis. Kč)

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

54 000 61 700 6 000 6 000 5 500 6 500 51 000 60 400 15 183 10 236 116 200 117 700 20 300 21 400

1 5 626 6 095 29 433 540 467 1 695 2 191 9 338 10 155 373 510

2 4 761 5 311 293 805 720 432 490 13 803 13 983 79 28

3 4 022 4 598 106 103 335 368 5 396 10 616 4 174 4 482 63 143

14 409 16 004 135 829 1 680 1 555 7 523 13 297 0 0 27 315 28 620 515 681

4 3 481 4 091 390 452 7 247 3 618 7 324 8 440 15 31

5 4 076 4 592 1 440 423 89 123 12 620 11 917 16 87

6 4 662 5 747 2 8 474 512 9 587 11 317 8 000 10 236 6 306 8 422 14 955 14 841

12 219 14 430 2 9 1 304 1 387 16 923 15 058 8 000 10 236 26 250 28 779 14 986 14 959

7 4 971 5 836 354 936 642 646 12 831 12 971 8 792 9 232 551 564

8 4 812 5 417 808 548 599 627 14 151 13 790 328 461

9 4 887 5 542 799 1 431 629 703 8 591 9 773 7 183 7 765 6 756 456 253

14 670 16 795 1 961 2 915 1 870 1 976 21 422 22 744 7 183 0 30 708 29 778 1 335 1 278

10 4 861 5 313 846 375 508 563 2 243 3 331 8 007 10 298 172 67

11

12

4 861 5 313 846 375 508 563 2 243 3 331 0 0 8 007 10 298 172 67

46 159 52 542 2 944 4 128 5 362 5 481 48 111 54 430 15 183 10 236 92 280 97 475 17 008 16 985

%
plnění 85 85 49 69 97 84 94 90 100 100 79 83 84 79

211 864 231 041

84 84

FO-KV
VÝBĚR DANÍ V ROCE 2015 a 2016

1122 1511

Daň z nem.

1211
Měsíc

1111 1112

FO-ZČ FO-SVČ

(bez PO-OBCE) 19 177

DPHPO PO-OBCE

1121

CELKEM výběr daní (bez PO-OBCE)

% plnění (bez PO-OBCE)

Rozdíl plnění +/-

1113



M   Ě   S   T   O                 L   I   T   O   M   Ě   Ř   I   C   E 
 
 
 

N  Á  V  R  H     D  O     Z M 
 

 

 

pro jednání ZM,  dne: 8. 12. 2016 

předkládá: Mgr. Karel Krejza – místostarosta 

Zpracoval: Ing. Iveta Zalabáková – vedoucí ekonomického odboru 

          

 
 

Návrh: 

Návrh rozpočtu na rok 2017 

 

Odůvodnění: 

 

- FV na svém jednání 14.11. projednal konečnou verzi návrhu rozpočtu na rok 2017 a doporučil ji 

ke schválení na jednání ZM dne 8.12. 2016 

- následně byl návrh rozpočtu předložen na jednání RM dne 22.11. – RM návrh rozpočtu na rok 

2017 rovněž doporučila ke schválení na jednání ZM 8.12. 2016 

- v souladu s příslušnou legislativou (§11 odst. 3 zákona 250/2000 Sb.) byl návrh rozpočtu 

zveřejněn dne 23.11. (15 dní před jednáním ZM) na pevné a elektronické úřední desce města 

- zároveň byl návrh rozpočtu dne 25.11. elektronicky rozeslán všem zastupitelům s výzvou 

k zaslání případných dotazů či připomínek 

- rozpočet na rok 2017 navržen v těchto parametrech: 

 

 

PŘÍJMY       435 915 tis. Kč 

VÝDAJE       471 693 tis. Kč 

 

rozdíl PŘÍJMY – VÝDAJE     - 35 778 tis. Kč 

tj. FINANCOVÁNÍ (z vlastních zdrojů z min. let)    35 778 tis. Kč 

 

(podrobnější  členění těchto základních parametrů rozpočtu - zejména z pohledu  rozdělení na běžný a 

kapitálový rozpočet a konkrétní rozbor částky financování – uvedeno v příloze - tabulka rekapitulace) 

 

 

 

 

Návrh na usnesení: 

 

ZM schvaluje: 

Rozpočet města Litoměřice na rok 2017 v celkovém objemu příjmů 435 915 tis. Kč, výdajů ve výši 

471 693 tis. Kč a financování (ze zdrojů z minulých let) ve výši 35 778 tis. Kč (viz příloha orig. 

zápisu). 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis navrhovatele :                                                 Přijaté usnesení ZM č. :                                              



Běžné Kapitálové

341 487 341 487 21 874 363 361 1 64 560 64 560

3 225,2 35 558,8 38 784 2 507 41 291 2 107 501 105 046 2 455

274 274 274 3 110 670 110 070 600

2 581 20 400 22 981 22 981 4 12 216 5 456 6 760

2 510 4 000 214 6 724 6 724 5 30 581 27 327 3 254

267 267 11 397 11 664 6 58 453 41 953 16 500

1 900 1 900 1 900 7 45 45

2 327 2 327 2 327 8 50 316 17 695 32 621

1 500 1 500 1 500 9 18 786 18 116 670

0 0 23 2 219 869 1 350

630 630 630 24 0

16 100 16 100 16 100 85 5 000 5 000

1 436 1 505 2 941 2 941 91 11 346 4 723 6 623

374 237,2 20 400 41 063,8 214 435 915 35 778 471 693 471 693 400 860 70 833

celkové parametry rozpočtu: 

PŘÍJMY: 435 915 tis. Kč

VÝDAJE: 471 693 tis. Kč (z toho přesuny výdajů z roku 2016 do roku 2017 ve výši 8 924 tis. Kč, tj. tyto finance neutraceny v roce 2016)

FINANCOVÁNÍ (rozdíl PŘÍJMY - VÝDAJE): 35 778 tis. Kč

běžný rozpočet:

běžné příjmy + běžné dotace: 426 698 tis. Kč do běžných dotací uvažovány už i oček. státní dotace na výkon agend odboru soc. věcí a zdravotnictví (zatím není 

rozhodnutí o dotaci, proto nyní nutno rozpočtovat jako financování ze zdrojů města - na základě obdržených rozhodnutí o 

příslušných dotacích bude přesunuto do běžných dotací a celk. financování bude o částku 11 397 tis. opět sníženo)

běžné výdaje: 400 860 tis. Kč

rozdíl běžné příjmy - běžné výdaje: + 25 838 tis. Kč 

kapitálový rozpočet:

kapitálové příjmy + kapitálové dotace: 20 614 tis. Kč

kapitálové výdaje: 70 833 tis. Kč

rozdíl kapitálové příjmy - kapitálové výdaje:  - 50 219 tis. Kč

celkem běžný + kapitálový rozpočet (celkové saldo rozpočtu):  + 25 838 tis. Kč - 50 219 tis. Kč =  - 24 381 tis. Kč (21 874 + 2 507) 

(po odečtu předfinancování výdajů na agendy odboru soc. věcí a zdravotnictví ze zdrojů města)

MĚSTSKÁ POLICIE

ÚTVAR STRAT. PLÁNOV. A UDRŽ. ROZVOJE

ÚZEMNÍ ROZVOJ

0

OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

ÚTVAR OBRANY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ

CELKEM

DOPRAVY A SILN. HOSPODÁŘSTVÍ

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

STAVEBNÍ ÚŘAD

SPRÁVNÍ 

ŠKOLSTVÍ, KULTURY, SPORTU A PAM. PÉČE

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

SPRÁVY NEMOVITÉHO MAJETKU MĚSTA

EKONOMICKÝ

Běžné Kapitálové
D o t a c e

Kapitolacelkem FINANCOVÁNÍ (F) P + F

R E K A P I T U L A C E   N Á V R H U   R O Z P O Č T U   N A   R O K   2017  (tis. Kč)

ODBORY A ODDĚLENÍ 

V Ý D A J E 

Běžné Kapitálové

P Ř Í J M Y (P)

celkem



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZPOČET 
MĚSTA LITOMĚŘICE 

NA ROK 2017 
(návrh –údaje uváděné v tis. Kč) 

 
 

listopad 2016 
 

 

 

 

 

Lhůta pro podání písemných připomínek občanů města k Návrhu rozpočtu na rok 2017 
Města Litoměřice je stanovena do 30. listopadu 2016, aby mohly být projednány v rámci 
schvalování Zastupitelstvem města Litoměřice dne 8. prosince 2016. 

 

Písemné připomínky možno směřovat na ing. Ivetu Zalabákovou, vedoucí 
ekonomického odboru Města Litoměřice na email iveta.zalabakova@litomerice.cz 
 
Dále lze uplatnit připomínky ústně na jednání Zastupitelstva města Litoměřice dne 
8. prosince 2016. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval: ekonomický odbor  
 
Vyvěšeno dne: 23.11.2016     Sejmuto: 09.12.2016  



 

Celkem 435 915,00 471 693,00 35 778,00

91 2 941,00 11 346,00 0,00útvar strateg.plánování a udrž.rozvoje 

85 16 100,00 5 000,00 0,00odbor dopravy a silničního hospodářství 

24 630,00 0,00 0,00odbor - obecní živnostenský úřad 

23 0,00 2 219,00 0,00útvar obrany a krizového řízení 

09 1 500,00 18 786,00 0,00městská policie 

08 2 327,00 50 316,00 0,00odbor územního rozvoje 

07 1 900,00 45,00 0,00odbor - stavební úřad 

06 267,00 58 453,00 11 397,00odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

05 6 724,00 30 581,00 0,00odbor životního prostředí 

04 22 981,00 12 216,00 0,00odbor správy nemovitého majetku města 

03 274,00 110 670,00 0,00odbor škol., kult., sportu a pam. péče 

02 38 784,00 107 501,00 2 507,00odbor správní 

01 341 487,00 64 560,00 21 874,00odbor ekonomický 
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Příjmy Výdaje Financování 



 

02011 0,00 100,00 0,00 propagační materiály pro město 

02008 0,00 800,00 0,00 zaměstnanci úřadu - stravné 

02006 0,00 6 457,00 0,00 informační technologie 

02005 0,00 662,00 0,00 mediální propagace města 

02003 0,00 10,00 0,00 náhrady škod 

02002 0,00 200,00 0,00 hmotný investiční majetek 

02001 0,00 809,00 0,00 příspěvky a poplatky sdružením 

02 KAP odbor správní 
Uz 

Celkem KAP -  01 341 487,00 64 560,00 21 874,00 odbor ekonomický 
1000 odbor ekonomický 341 487,00 64 560,00 21 874,00 

01807 5 937,00 0,00 0,00 Zahrada Čech s.r.o.-nájemné 

01806 11 500,00 0,00 0,00 poplatek za likvidaci komunálního odpadu 

01805 0,00 0,00 21 874,00 saldo příjmů a výdajů-vyrovnání rozpočtu 

01804 10,00 0,00 0,00 nahodilé příjmy-vratky, platby min. let 

01803 120,00 0,00 0,00 úroky z bankovních účtů 

01802 26 520,00 0,00 0,00 místní a správní poplatky 

01801 297 400,00 0,00 0,00 daňové příjmy 

01008 0,00 3 660,00 0,00 FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl. 

01007 0,00 3 100,00 0,00 TSM, PO - mandátní odměna 

01003 0,00 45 800,00 0,00 TSM, PO - neinv. přísp. na provoz 

01001 0,00 12 000,00 0,00 daň z příjmu práv. osob placená obcí 

01 KAP odbor ekonomický 
Uz 
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 700,00  
 70,00 

 
 

      

   

   
 20,00 

 
 

 700,00 
 

 
 410,00 

 
 

 150,00 
 

 

 250,00 
3 500,00 

 

 
 1 000,00 

 
 

 172,00 
 

 
 255,00 

 
 

 420,00 
50,00 

 

 
 192,00 

 
 

         

 200,00 
 

 

 49,00 
37,00 

 

 

 25,00 
72,00 

 

 
 450,00 

 
 

 2,00 
 

 
 73,00 

 
 

 6,00 
 

 
 46,00 

 
 

 29,00 
 

 
 20,00 

 
 

5 515,00 
 

  
422,00 

 
  

         

   

   

                     

620,00 
 

  
280,00 

 
  

950,00 
 

  
120,00 

 
  

24 550,00 
 

  

21 000,00 
 

  
67 000,00 

 
  

5 900,00 
 

  
66 000,00 

 
  

1 500,00 
 

  
12 000,00 

 
  

124 000,00 
 

  

 60,00 
 

                   
 300,00 

 
 

 1 600,00 
100,00 

 

 

 1 600,00 
 

 

   

   

   

08.12.2016  kancel. potřeby, údržbář. mat., spotřební materiál 
08.12.2016  ochranné oděvy a pomůcky, lékárničky 
 

  

 

 
08.12.2016  renovace tonerů, opravy 
 

08.12.2016  hardware do 40 tis. Kč 
 

08.12.2016  ND k PC + spotřební materiál  
 

08.12.2016  software s pořizovací cenou do 60 tis. Kč 
 

08.12.2016  technologické centrum - provoz 
08.12.2016  konsolidace ICT, rozšíření a implem. adresář. služeb 
 

08.12.2016  řešitelský servis, registrace domén, konzultace 
 

08.12.2016  nájem kabelu UPC a ost. 
 

08.12.2016  hardware nad 40 tis. Kč 
 

08.12.2016  kabel. tv - vysílání pořadů o Litoměřicích 
08.12.2016  výroční zpráva města  
 

08.12.2016  Radniční zpravodaj 
 

   

08.12.2016  nabíjecí stanice elektromobilů 
 

08.12.2016  Svaz měst a obcí ČR 
08.12.2016  SESO 
 

08.12.2016  Hosp. a sociální rada Litoměřicka 
08.12.2016  MAS (České středohoří) 
 

08.12.2016  Destinační agentura České středohoří 
 

08.12.2016  Sdružení tajemníků 
 

08.12.2016  Euroregion Labe 
 

08.12.2016  Český institut interních auditorů 
 

08.12.2016  Národní síť Zdravých měst ČR 
 

08.12.2016  Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska  
 

08.12.2016  Energy Cities 
 

08.12.2016  peněžní plnění nájmu 
 

08.12.2016  poplatek za logo a ochrannou známku 
 

   

 

 

       

08.12.2016  poplatek ze psů 
 

08.12.2016  poplatek z ubytovací kapacity 
 

08.12.2016  SFÚ - výnos daně z hazardních her (30%) 
 

08.12.2016  správní poplatek (VHP) 
 

08.12.2016  FÚ - výnos daně z technických her (65 %) 
 

08.12.2016  daň z nemovitých věcí 
 

08.12.2016  daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 
 

08.12.2016  daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů 
 

08.12.2016  daň z příjmů právn. osob 
 

08.12.2016  daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činn. 
 

08.12.2016  daň z příjmů právn. osob za obce 
 

08.12.2016  daň z přidané hodnoty 
 

08.12.2016  KODAP - daňové poradenství 
 
      
08.12.2016  bankovní popl. za vedení účtu  
 

08.12.2016  FÚ - odvod DPH 
08.12.2016  FÚ - daň z nemovitostí 
 

08.12.2016  finanční vypořádání - účel.dot.-"Zvýšení kvality  
řízení v úřadech ÚVS" 
 

 

 

 



 

02019 0,00 250,00 0,00 fond starosty (občerstvení, dárky) 

2000 odbor správní 38 658,00 104 268,00 0,00 
02806 35 428,80 0,00 0,00 příspěvek na výkon státní správy 

02805 3 229,20 0,00 0,00 správní poplatky a ostatní příjmy 

02042 0,00 235,00 0,00 svatební obřady 

02039 0,00 78 597,00 0,00 prostředky na platy a zákonné pojistné 

02035 0,00 1 720,00 0,00 pojištění majetku města 

02023 0,00 5 982,00 0,00 placené práce a služby 

02020 0,00 3 716,00 0,00 pohonné hmoty, energie a voda 

02015 0,00 450,00 0,00 GIS 

02014 0,00 4 530,00 0,00 spotřeb.mat., DHDM + opravy 

MĚSTO LITOMĚŘICE 
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 788,00 
413,00 
276,00 

30,00 

 
 4,00 

 
 

  788,00 
1 622,00 

97,00 
 

125,00 
 

  
1,00 

 
  

                  

11 242,00 
24 186,80 

 

  

100,00 
 

              
2 500,00 

 
     

499,20 
 

     
130,00 

 
  

 15,00 
 

 
 60,00 

 
    

 160,00 
 

    

               
 73 360,00 

 
 

 3 943,00 
994,00 

 

                         
 300,00 

 
    

 1 600,00 
120,00 

 

 

   

 880,00 
40,00 

 

    
 12,00 

 
 

 70,00 
 

 
 70,00 

 
 

 300,00 
 

 
 60,00 

 
 

 350,00 
 

 
 1 000,00 

 
 

 1 300,00 
90,00 
70,00 
20,00 

750,00 
80,00 
60,00 

300,00 
 

 

 530,00 
 

 

 1 030,00 
 

 
 310,00 

 
 

 15,00 
 

 

 60,00 
1,00 

 

 
 140,00 

 
 

 1 181,00 
 

 
 629,00 

 
 

 350,00 
 

 

 30,00 
 

 
 60,00 

 
 

 360,00 
 

 

 300,00 
200,00 

 

 
 700,00 

 
 

 140,00 
 

 
 10,00 

 
 

 900,00 
130,00 
150,00 

1 200,00 
 

 
30,00 

 

08.12.2016  penzijní připojištění 
08.12.2016  výročí 
08.12.2016  benefit - UNIŠEK+ 
08.12.2016  jednorázová sociální výpomoc 

08.12.2016  bankovní poplatky 
 

08.12.2016  příděl - penzijní připojištění 
08.12.2016  příděl - 2 % z hrubých mezd 
08.12.2016  příděl ze zdrojů minulých let 
 

08.12.2016  splátky půjček 
 

08.12.2016  úroky na bank. účtu 
 

      

08.12.2016  státní správa 
08.12.2016  státní správa s rozšířenou působ. 
 

08.12.2016  Ploskovice - svatební obřady  
 
    
08.12.2016  správní poplatky, legalizace, vidimace  
 
 

08.12.2016  příspěvky,náhrady,vratky,pronájmy,sankč.popl. a ost.  
příjmy 
 

 
08.12.2016  dotace od obcí - přestupky 
 

08.12.2016  nákup květin, tiskopisů 
 

08.12.2016  ošatné  
 
 
08.12.2016  zámek Ploskovice - nájemné, služby za svateb. obřady 
 
 

     
08.12.2016  pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ  
 

08.12.2016  starosta, místostarostové, předseda KV  
08.12.2016  radní a členové zastupitelstva 
 

       
 
08.12.2016  povinné pojištění úrazové 
 
 

08.12.2016  pojištění nemovitého majetku města 
08.12.2016  ostatní pojištění   
 

 

08.12.2016  semináře, školení, kurzy  + RENTEL 
08.12.2016  Benchmarking 
 

 
08.12.2016  nájem - střecha ul. Vrchlického  
 

08.12.2016  výbory, komise - občerstvení 
 

08.12.2016  kolky , soudní poplatky 
 

08.12.2016  strava, ubytování, parkovné, cestovní poj.  
 

08.12.2016  konference 
 

08.12.2016  pohřebné + náklady exekuce 
 

08.12.2016  poštovné, certifikáty 
 

08.12.2016  úklidové práce, stěhování, skartace 
08.12.2016  inzerce/VŘ, popl. za TV a rádia, monitoring 
08.12.2016  příst. ACHA, výškové práce, vstupenky, různé  
08.12.2016  lékařská preventivní péče 
08.12.2016  práv. zastoup., revize, konzultace, CzechPoint, VŘ 
08.12.2016  STK, has. přístroje, GreenCom 
08.12.2016  odb. posudky, ekolog. likvid., BPPO, strav.karty 
08.12.2016  grafický manuál úřadu 
 

08.12.2016  telefony, internet, sms mobil. rozhlas, Jiráskovy  
sady - wifi 
 

08.12.2016  operativní leasing elektromobily 
 

08.12.2016  teplo  
 

08.12.2016  dálniční známky 
 

08.12.2016  myčka, servisní poplatek, jistiny CCS, Carnet 
08.12.2016  nové karty CCS 
 

08.12.2016  pohonné hmoty, olej, mazadla pro vozidla MěÚ 
 

08.12.2016  elektrická energie vč. elektromobilů 
 

08.12.2016  plyn 
 

08.12.2016  vodné, stočné, srážková voda 
 

08.12.2016  hardware do 40 tis. Kč 
 

08.12.2016  software s pořizovací cenou do 60 tis. Kč 
 

08.12.2016  řešitelský servis 
 

08.12.2016  bývalý technický klub - stavební úpravy, vybavení 
08.12.2016  Kalich. Mírové nám. 15/7 - projekt 
 

08.12.2016  DHDM (židle, nábytek, lednice, kopírky malé) 
 

08.12.2016  noviny, zákony, odborná literatura, CD 
 

08.12.2016  ubrusy, utěrky, ručníky, uniformy 
 

08.12.2016  opr. budov a výtahů, vymalování kanceláří 
08.12.2016  oprava služebních aut, kopírek 
08.12.2016  oprava hromosvodů 
08.12.2016  Mírové nám. 15/7, 16/8 - oprava fasády vč. fresek 
 

08.12.2016  ND + mat. na opravu služ. vozidel 
 



 

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

03051 0,00 627,00 0,00 neinv. přísp. PO na platy 

03049 0,00 1 039,00 0,00 neinv. přísp. PO na  energie 

03046 0,00 1 085,00 0,00 neinv. přísp. PO na provoz 

3317 MŠ Masarykova 30, PO 0,00 7 795,00 0,00 
03059 0,00 10,00 0,00 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 

03051 0,00 1 760,00 0,00 neinv. přísp. PO na platy 

03049 0,00 3 175,00 0,00 neinv. přísp. PO na  energie 

03046 0,00 2 850,00 0,00 neinv. přísp. PO na provoz 

3300 odbor ŠKSaPP, oddělení školství 0,00 462,00 0,00 
03034 0,00 462,00 0,00 společné provozní výdaje a příspěvky 

3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 0,00 27 320,00 0,00 
03051 0,00 13 137,00 0,00 neinv. přísp. PO na platy 

03050 0,00 250,00 0,00 inv. přísp. PO 

03049 0,00 11 033,00 0,00 neinv. přísp. PO na  energie 

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

3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 0,00 15 455,00 0,00 
03241 0,00 15 295,00 0,00 dot. na činn. a investice sport. odd. 

03238 0,00 140,00 0,00 TJ Slavoj 

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

2600 CCR Litoměřice, PO Mírové nám. 16/8a 0,00 7 414,00 0,00 
02606 0,00 800,00 0,00 neinv. přísp. PO na  energie 

02602 0,00 4 502,00 0,00 neinv. přísp. PO na platy 

02601 0,00 2 112,00 0,00 neinv. přísp. PO na provoz 

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

Celkem KAP -  02 38 784,00 107 501,00 2 507,00 odbor správní 
2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ 126,00 3 233,00 2 507,00 

03403 0,00 350,00 0,00 kulturní akce 

02037 126,00 2 633,00 2 507,00 sociální fond - tvorba, příspěvky 
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08.12.2016  dotace dětským spol. organizacím 
08.12.2016  granty a přísp. na akce volný čas dětí 
 

08.12.2016  NF - Gaudeamus - přísp. na dějepisnou soutěž 
 

08.12.2016  přísp. na lyžařský výcvik 7. tříd ZŠ 
 

08.12.2016  náklady na regionální školství 
 

08.12.2016  SPRM - test žáků 5. a 9. tříd 
 

08.12.2016  SEVER - podpora projektů vzdělávání pro udržitel.  
rozvoj 
 

08.12.2016  Lingua Universal - podpora projektů vzdělávání pro  
udržitel. rozvoj 
 

  

08.12.2016  Český svaz chovatelů Žitenice - dotace na edukativní  
projekt 
 

08.12.2016  GJJ - dotace na přípravu v "Dějepisné soutěži" 
 

 

08.12.2016  fotbalový stadion - sekačka 
 

 

 

08.12.2016  Závod míru juniorů 
08.12.2016  přímá dotace - fotbal 
08.12.2016  přímá dotace - lední hokej 
08.12.2016  přímá dotace - basketbal 
08.12.2016  přímá dotace - sportovní kluby 
08.12.2016  talentovaná mládež, MS, handicap sport 
08.12.2016  granty - "Sport pro zdraví/sport pro všechny" 
 

08.12.2016  hřiště - hokejbal - povrch - spoluúčast k dotaci 
 

08.12.2016  příspěvek sportovcům 
 

 

 

 

08.12.2016  Dominikánská bašta - expozice 
08.12.2016  Vinařské Litoměřice 
08.12.2016  mezinárodní vztahy 
 

   
08.12.2016  čestní občané města 
 

08.12.2016  příspěvek na kulturní a sport. akce 
 

08.12.2016  stravné 
 

08.12.2016  poskytnutí půjček 
 
 



 

03403 0,00 137,00 0,00 kulturní akce 

03401 0,00 1 745,00 0,00 dot. kultur. org. vč. staveb. akce 

3369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 264,00 3 884,00 0,00 
03808 264,00 0,00 0,00 přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO 

03052 0,00 3 884,00 0,00 neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ 

3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 0,00 1 390,00 0,00 
03063 0,00 10,00 0,00 Zahrada orchestrů 

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

03061 0,00 200,00 0,00 Litoměřická letní filharmonie 

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

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

03046 0,00 400,00 0,00 neinv. přísp. PO na provoz 

3328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 0,00 3 002,00 0,00 
03059 0,00 10,00 0,00 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 

03051 0,00 604,00 0,00 neinv. přísp. PO na platy 

03049 0,00 1 150,00 0,00 neinv. přísp. PO na  energie 

03046 0,00 1 238,00 0,00 neinv. přísp. PO na provoz 

3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 0,00 2 637,00 0,00 
03059 0,00 10,00 0,00 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 

03051 0,00 597,00 0,00 neinv. přísp. PO na platy 

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

03046 0,00 1 110,00 0,00 neinv. přísp. PO na provoz 

3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 0,00 3 290,00 0,00 
03059 0,00 10,00 0,00 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 

03051 0,00 738,00 0,00 neinv. přísp. PO na platy 

03049 0,00 1 442,00 0,00 neinv. přísp. PO na  energie 

03046 0,00 1 100,00 0,00 neinv. přísp. PO na provoz 

3325 ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO 0,00 2 676,00 0,00 
03059 0,00 10,00 0,00 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 

03051 0,00 628,00 0,00 neinv. přísp. PO na platy 

03049 0,00 888,00 0,00 neinv. přísp. PO na  energie 

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

3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 0,00 2 539,00 0,00 
03059 0,00 10,00 0,00 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 

03051 0,00 572,00 0,00 neinv. přísp. PO na platy 

03049 0,00 917,00 0,00 neinv. přísp. PO na  energie 

03046 0,00 1 040,00 0,00 neinv. přísp. PO na provoz 

3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 0,00 2 761,00 0,00 
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08.12.2016  J. Jungmann  - ul. Dlouhá - zhotovení kopie pamětní   

 
08.12.2016  vítání občánků, zlaté svatby 
 

08.12.2016  Den evropského dědictví 
 

08.12.2016  smlouva s kronikářem 
 

08.12.2016  granty na podporu kultury 
08.12.2016  dotace na činnost sbory a soubory 
08.12.2016  Sborové dny - pěvecké soubory 
 

08.12.2016  Severočeská státní filharmonie Teplice 
 
      
08.12.2016  Kinoklub ostrov - filmový festival 
 
    

08.12.2016  Litoměřické kulturní léto 
08.12.2016  Hasičské slavnosti  
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

04 KAP odbor správy nemovitého majetku města 
Uz 

Celkem KAP -  03 274,00 110 670,00 0,00 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 
3610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 0,00 4 220,00 0,00 

03060 0,00 70,00 0,00 kurzy počítač. gramotnosti pro seniory 

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

03051 0,00 2 250,00 0,00 neinv. přísp. PO na platy 

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

03046 0,00 1 590,00 0,00 neinv. přísp. PO na provoz 

3506 zatepl.a výměna otvor.výpl. MŠ Vančurova 0,00 2 000,00 0,00 
03304 0,00 2 000,00 0,00 MŠ Litoměřice, Vančurova 

3500 odbor ŠKSaPP, stavební akce 0,00 3 850,00 0,00 
03328 0,00 1 000,00 0,00 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 

03327 0,00 700,00 0,00 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 

03325 0,00 1 000,00 0,00 Masarykova ZŠ Ltm., Svojsíkova 5, PO 

03323 0,00 100,00 0,00 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 

03300 0,00 300,00 0,00 ZŠ a MŠ 

03250 0,00 750,00 0,00 MSZ v Ltm., Zahradnická 215/28, PO 

3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 0,00 10 953,00 0,00 
03810 0,00 1 000,00 0,00 MKZ- Vinobraní 

03058 0,00 300,00 0,00 neinv. přísp.na festival klasické hudby 

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

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

03051 0,00 4 502,00 0,00 neinv. přísp. PO na platy 

03049 0,00 1 201,00 0,00 neinv. přísp. PO na  energie 

03046 0,00 3 650,00 0,00 neinv. přísp. PO na provoz 

3401 Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 0,00 6 501,00 0,00 
03065 0,00 25,00 0,00 Máchovou stopou 2017 

03064 0,00 20,00 0,00 Města čtou 

03051 0,00 4 452,00 0,00 neinv. přísp. PO na platy 

03049 0,00 390,00 0,00 neinv. přísp. PO na  energie 

03046 0,00 1 614,00 0,00 neinv. přísp. PO na provoz 

3400 odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 10,00 2 521,00 0,00 
03801 10,00 0,00 0,00 správní popl. , pokuty, poj. náhr. 

03404 0,00 639,00 0,00 pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 
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08.12.2016  školní hřiště - oprava běžecké dráhy 
 

08.12.2016  rekonstrukce sociálního zařízení TV pavilon 
 

08.12.2016  školní hřiště - oprava běžecké dráhy 
 

08.12.2016  PD - bezbariérové přístupy 
 

 

08.12.2016  ZŠ, MŠ - oprava střech 
08.12.2016  ZŠ, MŠ - havárie, vandalismus 
 

08.12.2016  fotbal. stadion - oprava sociálních zařízení  
 

 

 

 

 

08.12.2016  Dům kultury 
08.12.2016  Divadlo K.H.Máchy 
 

08.12.2016  Kino Máj 
 

08.12.2016  Divadlo K.H.Máchy 
 

08.12.2016  Dům kultury 
 

08.12.2016  Kino Máj 
 

08.12.2016  Divadlo K.H.Máchy 
 

08.12.2016  Dům kultury 
 

 

 

 

 

 

 

 
08.12.2016  Městská památková rezervace k MKČR 
 

08.12.2016  fotodokumentace a archivace kulturních památek 
08.12.2016  Stará radnice č.p. 171 - IROP - stavebně hist.  
průzkum 
 

08.12.2016  pronájem divadel. prostor (smlouva) 
 

desky 
 



 

05 KAP odbor životního prostředí 
Uz 

Celkem KAP -  04 22 981,00 12 216,00 0,00 odbor správy nemovitého majetku města 
4400 odd. lesního hospodářství (OLH) 1 650,00 4 074,00 0,00 

04803 1 650,00 0,00 0,00 prodej dřeva, myslivost, nájemné 

04402 0,00 1 350,00 0,00 platy, odměny a zák. pojistné 

04401 0,00 2 724,00 0,00 provozní a ostatní neinv. a inv. náklady 

4000 odbor správy nemovitého majetku města 21 331,00 8 142,00 0,00 
04806 0,00 2 100,00 0,00 opravy a investiční akce 

04802 20 400,00 0,00 0,00 prodej pozemků a nemovitostí 

04801 931,00 131,00 0,00 nájemné z nemovitostí + ostatní 

04205 0,00 600,00 0,00 Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha 

04203 0,00 50,00 0,00 daň z převodů nemovitostí 

04202 0,00 5 000,00 0,00 nákup pozemků a nemovitostí 

04201 0,00 261,00 0,00 odhady nemovitostí, právníci, výpisy 
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08.12.2016  platby za svoz nebezpečných odpadů 
 

08.12.2016  platby za svoz TDO za město 
08.12.2016  uložení komunálního odpadu (SONO ÚPOHLAVY) 
 

08.12.2016  platby za svoz separovaného odpadu 
08.12.2016  likvidace odpadů z recyklačních zařízení 
08.12.2016  svoz bioodpadu 
 

08.12.2016  kontejnerová stání - opravy 
 

08.12.2016  nákup kontejnerů na separovaný odpad 
 

08.12.2016  likvidace černých skládek 
 

08.12.2016  prodej dřevní hmoty 
 

08.12.2016  myslivost 
 

    

08.12.2016  knihy, tisk, předplatné časopisů 
 

08.12.2016  služ. bank. ústavů, pojištění vozidel 
 

08.12.2016  energie 
 

08.12.2016  členské příspěvky + škody zvěří 
 

08.12.2016  soudní popl. - hist. majetek, geometr. plány/LHP 
08.12.2016  dálniční známka 
 

08.12.2016  kácení, přibliž. dřeva, sázení, ožínání 
08.12.2016  nájemné honitby Varhošť 
08.12.2016  elektrorevize 
08.12.2016  poplatky za rozhlas. přijímače 
 

08.12.2016  nájemné za pozemky 
 

08.12.2016  všeobecný materiál (kancel. potřeby, ND k vozidlu,  
sazenice, nářadí, zdrav. mat) 
 

08.12.2016  traktorový přívěs kontejnerový + kontejner 
 

08.12.2016  oprava a údržba (revize, údržba hájovny) 
 

08.12.2016  pohonné hmoty, maziva a zák. poj. 
 

08.12.2016  ochranné pomůcky, výstroj ved. OLH 
 

08.12.2016  školení způsobilosti 
 

08.12.2016  náklady spojené se správou a údržbou armádních  
areálů (KDH, KPR, VUSS) 
 

08.12.2016  veřejné osvětlení - podloubí (u radnice) 
08.12.2016  Mírové nám. 20/12 - byt. č. 1 (spol. inv.-spoluúč.)  
 

08.12.2016  prodej bytů 
08.12.2016  prodej části bývalého obj. POHODY (do r. 2019)  
08.12.2016  prodej objektu č. 4 v KDH 
08.12.2016  Farní charita - ul. M. Pomocné - prodej azylového  
domu  
 

08.12.2016  prodej pozemků dle předložených žádostí 
08.12.2016  pozemky - licitace 
 

08.12.2016  prodej hrobových příslušenství 
 

08.12.2016  věcná břemena 
08.12.2016  zahrádky +  ČSZ 
08.12.2016  pozemky pod garážemi 
08.12.2016  ostatní pronájmy + nájem z odběrného místa  
 

08.12.2016  vidimace a legalizace, soudní výlohy, výpisy z KN 
 
 
08.12.2016  Kovošrot Group CZ a.s. Děčín - parkoviště - nájemné 
 

08.12.2016  nájem cyklostezka + přemostění Labe (ČD) 
08.12.2016  věcná břemena (povodí, ČD, Lesy ČR) 
08.12.2016  Pozemkový fond - nájem 
 

 

 

08.12.2016  nákup pozemků pod komun. od fyz. osob. a organizací 
08.12.2016  nákup pozemků a budov - ul. Pobřežní 
08.12.2016  nákup pozemku od ÚZSVM - cyklostezka II. etapa 
08.12.2016  nákup pozemku za kasárnami Pod Radobýlem 
 

08.12.2016  TJ Slavoj - směna majetku - doplatek (do r. 2021) 
 

08.12.2016  odhady a geometrické plány 
 

08.12.2016  kolky, soudní popl.  
 

08.12.2016  neinvestiční příspěvky - podloubí + srážková voda 
 

08.12.2016  výdaje na drobné opravy majetku (oplocení,  
zdi+kácení) 
 

  



 

6156 Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul.Revoluční 0,00 6 786,00 0,00 
06024 0,00 427,00 0,00 neinv. přísp. PO na provoz 

06023 0,00 6 039,00 0,00 neinv. přísp. PO na platy 

06022 0,00 320,00 0,00 neinv. přísp. PO  na energie 

6100 odbor SVaZ, zdravotnictví 0,00 27 050,00 0,00 
06001 0,00 26 050,00 0,00 MěN, PO - příspěvky 

00403 0,00 1 000,00 0,00 ústavní pohotovostní služba 

06 KAP odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
Uz 

Celkem KAP -  05 6 724,00 30 581,00 0,00 odbor životního prostředí 
5200 odbor životního prostředí, městská zeleň 0,00 3 000,00 0,00 

05202 0,00 3 000,00 0,00 městská zeleň - údržba 

5000 odbor životního prostředí 6 724,00 27 581,00 0,00 
29516 214,00 214,00 0,00 účel. dot. na úhradu nákl. za zpracov.LH 

05809 100,00 700,00 0,00 Sběrový dvůr, ul. Nerudova 

05805 4 000,00 4 000,00 0,00 Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard 

05804 2 100,00 0,00 0,00 příspěvek na třídění sběru odpadu 

05803 310,00 0,00 0,00 místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm. 

05022 0,00 70,00 0,00 inv. a neinv. výdaje 

05016 0,00 5,00 0,00 projekty, kolky, poplatky 

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

05004 0,00 270,00 0,00 státní správa 

05003 0,00 1 065,00 0,00 ekologické služby (psi, deratizace) 

05002 0,00 890,00 0,00 příspěvky a ekologická výchova 

05001 0,00 20 170,00 0,00 nakládání s odpady 
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08.12.2016  neinv. přísp. na herního terapeuta 
08.12.2016  neinv. příspěvek na platy 
 

08.12.2016  inv. příspěvek  
08.12.2016  inv. příspěvek - nákup sanitky 
 

 

      

08.12.2016  prořezy stromů - výškové práce 
08.12.2016  výsadba dřevin a květin 
08.12.2016  pasport zeleně - doplnění, aktualizace 
08.12.2016  projekty 
08.12.2016  vánoční strom 
08.12.2016  závlahy - kruhový objezd, Kapucínské nám.  
08.12.2016  Hvězdárna - park 
08.12.2016  Domov důchodců v Ltm. - park 
08.12.2016  Jiráskovy sady - rozvojová péče 
08.12.2016  Miřejovická stráň - park 
 

  

      

08.12.2016  neinvestiční transfer 
 

08.12.2016  ul. Pekařská - využití dešťové vody 
 

08.12.2016  ul. Na Valech - závlahy 
 

08.12.2016  MěN PO - změna osvětlení 
 

08.12.2016  podzemní kontejnery 
 

08.12.2016  příspěvek na solární ohřev TUV - občané 
 

08.12.2016  příspěvek na ekologickou výchovu žáků 
08.12.2016  zpracování inform. brožury - dešťová kanalizace 
 

 

08.12.2016  správní poplatky 
 

08.12.2016  ovzduší, zeleň, odpady 
 

08.12.2016  odvody za odnětí ze ZPF 
 
   

08.12.2016  koupaliště - rekonstrukce kanalizační přípojky 
 

 

 

08.12.2016  lesní hospodářství 
 

08.12.2016  myslivost 
 

08.12.2016  ochrana přírody  
 

08.12.2016  vodní hospodářství 
 

08.12.2016  ovzduší 
 

08.12.2016  odpady 
 

08.12.2016  zemědělský půdní fond 
 

08.12.2016  ostatní správa - ochrana zvířat 
 
  
08.12.2016  sanace nepovolených skládek 
 

08.12.2016  Falco - provoz stanice pro handicap. zvířata 
 

08.12.2016  platby za psy v psím útulku 
08.12.2016  deratizace + odchyt holubů 
08.12.2016  úklid uhynulých zvířat 
 

08.12.2016  ovzduší - příspěvek na monitorovací zařízení  
 

08.12.2016  členský příspěvek na SONO 
 

08.12.2016  ovzduší - monitorovací síť   
 



 

Celkem KAP -  07 1 900,00 45,00 0,00 odbor - stavební úřad 
7000 odbor - stavební úřad 1 900,00 45,00 0,00 

07802 1 900,00 0,00 0,00 správní poplatky a ostatní příjmy 

07001 0,00 45,00 0,00 PD, stat. znalecké posudky, kopírování 

07 KAP odbor - stavební úřad 
Uz 

Celkem KAP -  06 267,00 58 453,00 11 397,00 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
6400 podpora sociálních služeb 0,00 8 000,00 0,00 

06043 0,00 8 000,00 0,00 granty, podpora sociálních služeb 

6380 Klub důchodců + zdravotně postižení 0,00 110,00 0,00 
06016 0,00 110,00 0,00 neinvestiční výdaje 

6375 Diecézní charita 0,00 200,00 0,00 
06037 0,00 150,00 0,00 dobrovolnické centrum 

06031 0,00 50,00 0,00 šatník 

6300 odbor SVaZ, sociální věci 267,00 16 307,00 11 397,00 
13015 0,00 2 219,00 0,00 účel.dot.-přísp. na výkon sociální práce 

13011 0,00 8 322,00 0,00 účel.dot. - sociál. práv. ochr. dětí 

13010 0,00 856,00 0,00 státní přísp. na výkon pěstounské péče 

06801 255,00 0,00 0,00 příjmy z činnosti sociálního odboru 

06042 0,00 200,00 0,00 Fond ohrožených dětí Klokánek 

06018 0,00 580,00 0,00 komunitní plán 

06015 0,00 900,00 0,00 prevence kriminality 

06012 0,00 20,00 0,00 náhradní rodinná péče a pěstounská péče 

06009 0,00 2 300,00 0,00  investiční výdaje a větší opravy 

06008 0,00 300,00 0,00 provoz služebního vozidla odboru SVaZ 

06007 12,00 0,00 0,00 Klika-mzda prac. Nízkoprah.centra 

06005 0,00 200,00 0,00 příspěvek a charitativní činnost - grant 

06003 0,00 410,00 0,00 důchodci + zdravotně postižení 

01805 0,00 0,00 11 397,00 saldo příjmů a výdajů-vyrovnání rozpočtu 
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856,00 

2 219,00 
 

     

08.12.2016  odborné statické a znalecké posudky 
08.12.2016  PD zabezpečovacích prací a průzkumy 
 

08.12.2016  honoráře expertní součinnosti 
 
 

       
       
       
 

08.12.2016  provozní náklady (energie) 
 
   
08.12.2016  dohody včetně zák. poj. (správce + úklid) 
 
  
08.12.2016  neinv. nákl. - čist. prostř., prádlo, malování 
 

 

 

    

    

    

08.12.2016  umístění v DPS 
 

08.12.2016  ostatní nedaňové příjmy 
 
  

 

  
08.12.2016  rozvojová spolupráce se ZŠ Ndere Keňa 
 
     
08.12.2016  komunitní plánování 
 
 

08.12.2016  podpora fair trade 
08.12.2016  dotace fair trade 
 

 

      

    

08.12.2016  Domov seniorů - oprava střechy 
 

08.12.2016  nákup automobilu 
 

08.12.2016  elektromat.,barvy,nářadí,čist.prostř.,DHDM, ND,  
ochr. pom.,popl., poj.vozidla 
 

08.12.2016  provoz služebního auta (nafta) + soc. auta (benzín) 
 
 
08.12.2016  opravy a udržování  služebního auta + soc. auta 
 
       
  

08.12.2016  vratka neinv. transferu z r. 2014 
 

       
 

08.12.2016  gratulace, přednášky, besídky, vánoční svátky -  
pohoštění 
 

     
08.12.2016  Dny zdraví  
 
      

08.12.2016  účel.dot.- sociál. práv. ochr. dětí  
08.12.2016  státní přísp. na výkon pěstounské péče 
08.12.2016  účel.dot.- přísp. na výkon sociální práce 
 



 

08811 400,00 0,00 0,00 odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz. 

08801 715,00 0,00 0,00 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 

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

08402 0,00 4 600,00 0,00 el. energie veřej. osvětlení města 

08101 0,00 2 500,00 0,00 oprava povrchu chodníku po pokládce sítí 

8300 odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO 1 091,00 0,00 0,00 
08807 1 091,00 0,00 0,00 TSM - ostat. nedaň. příjmy 

8200 odbor ÚR, realizace staveb 0,00 39 001,00 0,00 
08257 0,00 3 630,00 0,00 ostatní rekonstrukce a modernizace 

08233 0,00 3 500,00 0,00 ostatní menší opravy a investiční akce 

08218 0,00 1 201,00 0,00 automatické parkovací zařízení pro kola 

08217 0,00 22 464,00 0,00 ul. Palachova-zvýšení bezpečnosti dopr. 

08216 0,00 3 156,00 0,00 regenerace panel. sídlišť-vlastní zdroje 

08213 0,00 150,00 0,00 recyklovaný materiál 

08212 0,00 2 500,00 0,00 Výstaviště ZČ - opravy a rekonstrukce 

08211 0,00 2 400,00 0,00 ostatní větší opravy a investiční akce 

8100 odbor ÚR, příprava staveb 0,00 3 215,00 0,00 
08002 0,00 1 950,00 0,00 projektové dokumentace 

08001 0,00 1 265,00 0,00 provozní výdaje a inženýrská činnost 

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

08 KAP odbor územního rozvoje 
Uz 
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08.12.2016  nájem z odběrného místa 
 

08.12.2016  poplatek za užívání veřejného prostranství 
 

08.12.2016  úklid města 
 

 

  

08.12.2016  nemovitosti - nájemné 
 

08.12.2016  tržby za provoz veřejných WC 
 

08.12.2016  hřbitov - nájem 
 

08.12.2016  IVECO - nájem 
 

08.12.2016  dětská hřiště - revize EU 
 

08.12.2016  havarijní fond 
08.12.2016  informační systém 
 

08.12.2016  nákup historických svítidel  a výložníků 
 

08.12.2016  lávky - opravy a revize 
 

08.12.2016  věž, kašny, hodiny, energie 
 

08.12.2016  zprovoz.nefunkč.vpustí. měst. dešť.kanal. 
 

08.12.2016  oprava parkánového zdiva 
 

08.12.2016  nákup městského mobiliáře 
 

08.12.2016  Kocanda - oprava havarijního VO 
 

08.12.2016  bezbariérové přístupy 
08.12.2016  sídl. - opr. chodníku - litý asfalt 
08.12.2016  chodníky u panelových domů + vyšlapané chodníky 
08.12.2016  ul. Elišky Krásnohorské - oprava chodníku 
08.12.2016  Mostná hora - oprava přístupového chodníku 
08.12.2016  ul. Růžovka - oprava chodníků 
 

08.12.2016  bezpečnost provozu - osvětlení chodníků 
 

08.12.2016  dětská hřiště - vybavení 
 

08.12.2016  dětská hřiště - dopadové plochy + oplocení 
 

 

 

 

  

 

08.12.2016  Macharova cesta - chodník 
 

08.12.2016  ul. Na Výsluní - chodník 
 

08.12.2016  ul. Pokratická - dešťová kanalizace, chodník 
08.12.2016  Želetice - kanalizace 
 

08.12.2016  ul. K. Světlé, Lipová, Zelená - inženýrské sítě 
 

08.12.2016  protipovodňová opatření 
 

08.12.2016  Kasárna  Pod Radobýlem 
 

08.12.2016  Pokratice - 4. etapa - regenerace panelového  
sídliště 
 

08.12.2016  zjednodušené projekty 
 
  

08.12.2016  územní studie 
08.12.2016  územně plánovací dokumentace 
08.12.2016  územně analytické podklady 
 

 

08.12.2016  inženýrská činnost 
08.12.2016  činnost městského architekta 
08.12.2016  vícetisky, kopírovací práce 
08.12.2016  studentské práce 
 

08.12.2016  odborná literatura 
 
  

08.12.2016  Zahrada Čech s.r.o. - Telefónica O2 ČR - pronájem    
 



 

Celkem KAP -  24 630,00 0,00 0,00 odbor - obecní živnostenský úřad 
2400 odbor - obecní živnostenský úřad 630,00 0,00 0,00 

02805 630,00 0,00 0,00 správní poplatky a ostatní příjmy 

24 KAP odbor - obecní živnostenský úřad 
Uz 

Celkem KAP -  23 0,00 2 219,00 0,00 útvar obrany a krizového řízení 
2300 útvar obrany a krizového řízení 0,00 2 219,00 0,00 

02309 0,00 142,00 0,00 odměny za údržbu hasící techniky 

02301 0,00 2 077,00 0,00 protipožární ochrana - provozní výdaje 

23 KAP útvar obrany a krizového řízení 
Uz 

Celkem KAP -  09 1 500,00 18 786,00 0,00 městská policie 
9000 městská policie 1 500,00 18 786,00 0,00 

09803 1 500,00 0,00 0,00 PCO a ost. nedaň. příjmy 

09018 0,00 15 865,00 0,00 prostředky na platy a zákonné pojistné 

09014 0,00 670,00 0,00 investice 

09001 0,00 2 251,00 0,00 provozní a ostatní neinvestiční náklady 

09 KAP městská policie 
Uz 

Celkem KAP -  08 2 327,00 50 316,00 0,00 odbor územního rozvoje 
8400 odbor ÚR , místní komunikace 1 115,00 8 100,00 0,00 
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08.12.2016  VPČ včetně zák. poj. - členové 
08.12.2016  VPČ včetně zák. poj. - úklid hasičské zbrojnice 
 

08.12.2016  refundace mezd (požární zásahy) 
 
 

08.12.2016  teplá voda 
 

08.12.2016  příprava na krizové situace 
 

08.12.2016  pojištění požárního vozidla MAN 4x4 s výbavou 
 

08.12.2016  velkokapacitní cisterna 
08.12.2016  osobní automobil 
 

08.12.2016  elektronické zabezpečení budovy  
 

08.12.2016  výstroj a výzbroj pro mládež 
 

08.12.2016  DHDM 
 

08.12.2016  opravy a údržba vozidel, nářadí 
08.12.2016  údržba objektu  
 

08.12.2016  revize kotle, el.nářadí,doména,web. stránky, lékař 
08.12.2016  emise, tech. kontroly, školení 
 

08.12.2016  pohonné hmoty, oleje 
 

08.12.2016  elektrická energie 
 

08.12.2016  teplo 
 

08.12.2016  vodné, stočné 
 

08.12.2016  HZS ÚK, územní odb. Ltm. - věcné vybavení 
 

08.12.2016  ND - CAS, Avia, PPS12 
08.12.2016  spotřební materiál , hadice, savice 
 

08.12.2016  výstroj 
 

 
08.12.2016  ostatní nedaňové příjmy 
 

08.12.2016  pult centrální ochrany 
 

     

08.12.2016  program MP 
 

08.12.2016  obměna služebního vozidla 
 

08.12.2016  výstroj (uniformy) 
 

08.12.2016  DHDM - (obnova PC, monitory, vybavení) 
 

08.12.2016  všeobecný mat. (střelivo, úklid, prostř., PC  
mat.,žárovky, mat. pro údržbu domu) 
 

08.12.2016  voda 
 

08.12.2016  plyn 
 

08.12.2016  elektrická energie 
 

08.12.2016  pohonné hmoty 
 

08.12.2016  telefony, datové služby 
 

08.12.2016  pronájem střelnice, plošiny 
 

08.12.2016  školení a vzdělávání, prolongační kurz  
 

08.12.2016  STK, emise, komíny, PCO, MKS, očkování 
 

08.12.2016  opr. a údržba (MKS, auta, PCO, budova, zázn. zař.) 
 

08.12.2016  kolky 
 

08.12.2016  dálniční známky, kmitočty 
 

08.12.2016  programové vybavení 
 

08.12.2016  knihy 
 

08.12.2016  prolongační kurz - cestovné, strava 
 

08.12.2016  služby pošt 
 

08.12.2016  služby peněžních ústavů 
 

08.12.2016  služby zpracování dat 
 



 

Celkem 435 915,00 471 693,00 35 778,00 

Celkem KAP -  91 2 941,00 11 346,00 0,00 útvar strateg.plánování a udrž.rozvoje 
9100 útvar strateg.plánování a udrž.rozvoje 2 941,00 11 346,00 0,00 

90002 1 505,00 1 137,00 0,00 účel.dot.-Národní progr.Životní prostř. 

09812 450,00 573,00 0,00 účel. dot. - MoveCit 

09811 436,00 436,00 0,00 MAS České středohoří-výzkum,vývoj,vzděl. 

09810 550,00 613,00 0,00 projekt progRESsHEAT 

09120 0,00 6 500,00 0,00 energ. služba se zaručen. výsl. (EPC) 

09119 0,00 102,00 0,00 MoveCit - vlastní zdroje 

09118 0,00 164,00 0,00 PATH 2030 - vlastní zdroje 

09117 0,00 121,00 0,00 MobiLitA 21 - vlastní zdroje 

09103 0,00 520,00 0,00 příprava a realizace projektů 

09102 0,00 380,00 0,00 Zdravé město a MA21 

09101 0,00 150,00 0,00 interní grantový systém 

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

05022 0,00 450,00 0,00 inv. a neinv. výdaje 

91 KAP útvar strateg.plánování a udrž.rozvoje 
Uz 

Celkem KAP -  85 16 100,00 5 000,00 0,00 odbor dopravy a silničního hospodářství 
8500 odbor dopravy a silničního hospodářství 16 100,00 5 000,00 0,00 

08805 1 500,00 0,00 0,00 parkovací karty 

08804 6 500,00 0,00 0,00 parkovací automaty 

08801 8 100,00 0,00 0,00 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 

08503 0,00 4 150,00 0,00 městská hromadná doprava 

08501 0,00 850,00 0,00 dopravní značení - změny a údržba 

85 KAP odbor dopravy a silničního hospodářství 
Uz 
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08.12.2016  ČEZ Distribuce a.s. 
 

 

 

08.12.2016  ostatní nedaň. příjmy 
 

08.12.2016  ZOZ - řidičské oprávnění 
 

08.12.2016  správní poplatky 
 
   

  

08.12.2016  BESIP 
 

08.12.2016  údržba svislého dopravního značení 
08.12.2016  údržba vodorovného dopravního značení 
 

08.12.2016  znalecké posudky - dopr. nehody, toxikologie, apod.  
 

08.12.2016  parkovací automaty - servis 
 

08.12.2016  studie a PD dopravního značení 
 



Tab. č. 1

Návrh rozpočtu na  r. 2017 - PŘÍJMY dle rozpočtové skladby (položky)   
(údaje v tis. Kč)

Návrh rozpočtu
111 74 400

112 78 000

121 Obecné daně ze zboží a služeb (DPH) 124 000

133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 40

134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 13 080

135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 25 900

136 10 431
151 21 000

346 851

Návrh rozpočtu
211 10 968

213 8 169

214 Výnosy z finančního majetku (úroky) 121

221 3 430

222 12

231 100

232 4 461,2
246 Splátky půjčených prostředků od obyvatel 125

27 386,2

Návrh rozpočtu
311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 20 400

20 400

Návrh rozpočtu
411 Neinv. transfery od veřej. rozp. ústř. úrovně 40 933,8

412 Neinv. transfery od veřej. rozp. úzm. úrovně 130
421 Inv. transfery od veřej. rozp. ústř. úrovně 214

41 277,8

435 915C E L K E M  PŘÍJMY

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

C E L K E M 

Příjmy z vlastní činnosti

Příjmy z pronájmu majetku

Přijaté sankční platby

Ostatní nedaňové příjmy

C E L K E M 

 DAŇOVÉ PŘÍJMY

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

C E L K E M 

Daně z příjmů fyzických osob

Daně z příjmů právnických osob

Správní poplatky
Daně z majetku

C E L K E M 

TRANSFÉRY

Příjmy z prodeje krátkodob. a drob. dlouhodob. maj.

Přijaté vratky transferů z finan. vypořádání min. let



Tab. č. 2

Návrh rozpočtu na r. 2017 - VÝDAJE dle rozpočtové skladby (položky)
(údaje v tis. Kč)

501 75 953

502 Osobní platby za provedou práci 4 783

503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 27 169

504 Odměny za užití duševního vlastnictví 20

513 4 910

515 Nákup vody, paliv a energie 8 943

516 54 176

517 21 948

519 Výdaje související s neinv. nákupy, přísp., náhrady a věcné dary  4 583

521 Neinv. transfery podnikatelským subjektům 269

522 Neinv. transfery neziskovým a podob. org. 26 206

524 200

532 Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 323

533 Neinv. transfery příspěvkovým a podob. org. 150 697

534 Převody vlastním fondům 1 000

536 Ostatní neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům 15 894

542 Náhrady placené obyvatelstvu 167

549 Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu 2 066

553 Ostatní neinv. transfery do zahraničí 50

566 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 100
590 1 403

400 860

611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 514

612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 50 129

613 4 300

632 140
635 Investiční transfery příspěvkovým a podob. org. 15 750

70 833

471 693

Ostatní nákupy

Návrh rozpočtu

Pozemky

(součet za třídu 6)

Investiční transfery neziskovým a podob. org.

Neinv. nedotační transfery podnikatel. subjektům

Návrh rozpočtuBĚŽNÉ VÝDAJE 

CELKEM VÝDAJE

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Platy

Nákup materiálu

Ostatní neinvestiční výdaje

(součet za třídu 5)

Nákup služeb



Tab. č. 3

Návrh rozpočtu na r. 2017 - FINANCOVÁNÍ  dle rozpočtové skladby (položky)
(údaje v tis. Kč)

Návrh rozpočtu

Saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 21 874

Sociální fond - příděl 2 507

Sociálně právní ochrana dítěte - účelová dotace 8 322

Státní příspěvek na výkon pěstounské péče - účelová dotace 856

Státní příspěvek na výkon sociální práce - účelová dotace 2 219

35 778

FINANCOVÁNÍ

CELKEM SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ



Tab. č. 4

Návrh rozpočtu na r. 2017 - PŘÍJMY dle rozpočtové skladby (paragrafy)
(údaje v tis. Kč)

0 346 851

346 851

0 125

10 1 669

21 6 698

22 11 350

31 264

32 436

33 110

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 2 097

37 Ochrana životního prostředí 2 301

43 Soc. služby a pomoc. a spol. činnosti v soc. zabezpečení a polit. zaměst. 262

53 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 500

61 Státní moc, správa, územní samospráva, politické strany 433,2

63 131
64 10

27 386,2

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 20 400

20 400

0 41 277,8

41 277,8

435 915CELKEM PŘÍJMY

C E L K E M 

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

C E L K E M 

TRANSFÉRY

Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu

C E L K E M 

Doprava

Vzdělávání a školské služby

Vzdělávání a školské služby

Ostatní činnosti

Kultura, církve a sdělovací prostředky

Finanční operace

DAŇOVÉ PŘÍJMY Návrh rozpočtu

Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

C E L K E M 

Návrh rozpočtuNEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 



Tab. č. 5

Návrh rozpočtu na r. 2017 - VÝDAJE dle rozp. skladby (paragrafy)
(údaje v tis. Kč)

10 4 524

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 10 848

22 13 540

23 525

31 Vzdělávání a školské služby 31 791

32 Vzdělávání a školské služby - základní umělecké školy 1 876

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 21 906

34 Tělovýchova a zájmová činnost 49 950

35 19 805

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 59 255

37 25 267

39 243

43 Soc. služby a pomoc. a spol. činnosti v soc. zabezpečení a polit. zaměst. 22 735

52 50

53 Bezpečnost a veřejný pořádek 18 116

55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 819

61 Státní moc, správa, územní samospráva, politické strany 101 126

62 100

63 16 724
64 1 660

400 860

10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 874

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 9 123

22 25 165

23 920

31 Vzdělávání a školské služby 210

34 640

35 15 500

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 6 300

37 Ochrana životního prostředí 6 276

52 200

53 Bezpečnost a veřejný pořádek 670

55 1 350
61 Státní moc, správa, územní samospráva, politické strany 3 605

70 833

471 693

Mezinárodní spolupráce

Návrh rozpočtu

Ostatní činnost související se službami pro obyvatelstvo

Doprava

Zdravotnictví

Vodní hospodářství

Ochrana životního prostředí

BĚŽNÉ VÝDAJE 
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 

CELKEM VÝDAJE

Civilní připravenost na krizové stavy

Návrh rozpočtuKAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Doprava

Finanční operace
Ostatní činnosti

(součet za třídu 5)

Vodní hospodářství

Zdravotnictví

Tělovýchova a zájmová činnost

(součet za třídu 6)

Civilní připravenost na krizové stavy

Požární ochrana a integrovaný záchranný systém



Tab č. 6

(údaje v tis. Kč)

č.účtu Název účtu

501000 Spotřeba materiálu 26

502000 Spotřeba energie 3 550

511100 Opravy a udržování  bytů a nebytových prostor 9 890

511200 Příspěvky do fondu oprav společenství vlastníků 200

511400 Opravy a udržování  kasárna Dukelských hrdinů 600

511500 Opravy a udržování  kasárna Pod Radobýlem 400

511600 Opravy a udržování ostatní 3

512000 Cestovné 1

518000 Ostatní služby 521

521000 Mzdové náklady 2 256

521000 Mzdové náklady - zubní středisko 419

524000 Zákonné sociální pojištění 769

524000 Zákonné sociální pojištění - zubní středisko 143

538000 Správní poplatky 5

549000 Jiné ostatní náklady 16

551000 Odpisy dlouhodobého majetku 11

556000 Tvorba a zúčtování opravných položek 200

557000 Odpis pohledávek 500

C e l k e m  n á k l a d y 19 510

603100 Výnosy z nájemného -  byty 10 000

603200 Výnosy z nájemného -  nebytové prostory 6 500

603300 Výnosy z nájemného -  garáže 48

603400 Výnosy z nájemného -  kasárna Dukelských  hrdinů 909

603600 Výnosy z nájemného -  kasárna Pod Radobýlem 500

603700 Výnosy z nájemného - objekt vojenské ubyt. a stav. správy 0

641010 Poplatek z prodlení dlužného nájmu 50

649010 Dotace z hlav. činnosti na částeč. úhradu nákl. armádních objektů 1 000

649040 Vrácené soudní poplatky 5

649100 Refundace mzdových nákladů zubní středisko 562
662000 Přijaté bankovní úroky 1

C e l k e m  v ý n o s y 19 575

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 65

Hospodářská činnost - oddělení správy nemovitostí 
plán nákladů a výnosů na rok 2017



Tab. č. 7

(údaje v tis. Kč)

č. akce název akce

101 revize elektro 30

102 revize plyn 30

103 hasící přístroje a hydranty 80

104 zařizovací předměty 300

105 bytová jádra 500

106 běžná údržba 2 300

107 havárie 500

108 projektové dokumentace 100

109 výměny kotlů 100

111 střechy 500

112 výtahy - oprava 100

113 fasády - oprava 600

115 ubytovna Želetice 250

116 objekt vojenské ubytovací a stavební správy 200

197 údržba škol 200

198 oprava a výměna oken 800

199 výměna rozvodů vody 100

201 obnova volných bytů 1 500

207 dům Mírové náměstí 156/29 - dvůr 300

208 dům Mírové náměstí 43/21 - dvůr 200

209 dům Mírové náměstí 22/14 - dvůr 200

210 ubytovna Želetice - sociální  zařízení + kuchyně 1 000

celkem účet 511 100 9 890

1001 opravy a údržba kasárna Dukelských hrdinů 600

celkem účet 511 400 600

1002 opravy a údržba kasárna Pod Radobýlem 400

celkem účet 511 500 400

celkem 10 890

Hospodářská činnost - oddělení správy nemovitostí 

rozpis oprav na rok 2017
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pro jednání ZM,  dne : 8. 12. 2016 

předkládá : Mgr. Karel Krejza – místostarosta 

zpracoval: ing. Iveta Zalabáková – vedoucí ekonomického odboru 

    
 

Návrh: 

Rozpočtový výhled Města Litoměřice na období 2018 - 2019 

 

 

Odůvodnění: 

 

- předkládaný rozpočtový výhled je zpracován na období 2018 – 2019   

- přehled plánovaných investičních akcí byl zpracován ve spolupráci s jednotlivými odbory a vychází ze 

zásobníků projektů města Litoměřice  

 

 

Viz přílohy – Rozpočtový výhled na období 2018 - 2019 + rozpis kapitálových příjmů a výdajů  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh na usnesení: 

ZM schvaluje: 

Rozpočtový výhled města Litoměřice na období 2018 - 2019 (viz příloha orig. zápisu). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis navrhovatele :                                                 Přijaté usnesení ZM č. :                                              

 



Rozpočtový výhled města Litoměřice na období 2018 - 2019

údaje v tis. Kč

2018 2019

359 000 368 000

309 000 318 000

50 000 50 000

27 000 29 000

41 000 41 000

427 000 438 000

11 600 2 000

86 500 50 000 viz rozpis kapit. příjmy a výdaje 

98 100 52 000

525 100 490 000

0 0

525 100 490 000

378 000 382 000

12 000 14 000

161 800 84 600 viz rozpis kapit. příjmy a výdaje

72 500 50 000

89 300 34 600

539 800 466 600

0 0

539 800 466 600

49 000 56 000

-63 700 -32 600 

-14 700 23 400

Komentář: 

PŘÍJMY:

daňové příjmy (uvažovány bez daně z příjmů placené obcí): 

plánov. výše daňových příjmů vychází  z oficiální predikce daňových příjmů MF (z principu opatrnosti ještě sníženo)  

kapitálové příjmy - jedná se o příjmy z prodeje nemovitostí  a pozemků - viz rozpis kapit. příjmy a výdaje

kapitálové dotace - viz rozpis kapitálové příjmy a výdaje - konkrétní akce

VÝDAJE:

kapitálové výdaje - viz rozpis kapitálové příjmy a výdaje - konkrétní akce 

kapitálové dotace - viz rozpis kapitálové příjmy a výdaje - konkrétní akce

Vyhotovila: ing. Iveta Zalabáková - vedoucí ekonomického odboru

dne: 30.11. 2016

Kapitálové příjmy - třída 3 - prodej nemovit. a pozemků 

Běžné příjmy + kapitálové příjmy + dotace (pol. 4***)

Daňové příjmy - třída 1, z toho 

Běžné příjmy celkem - třída 1 + 2 + 4 (pol. 41**) (BP)

Přijaté neinvestiční dotace - třída 4 (pol. 41**)

Nedaňové příjmy - třída 2

daně 

poplatky

Splátky jistin úvěrů + splátky úroků

 úrok z úvěru 

Běžné + kapitálové výdaje 

Investiční (kapitálové) dotace - třída 4 (pol. 42**)

úvěry krátkodobé

Kapitálové příjmy + investiční dotace (pol. 42**) (KP) 

Kapitálové (investiční) výdaje - třída 6 (KV), z toho

Příjaté úvěry celkem

PŘÍJMY CELKEM 

provozní dotace pro PO Měn

CELKEM SALDO ROZPOČTU

 VÝDAJE CELKEM

splátky jistin úvěru

úvěry dlouhodobé 

Běžné (neinvestiční) výdaje - třída 5 (BV), z toho

KAPITÁLOVÉ  SALDO (KP - KV)

PROVOZNÍ SALDO (BP - BV)

dotace

úvěry

vlastní zdroje města



Kapitálové příjmy a výdaje  - rozpis konkrétních plánovaných akcí

2 017 2018 2 019

Prodej bytů 11 100 2 000 2 000

Prodej nemovitostí a pozemků 9 300 9 600

2 017 2018 2 019

Objekt radnice č. p. 15/7 (Kalich) - výměna opláštění věže a střechy - akce celkem 7,5 mil. Kč, podíl města 4,5 mil. Kč, 

dotace 3 mil. Kč

dotace - MK - průběžné financování 1 000 1 000

realizace akce plánována na etapy v letech 2018 - 2020

2 017 2018 2 019

Pořízení cisterny pro JSDH Litoměřice  - akce celkem 7 mil. Kč, podíl města 0,7 mil. Kč, dotace 6,3 mil. Kč  

dotace - IROP - nutno předfinancovat, proplacení dotace po ukončení akce 6 300

realizace akce v I. čtvrtletí 2017

2 017 2018 2 019

Zateplení MŠ Alšova  - akce celkem 3,8 mil. Kč, podíl města 2,5 mil. Kč, dotace 1,3 mil. Kč  

dotace - OPŽP - průběžné financování 1 300

dotace - podání žádosti v 12/2016, rozhodnutí o dotaci předpoklad v 5/2017

realizace akce plánována 6 - 8/2017

Zateplení a výměna oken DDM Rozmarýn  - akce celkem 6,8 mil. Kč, podíl města 4,5 mil. Kč, dotace 2,3 mil. Kč  

dotace - OPŽP - průběžné financování 2 300

dotace - již přiznána

realizace akce plánována 6 - 8/2017

Středisko technického vzdělávání  - akce celkem 30 mil. Kč, podíl města 3 mil. Kč, dotace 27 mil. Kč  

dotace - IROP - nutno předfinancovat, proplacení dotace po ukončení akce 27 000

dotace - podání žádosti v 3/2017, rozhodnutí o dotaci předpoklad v 8/2017

realizace akce plánována 1/2018 - 5/2018

ZŠ Masarykova - odborné učebny - akce celkem 25 mil. Kč, podíl města 2,5 mil. Kč, dotace 22,5 mil. Kč  

dotace - IROP - nutno předfinancovat, proplacení dotace po ukončení akce 22 500

dotace - podání žádosti v 2/2017, rozhodnutí o dotaci předpoklad v 8/2017

realizace akce plánována 6/2018 - 12/2018

Rekonstruce objektu VUSS - přesun ZUŠ  - akce celkem předpoklad  50 mil. Kč, podíl města 5 mil. Kč, dotace 

45 mil. Kč

dotace - IROP - nutno předfinancovat, proplacení dotace po ukončení akce 45 000

dotace - podání žádosti dle příslušné výzvy

realizace akce plánována v roce 2019

odbor školství, kultury, sportu a památkové  péče - kap. 3

útvar obrany a krizového řízení - kap. 23

správní odbor - kap. 2

údaje v tis. Kč

odbor správy nemovitého majetku města - kap. 4

PŘÍJMY

P ř i j a t é    k a p i t á l o v é    /investiční/ d o t a c e  a  p ř i j a t é  ú v ě r y

K a p i t á l o v é   p ř í j m y 



Rekonstrukce objektu Stará radnice č.p. 171 (muzeum) - akce celkem předpoklad 20 mil. Kč, podíl města 2 mil. Kč

dotace 18 mil. Kč

dotace - IROP - nutno předfinancovat, proplacení dotace po ukončení akce 18 000

dotace - podání žádosti v 3/2017, rozhodnutí o dotaci předpoklad v 9/2017

realizace akce plánována v roce 2018

2 017 2018 2 019

Zvýšení bezpečnosti dopravy - Palachova ulice  - akce celkem 43,5 mil. Kč , podíl města 29,5 mil. Kč, dotace 14 mil. Kč

dotace - IROP - nutno předfinancovat, proplacení dotace po ukončení akce 14 000

dotace - podání žádosti v 4/2016, rozhodnutí o dotaci předpoklad  v 12/2016

realizace akce plánována 2/2017 - 9/2018

Automatické parkovací zařízení pro kola BIKETOWER Litoměřice  - akce celkem 14,3 mil. Kč , podíl města 1,8 mil. Kč, 

dotace 12,5 mil. Kč

dotace - IROP - nutno předfinancovat, proplacení dotace po ukončení akce 12 500

dotace - podání žádosti v 8/2016, rozhodnutí o dotaci předpoklad  v 12/2016

realizace akce plánována 4/2017 - 9/2017

Rekonstrukce části areálu bývalých kasáren pro sportovní zázemí  - akce celkem 6,5 mil. Kč, podíl města 2,7 mil. Kč, 

dotace 3,8 mil. Kč

dotace - MŠMT - průběžné financování 3 800

dotace - podání žádosti v 11/2016, rozhodnutí o dotaci předpoklad  v 2/2017

realizace akce plánována 5/2017 - 12/2017

Regenerace panelového sídliště Pokratice  - akce probíhá po ročních etapách (do roku 2020), max. výše dotace na rok 

ve výši 4 mil. Kč

dotace - MMR - průběžné financování 4 000 4 000 4 000

dotace - rozhodnutí o dotaci vždy v polovině příslušného roku

realizace akce vždy v II. pololetí příslušného roku 

30 200 86 500 50 000

celkem úvěry

2 017 2018 2 019

Objekt radnice č. p. 15/7 (Kalich) - výměna opláštění věže a střechy - akce celkem 7,5 mil. Kč, podíl města 4,5 mil. Kč, 

dotace 3 mil. Kč

podíl města 1 500 1 500

dotace - MK - průběžné financování 1 000 1 000

realizace akce plánována na etapy v letech 2018 - 2020

2 017 2018 2 019

Pořízení cisterny pro JSDH Litoměřice - akce celkem 7 mil. Kč, podíl města 0,7 mil. Kč, dotace 6,3 mil. Kč  

podíl města (v návrhu rozp. na rok 2017 zahrnuto) 700

dotace - IROP - nutno předfinancovat, proplacení dotace po ukončení akce 6 300

realizace akce v I. čtvrtletí 2017

VÝDAJE

útvar obrany a krizového řízení - kap. 23

celkem investiční (kapitálové) dotace

odbor územního rozvoje - kap. 8

K a p i t á l o v é    /investiční/ v ý d a j e

správní odbor - kap. 2



2 017 2018 2 019

Zateplení MŠ Alšova  - akce celkem 3,8 mil. Kč, podíl města 2,5 mil. Kč, dotace 1,3 mil. Kč  

podíl města (v návrhu rozp. na rok 2017 nezahrnuto - bude řešeno rozp. opatř.) 2 500

dotace - OPŽP - průběžné financování 1 300

dotace - podání žádosti v 12/2016, rozhodnutí o dotaci předpoklad v 5/2017

realizace akce plánována 6 - 8/2017

Zateplení a výměna oken DDM Rozmarýn - akce celkem 6,8 mil. Kč, podíl města 4,5 mil. Kč, dotace 2,3 mil. Kč  

podíl města (v návrhu rozp. na rok 2017 nezahrnuto - bude řešeno rozp. opatř.) 4 500

dotace - OPŽP - průběžné financování 2 300

dotace - již přiznána

realizace akce plánována 6 - 8/2017

Středisko technického vzdělávání  - akce celkem 30 mil. Kč, podíl města 3 mil. Kč, dotace 27 mil. Kč  

podíl města 3 000

dotace - IROP - nutno předfinancovat, proplacení dotace po ukončení akce 27 000

dotace - podání žádosti v 3/2017, rozhodnutí o dotaci předpoklad v 8/2017

realizace akce plánována 1/2018 - 5/2018

ZŠ Masarykova - odborné učebny  - akce celkem 25 mil. Kč, podíl města 2,5 mil. Kč, dotace 22,5 mil. Kč  

podíl města 2 500

dotace - IROP - nutno předfinancovat, proplacení dotace po ukončení akce 22 500

dotace - podání žádosti v 2/2017, rozhodnutí o dotaci předpoklad v 8/2017

realizace akce plánována 6/2018 - 12/2018

Rekonstruce objektu VUSS - přesun ZUŠ  - akce celkem předpoklad ?? 50 mil. Kč, podíl města 5 mil. Kč, dotace 

45 mil. Kč

podíl města 5 000

dotace - IROP - nutno předfinancovat, proplacení dotace po ukončení akce 45 000

dotace - podání žádosti dle příslušné výzvy

realizace akce plánována v roce 2019

Rekonstrukce objektu Stará radnice č.p. 171 (muzeum) - akce celkem předpoklad  20 mil. Kč, podíl města 2 mil. Kč

dotace 18 mil. Kč

podíl města 2 000

dotace - IROP - nutno předfinancovat, proplacení dotace po ukončení akce 18 000

dotace - podání žádosti v 3/2017, rozhodnutí o dotaci předpoklad v 9/2017

realizace akce plánována v roce 2018

2 017 2018 2 019

Nákup pozemků od ČD (Husova ul.) - rozšíření parkovacích kapacit 3 000

financování z vlastních  zdrojů města

2 017 2018 2 019

PO Městská nemocnice v Litoměřicích - investiční příspěvek 15 500 10 000 10 000

financování z vlastních  zdrojů města (v návrhu rozp. na rok 2017 zahrnuto)

2 017 2018 2 019

Zvýšení bezpečnosti dopravy - Palachova ulice  - akce celkem 43,5 mil. Kč , podíl města 29,5 mil. Kč, dotace 14 mil. Kč

podíl města (v návrhu rozp. na rok 2017 zahrnuto) 15 500 14 000

předfinancování dotační části ze zdrojů města 7 000 7 000

dotace - podání žádosti v 4/2016, rozhodnutí o dotaci předpoklad  v 12/2016

realizace akce plánována 2/2017 - 9/2018

odbor sociálních věcí a zdravotnictví - kap. 6

odbor správy nemovitého majetku města - kap. 4

odbor územního rozvoje - kap. 8

odbor školství, kultury, sportu a památkové  péče - kap. 3



Automatické parkovací zařízení pro kola BIKETOWER Litoměřice  - akce celkem 14,3 mil. Kč , podíl města 1,8 mil. Kč, 

dotace 12,5 mil. Kč

podíl města (v návrhu rozp. na rok 2017 zahrnuto) 1 201

dotace - IROP - nutno předfinancovat, proplacení dotace po ukončení akce 12 500

dotace - podání žádosti v 8/2016, rozhodnutí o dotaci předpoklad  v 12/2016

realizace akce plánována 4/2017 - 9/2017

Rekonstrukce části areálu bývalých kasáren pro sportovní zázemí  - akce celkem 6,5 mil. Kč, podíl města 2,7 mil. Kč, 

dotace 3,8 mil. Kč

podíl města (v návrhu rozp. na rok 2017 nezahrnuto - bude řešeno rozp. opatř.) 2 700

dotace - MŠMT - průběžné financování 3 800

dotace - podání žádosti v 11/2016, rozhodnutí o dotaci předpoklad  v 2/2017

realizace akce plánována 5/2017 - 12/2017

Regenerace panelového sídliště Pokratice  - akce probíhá po ročních etapách (do roku 2020), max. výše dotace na rok 

ve výši 4 mil. Kč

podíl města (v návrhu rozp. na rok 2017 zahrnuto) 3 156 2 000 2 000

dotace - MMR - průběžné financování 4 000 4 000 4 000

dotace - rozhodnutí o dotaci vždy v polovině příslušného roku

realizace akce vždy v II. pololetí příslušného roku 

Semafory v ulici na Valech   4 300

financování z vlastních  zdrojů města - přesun akce z roku 2016

(v návrhu rozp. na rok 2017 nezahrnuto - bude řešeno rozp. opatř.) 

ulice Jasanová - výstavba nové komunikace 4 600

financování z vlastních  zdrojů města - přesun části akce z roku 2016

(v návrhu rozp. na rok 2017 nezahrnuto - bude řešeno rozp. opatř.) 

Městský pivovar  - oprava střechy a pláště budovy 5 000 5 000

financování pouze z vlastních zdrojů města 

Parkovací dům (bývalý železniční tunel) 15 000

předpoklad financování pouze z vlastních zdrojů města 

Rekonstrukce městské tržnice 8 800

financování z vlastních  zdrojů města

ulice Karoliny Světlé - výstavba nové komunikace 9 000

financování z vlastních  zdrojů města

Rekonstrukce ulice Vavřinecká 4 600

financování z vlastních  zdrojů města

2 017 2018 2 019

projekt EPC (realizace úspor. energet. opatření na vybraných objektech) 6 500 6 500 6 500

financování z vlastních  zdrojů města (v návrhu rozp. na rok 2017 zahrnuto)

proti této splátce - pozitivní dopad do běžných výdajů města z titulu úspor garantovaných firmou

výdaje celkem, z toho 98 357 161 800 84 600

dotace 30 200 72 500 50 000

předfinancování ze zdrojů města 7 000 7 000

vlastní zdroje města 61 157 82 300 34 600

Vyhotovila: ing. Iveta Zalabáková - vedoucí ekonomického odboru dne: 30.11. 2016

útvar strat. plánování a udrž. rozvoje - kap. 91



 
M   Ě   S   T   O        L   I   T   O   M   Ě   Ř   I   C  E 

 
 

N  Á  V  R  H     D  O     Z  M 
 

 

pro jednání ZM dne: 8.12.2016 

předkládá: Ing. Pavel Grund 

 

 

 

Návrh: Převod poskytnuté dotace ze služby na službu v rámci poskytovatele - Diakonie ČCE 

Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích 

 

 

Odůvodnění:   

Poskytovatel sociálních služeb Diakonie ČCE Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích podal žádost o 

převedení částky 150 000,-Kč z dotace určené na mzdy pracovníků Domova pro matky s dětmi na mzdy 

pracovníků služby Centrum denních služeb (viz žádost, která je přílohou návrhu). Dotace byla poskytnuta 

v rámci programu Podpora sociálních služeb pro rok 2016. Odbor sociálních věcí doporučuje vyhovět 

žádosti v plném rozsahu, tedy rozhodnout o převedení částky 150 000,-Kč určené na mzdové náklady 

v rámci sociální služby „Domov pro matky s dětmi“, číslo smlouvy SOC 26/2016/18, ID 4731306 na 

mzdové náklady služby „Centrum denních služeb“, číslo smlouvy SOC 29/2016/21, ID 7041080.  

Odbor sociálních věcí doporučuje převod těchto prostředků legislativně upravit formou dodatku ke 

smlouvě (viz příloha). 

RM na svém jednání dne 22.11.2016 doporučila ZM návrh schválit. 

  

 

Dopad do rozpočtu města: 

 

Nemá dopad do rozpočtu města. Jedná se o převody v rámci již přidělených dotací.  

 

 

 

Návrh na usnesení: 

 

A) ZM schvaluje převedení části poskytnuté dotace ve výši 150 000,-Kč z celkové částky 456 000,-Kč na 

sociální službu Domov pro matky s dětmi (ID 4731306) na sociální službu Centrum denních služeb (ID 

7041080). 

 

B) ZM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. SOC 26/2016/18 a ke smlouvě  

č. SOC 29/2016/21(viz příloha orig. zápisu) 

 

 

 

 

 

 

Podpis navrhovatele:                                                 Přijaté usnesení RM č.:                                              
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Město Litoměřice, IČ: 00263958, 
se sídlem: Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, 412 01 

zastoupeno: místostarostou města Ing. Pavlem Grundem 

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

ze strany jedné jako poskytovatel nebo Město,  

 

a 

 

Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích, IČ: 46768041 
se sídlem:  Rooseveltova 716/7, 412 01 Litoměřice                                                                                                     

zastoupena: ředitelkou Irenou Opočenskou 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

č. účtu: 887818339/0800 

ze strany druhé jako příjemce, 

 

uzavírají níže uvedeného dne tento Dodatek 

 

 

DODATEK Č. 1 

KE SMLOUVĚ č. SOC 26/2016/18 O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA LITOMĚŘICE 

A 

KE SMLOUVĚ č. SOC 29/2016/21 O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA LITOMĚŘICE 

(dále jen „Dodatek“) 

 

 

 

Článek I. 

Úvodní ustanovení 
 

1. Poskytovatel na základě žádosti příjemce podané podle § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb.  

a v souladu s ust. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a ve smyslu usnesení 

Zastupitelstva města Litoměřice č. 49/3/2016 ze dne 21.4.2016, poskytl ze svého rozpočtu na rok 2016 

dotaci na výdaje spojené se sociální službou „Centrum denních služeb“, identifikátor sociální služby 

7041080, ve výši 270 000,- Kč (slovy: dvě stě sedmdesát tisíc  korun českých) na základě smlouvy  

č. SOC 29/2016/21 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Litoměřice. 

 

2. Poskytovatel na základě žádosti příjemce podané podle § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb.  

a v souladu s ust. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a ve smyslu usnesení 

Zastupitelstva města Litoměřice č 49/3/2016. ze dne 21.4.2016, poskytl ze svého rozpočtu na rok 2016 

dotaci na výdaje spojené se sociální službou „Domov pro matky s dětmi“, identifikátor sociální služby 

4731306, ve výši 456 000,- Kč (slovy: čtyři sta padesát šest tisíc korun českých) na základě smlouvy  

č. SOC 26/2016/18 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Litoměřice. 

 

 

Článek II. 

Změna výše poskytnutých dotací 
  

1. Poskytovatel na základě žádosti příjemce ze dne 8.11.2016 souhlasí s převodem nevyčerpané dotace na 

mzdové výdaje spojené se sociální službou „Domov pro matky s dětmi“, identifikátor sociální služby 

4731306, ve výši 150 000,- Kč (slovy: sto padesát tisíc korun českých) na mzdové výdaje spojené se 

sociální službou „Centrum denních služeb“, identifikátor sociální služby 7041080. 

 

2. Převedená část dotace ve výši 150 000,- Kč (slovy: sto padesát tisíc korun českých) bude využita 

výhradně na mzdové náklady související s poskytováním sociální služby „Centrum denních služeb“, 

identifikátor sociální služby 7041080, přičemž z dotace lze hradit pouze osobní náklady pracovníků 

uvedených v § 115 zákona 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). 
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Článek III. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž po dvou vyhotoveních obdrží 

poskytovatel a příjemce. 

 

2. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto Dodatku, a že je projevem jejich pravé a 

svobodné vůle, a že nebyl ujednán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

 

3. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že poskytovatel jako orgán územní samosprávy je 

povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný 

údaj v tomto Dodatku není označován za obchodní tajemství. 

 

4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu poskytovatele a příjemce. 

 

5. Ustanovení smlouvy č. SOC 29/2016/21 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Litoměřice a smlouvy  

č. SOC 26/2016/18 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Litoměřice, jež nejsou dotčena tímto 

dodatkem, zůstávají nadále účinné v dosavadním znění. 

 

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. 

 

 

V Litoměřicích dne:      

 

 

Za poskytovatele:      Za příjemce: 

 

 

 

 

 

…………………………….     …........................................ 

        Ing. Pavel Grund                        Irena Opočenská  

          místostarosta                                                 ředitelka                 

 



 
M   Ě   S   T   O        L   I   T   O   M   Ě   Ř   I   C  E 

 
 

N  Á  V  R  H     D  O     Z  M 
 

 

 

pro jednání ZM dne: 8.12.2016 

předkládá: Ing. Pavel Grund 

 

Návrh: Dotační program – Podpora sociálních služeb pro rok 2017 

 

 

Odůvodnění: 

V roce 2017 budou sociální služby financované tzv. vyrovnávací platbou. Všichni poskytovatelé 

sociálních služeb, jejichž sociální služby jsou součástí Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na 

období 2016-2018 obdrží od Ústeckého kraje Pověření k zajištění dostupnosti poskytování sociální 

služby. Město Litoměřice se v rámci smlouvy o poskytnutí dotace k tomuto pověření připojí.   

Dotační program bude po schválení Zastupitelstvem města zveřejněn od 15.12.2016. Žádosti budou 

přijímány v termínu od 16.1.2017 do 31.1.2017. 

Dotační podmínky a smlouva o poskytnutí dotace byla konzultována s Kanceláří Starosty a Tajemníka. 

Přílohou návrhu je Dotační program, Vzor smlouvy o poskytnutí dotace. 

RM na svém jednání dne 22.11.2016 doporučila ZM návrh schválit. 

 

 

Dopad do rozpočtu města: 
a) ÚZ 06016/6400 – Podpora soc. služeb (dot. program)  

 

 

Návrh na usnesení: 

 

ZM schvaluje dotační program Podpora sociálních služeb pro rok 2017 a vzorové znění smlouvy o 

poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis navrhovatele:                                                 Přijaté usnesení RM č.:                                              
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Dotační program 

„Podpora sociálních služeb pro rok 2017 “ 
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Na základě usnesení Zastupitelstva města Litoměřice č. …………….. ze dne …………………. vyhlašuje 

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

2017. 

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). 

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 2017 je 8 000 000,-Kč.  

 

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 

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 01.01.2017 do 

31.12.2017. 
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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 2017“ 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 2016 – 2018 (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). 

- 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 16.01.2017 do 31.01.2017. 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). 
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Lhůta pro rozhodnutí o žádosti 

 

Dotace jsou schvalovány Radou a Zastupitelstvem města Litoměřice. 

Výsledky dotačního řízení budou zveřejněny nejpozději do 31.05.2017 na webových stránkách města 

Litoměřice. 

S úspěšným žadatelem uzavře vyhlašovatel výzvy Smlouvu o poskytnutí dotace. Žadatelé, kterým 

nebude dotace přiznána, budou písemně vyrozuměni a bude jim sdělen důvod nevyhovění jejich 

žádosti.  

Lhůta pro rozhodnutí Rady a Zastupitelstva města Litoměřice ve věci přidělení/nepřidělení dotace a 

určení její výše je stanovena do 22.05.2017. 

Podmínky pro poskytnutí dotace 

 

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

zástupcem žadatele, 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 

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:  
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1) Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti: 

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

odboru sociálních věcí a zdravotnictví. 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. 

2) Hodnocení dle kritérií a doporučení výše dotace: 

Odborné hodnocení žádostí provedou pracovníci odboru sociálních věcí a zdravotnictví, 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.  

 

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 Městského úřadu 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. 
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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.  
 
V případě poskytnutí dotace mohou být finanční prostředky využity pouze na platbu mzdových ná-

kladů (a to dle § 115 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění). 

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  15.12.2016. 

Příjem žádostí o dotaci od 16.1.2017 do 31.1.2017. 

Zveřejnění výsledků dotačního řízení do 31.5.2017. 

Finanční vypořádání poskytnuté dotace do 15.02.2018.     
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SMLOUVA č…… O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA LITOMĚŘICE  
(dále jen „Smlouva“) 

k účelu dotace na „Podporu sociálních služeb“ 

a to na období  1.1.2017 – 31.12.2017 

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 Ing. Pavlem Grundem 

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

na straně jedné jako poskytovatel dotace nebo Město Litoměřice 

 

a 

 

Název organizace 
IČO: 

se sídlem:                                                                                                       

zastoupena:  

bankovní spojení:  

č. účtu:  

ze strany druhé jako příjemce dotace 

 

společně též jako smluvní strany 

 

 

uzavírají níže uvedeného dne tuto Smlouvu 

 

 

Článek I. 

Výše a způsob poskytnutí 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…/…/2017, ze dne ………2017, poskytuje ze svého rozpočtu 

na rok 2017 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“. 

 
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 zajištění poskytování sociální služby definované v čl. I. Smlouvy,  

ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky  

č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona o sociálních službách. 

2. Místem plnění a poskytování sociální služby podle této Smlouvy je území města Litoměřice.  

 

3. Dotace je poskytnuta účelově na poskytování sociální služby poskytovatele „…………………..“, a lze 

ji použít pouze na úhradu mzdových nákladů, přičemž z dotace lze hradit pouze osobní náklady 

pracovníků uvedených v § 115 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 

2016-2018, 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 

31.12.2017. 

 

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. 563/19991Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

 

3. Zajistit poskytování sociální služby v rozsahu a za podmínek stanovených toto Smlouvou s odbornou 

péčí, řádně a včas. Příjemce dotace je povinen použít ke splnění svých povinností z této smlouvy osob  

s náležitou kvalifikací dle zákona č. 108/2006 Sb. Příjemce dotace má povinnost být způsobilým a 

registrovaným poskytovatelem sociální služby po celou dobu trvání této smlouvy. 

  

4. Na žádost poskytovatele dotace bezodkladně písemně poskytnout požadované doplňující informace 

související s poskytovanou sociální službou. 

 

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

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

 

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. V případě použití znaku Města Litoměřice je 

příjemce povinen předem podat žádost na Odbor správní, Městského úřadu Litoměřice o souhlas 
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k použití tohoto znaku dle vyhlášky č. 1/2002 o znaku a praporu Města Litoměřice (schvaluje rada 

města).  
 

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. Příjemce dotace bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů 

uvedených v této Smlouvě, včetně výše a podmínek poskytnutí dotace. 

15. Smluvní strany současně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není označován 

za obchodní tajemství. Město Litoměřice je oprávněno, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb.,  

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat veškeré informace o této 

Smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny 

(např. o daňových podkladech, předávacích protokolech či jiných písemnostech). Vzhledem k 

veřejnoprávnímu charakteru Města Litoměřice souhlasí příjemce dotace se zveřejněním veškerých 

údajů týkajících se či souvisejících s plněním dle této Smlouvy podle zákona č. 106/1999 Sb., a zákona 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

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 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, 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.   
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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,   

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) 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 poskytováním sociální služby  

a prokazující čerpání poskytnuté dotace na tuto službu po dobu 10 let od ukončení financování této služby 

způsobem, který je v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Lhůta začíná běžet od 1.1. roku 

následujícího po roce, na který byla dotace poskytnuta.  
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Článek VI. 

Sankce za porušení podmínek poskytnutí dotace 

 

1. Porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je každé neoprávněné použití nebo zadržení 

peněžních prostředků poskytnutých jako dotace. 

 

2. Neoprávněným použitím dotace je její použití, kterým byla porušena povinnost stanovená právními 

předpisy ČR, přímo použitelnými předpisy Evropské unie a touto Smlouvou. Za neoprávněné použití 

dotace se považuje porušení povinnosti příjemce dotace, ke kterému došlo před i po připsání peněžních 

prostředků na účet příjemce dotace a neprokáže-li příjemce dotace, jak byly tyto prostředky použity. 

 

3. Zadržením peněžních prostředků je porušení povinnosti vrácení poskytnutých prostředků  

ve stanoveném termínu.  

 

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

kázně do rozpočtu poskytovatele dotace.  

 

5. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k vrácení dotace nebo její části ve lhůtě 1 měsíce, 

zjistí-li na základě kontroly, že příjemce dotace porušil povinnost stanovenou právním předpisem, která 

souvisí s účelem, na který byla dotace poskytnuta, nedodržel účel dotace nebo podmínky této Smlouvy, 

za kterých byla dotace poskytnuta, u nichž nelze vyzvat k provedení opatření k nápravě. V rozsahu,  

v jakém příjemce dotace vrátil dotaci nebo její část, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.  

 

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.  
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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 a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, nejsou-li 

smluvní strany současně přítomny, pak dnem dojití podepsané smlouvy druhé smluvní straně.  

 

 

 

V Litoměřicích dne: 

 

 

 

 

      

 

 

Za poskytovatele:      Za příjemce: 

 

…………………………….     …........................................ 

        Ing. Pavel Grund                 

          místostarosta                                                            

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



M ě s t o  L i t o m ě ř i c e 
 
 

N Á V R H   D O   ZM 
 
 
pro jednání ZM, dne:     8. 12. 2016 
předkládá:   Mgr. Karel Krejza, místostarosta  
zpracoval:   Ing. Andrea Křížová, vedoucí odboru ŠKSaPP 
 
 
Návrh:  
 
Poskytnutí dotace na činnost HC Stadion Litoměřice, z. s. na rok 2017 
 
 
Odůvodnění: 
 
HC Stadion Litoměřice, z. s., IČO: 467 69 129, Zahradnická 215/28, 412 01 Litoměřice žádá o 
poskytnutí dotace ve výši 6.000.000 Kč na svou činnost pro rok 2017 (žádost viz příloha orig. zápisu).  
 
RM na svém jednání dne 22. 11. 2016 pod usnesením č. 675/22/2016 doporučila ZM poskytnutí 
účelové dotace ve výši 6.000.000 Kč, po předchozím projednání v komisi sportu při RM dne  
21. 11. 2016.    
 
 
Dopad do rozpočtu města 
 
Rozpočet pro rok 2017: 
03241/3200 – přímá dotace – lední hokej    6.000 tis. 
 
 
Návrh na usnesení:  
 
ZM schvaluje  
 
a) poskytnutí účelové dotace ve výši 6.000.000 Kč HC Stadion Litoměřice, z. s., IČO: 467 69 129, 
Zahradnická 215/28, 412 01 Litoměřice na podporu celoroční činnosti spolku pro rok 2017 
 
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        





VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  
č. ŠKAS 166/16 

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 
 
HC Stadion Litoměřice, z. s.  
se sídlem Zahradnická 215/28, 412 01 Litoměřice 
IČO: 467 69 129 
zastoupený předsedou Danielem Sadilem a místopředsedou Jaromírem Tvrzníkem 
bankovní spojení: MONETA Money Bank 
číslo účtu: 15709-784/0600 
(dále jen příjemce) 
 

uzavírají tuto smlouvu: 
 
 

 Čl. 1 
Předmět a účel smlouvy 

 
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace ze strany poskytovatele  
na částečnou úhradu zabezpečení činnosti příjemce pro rok 2017 (platby pronájmů, 
energie, nákup materiálů, sportovního náčiní, výbavy (vyjma dlouhodobého 
hmotného/nehmotného investičního majetku), pořádání turnajů, soutěží vč. nákupu 
věcných odměn a cen pro účastníky, účast na výcvikových táborech, tréninkových 
srazech, soutěžích vč. souvisejících personálních nákladů a ubytování, stravování, 
startovného, dopravného, cestovného a náklady na pohonné hmoty do vozidel, která jsou 
ve vlastnictví spolku, přepravujících osoby na sportovní akce, platby rozhodčím, soutěžně 
technické záležitosti (hostování a přestup hráčů), neinvestiční opravy (havárie), údržba 
vlastních sportovišť). 
 

Čl. 2 
Výše a způsob poskytnutí dotace 

 
1. Poskytovatel na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a ve 
smyslu usnesení Zastupitelstva města Litoměřice č. …………… ze dne 8. 12. 2016, 
poskytuje příjemci ze svého rozpočtu na rok 2017 jednorázovou účelovou dotaci na výdaje 
uvedené v Čl. 1 této smlouvy ve výši 6.000.000 Kč (slovy: šestmilionů korun českých).  
 
 



2. Dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodem z účtu poskytovatele  
č. 1524-471/0100 na účet příjemce č. 15709-784/0600 vedeného u MONETY Money 
Bank, nejpozději do 30 dnů od doručení podepsané veřejnoprávní smlouvy příjemcem. 
 
3. Příjemce se zavazuje předložit poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté dotace 
nejpozději do 31. 1. 2018. 
 
 

Čl. 3 
Práva a povinnosti smluvních stran 

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



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

Čl. 4 
Finanční vypořádání dotace 

 
1. V případě, že příjemce 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. 2018.  
 
2. Dotace nebude vyplacena, pokud poskytovatel po uzavření smlouvy zjistí, že příjemce 
dotace má vůči poskytovateli nesplněné finanční závazky po datu splatnosti nebo bylo 
zahájeno insolvenční řízení s osobou příjemce dotace nebo vstup do likvidace. 
 
 

Čl. 5 
Kontrola čerpání dotace 

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

 
Čl. 6 

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



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

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

 
6. Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona  
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení Smlouvy 
musí být učiněn písemně a musí v něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku 
Smlouvy. 
 



7. Příjemce dotace je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související 
s poskytnutou dotací po dobu 10 let od ukončení čerpání dotace způsobem, který je 
v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Lhůta začíná běžet od 1. 1. roku 
následujícího po roce, na který byla dotace poskytnuta.  
 
 

Čl. 7 
Sankce za porušení podmínek poskytnutí dotace 

 
1. Porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je každé neoprávněné 
použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých jako dotace. 
 
2. Neoprávněným použitím dotace je její použití, kterým byla porušena povinnost 
stanovená právními předpisy ČR, přímo použitelnými předpisy Evropské unie a touto 
Smlouvou. Za neoprávněné použití dotace se považuje porušení povinnosti příjemce 
dotace, ke kterému došlo před i po připsání peněžních prostředků na účet příjemce dotace 
a neprokáže-li příjemce dotace, jak byly tyto prostředky použity. 
 
3. Zadržením peněžních prostředků je porušení povinnosti vrácení poskytnutých 
prostředků ve stanoveném termínu.  
 
4. Příjemce dotace, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení 
rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele dotace.  
 
5. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k vrácení dotace nebo její části ve 
lhůtě 1 měsíce, zjistí-li na základě kontroly, že příjemce dotace porušil povinnost 
stanovenou právním předpisem, která souvisí s účelem, na který byla dotace poskytnuta, 
nedodržel účel dotace nebo podmínky této Smlouvy, za kterých byla dotace poskytnuta, u 
nichž nelze vyzvat k provedení opatření k nápravě. V rozsahu, v jakém příjemce dotace 
vrátil dotaci nebo její část, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.  
 
6. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k provedení opatření k nápravě v 
jím stanovené lhůtě, domnívá-li se na základě kontrolního zjištění, že příjemce dotace 
porušil méně závažnou podmínku této Smlouvy, u níž poskytovatel dotace stanovil, že její 
nesplnění bude postiženo nižším odvodem, než kolik činí celková částka dotace a jejíž 
povaha umožňuje nápravu v náhradní lhůtě. V rozsahu, v jakém příjemce dotace provedl 
opatření k nápravě, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.  
 
7. Podle této Smlouvy se porušením méně závažné povinnosti rozumí porušení povinnosti 
stanovené v Čl. 3 odst. 7. této Smlouvy. Za porušení těchto povinností se stanoví odvod 
ve výši 5.000 Kč. Při porušení několika méně závažných povinností se odvody za porušení 
rozpočtové kázně sčítají.  
 
8. Stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně, stanovení penále za prodlení 
s odvodem a prominutí odvodu nebo penále a související záležitosti se řídí ust. § 22 
zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
9. Porušení podmínek poskytnutí dotace bude zohledněno v případě další žádosti 
příjemce dotace o finanční podporu (dotaci) ze strany poskytovatele dotace pro další 
období. 



Čl. 8 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, zákona 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. 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.  
 
6. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, 
nejsou-li smluvní strany současně přítomny, pak dnem dojití podepsané smlouvy druhé 
smluvní straně.  
 
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.  
 
 
V Litoměřicích dne ………………….   V Litoměřicích dne ……………………  
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………       ……………………………   …………………………………. 
Město Litoměřice                       HC Stadion Litoměřice, z. s.    HC Stadion Litoměřice, z. s.  
zastoupené místostarostou      zastoupený předsedou      zastoupený místopředsedou 
Mgr. Karlem Krejzou            Danielem Sadilem                 Jaromírem Tvrzníkem 



M ě s t o  L i t o m ě ř i c e 
 
 

N Á V R H   D O   ZM 
 
 
pro jednání ZM, dne:   8. 12. 2016 
předkládá:    Mgr. Karel Krejza, místostarosta                 
zpracoval:  Ing. Andrea Křížová, vedoucí odboru ŠKSaPP 
 
 
Návrh:  
 
Poskytnutí dotace na činnost FK Litoměřicko, z.s. na rok 2017 
 
 
Odůvodnění: 
 
FK Litoměřicko, z.s., IČO: 467 71 361, U Stadionu 1980/2, 412 01 Litoměřice žádá o poskytnutí 
dotace ve výši 2.500.000 Kč na svou činnost pro rok 2017 (žádost viz příloha orig. zápisu).  
 
RM na svém jednání dne 22. 11. 2016 pod usnesením č. 676/22/2016 doporučila ZM poskytnutí 
účelové dotace ve výši 2.400.000 Kč, po předchozím projednání v komisi sportu při RM dne  
21. 11. 2016.    
 
 
Dopad do rozpočtu města 
 
Rozpočet pro rok 2017: 
03241/3200 – přímá dotace – fotbal     2.400 tis. 
 
 
Návrh na usnesení:  
 
ZM schvaluje  
 
a) poskytnutí účelové dotace ve výši 2.400.000 Kč pro FK Litoměřicko, z.s., IČO: 467 71 361,  
U Stadionu 1980/2, 412 01 Litoměřice na podporu celoroční činnosti spolku pro rok 2017 
 
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        







VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  
č. ŠKAS 167/16 

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 
 
FK Litoměřicko, z.s. 
se sídlem U Stadionu 1980/2, 412 01 Litoměřice 
IČO: 467 71 361 
zastoupený předsedou Radkem Baniou 
bankovní spojení: ČSOB 
číslo účtu: 204796119/0300 
(dále jen příjemce) 
 

uzavírají tuto smlouvu: 
 
 

 Čl. 1 
Předmět a účel smlouvy 

 
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace ze strany poskytovatele  
na částečnou úhradu zabezpečení činnosti příjemce pro rok 2017 (platby pronájmů, 
energie, nákup materiálů, sportovního náčiní, výbavy (vyjma dlouhodobého 
hmotného/nehmotného investičního majetku), pořádání turnajů, soutěží vč. nákupu 
věcných odměn a cen pro účastníky, účast na výcvikových táborech, tréninkových 
srazech, soutěžích vč. souvisejících personálních nákladů a ubytování, stravování, 
startovného, dopravného, cestovného a náklady na pohonné hmoty do vozidel, která jsou 
ve vlastnictví spolku, přepravujících osoby na sportovní akce, platby rozhodčím, soutěžně 
technické záležitosti (hostování a přestup hráčů), neinvestiční opravy (havárie), údržba 
vlastních sportovišť). 
 

Čl. 2 
Výše a způsob poskytnutí dotace 

 
1. Poskytovatel na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a ve 
smyslu usnesení Zastupitelstva města Litoměřice č. …………… ze dne 8. 12. 2016, 
poskytuje příjemci ze svého rozpočtu na rok 2017 jednorázovou účelovou dotaci na výdaje 
uvedené v Čl. 1 této smlouvy ve výši 2.400.000 Kč (slovy: dvamilionyčtyřistatisíc korun 
českých).  
 



2. Dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodem z účtu poskytovatele  
č. 1524-471/0100 na účet příjemce č. 204796119/0300 vedeného u ČSOB, nejpozději do 
30 dnů od doručení podepsané veřejnoprávní smlouvy příjemcem. 
 
3. Příjemce se zavazuje předložit poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté dotace 
nejpozději do 31. 1. 2018. 
 
 

Čl. 3 
Práva a povinnosti smluvních stran 

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



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

Čl. 4 
Finanční vypořádání dotace 

 
1. V případě, že příjemce 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. 2018.  
 
2. Dotace nebude vyplacena, pokud poskytovatel po uzavření smlouvy zjistí, že příjemce 
dotace má vůči poskytovateli nesplněné finanční závazky po datu splatnosti nebo bylo 
zahájeno insolvenční řízení s osobou příjemce dotace nebo vstup do likvidace. 
 
 

Čl. 5 
Kontrola čerpání dotace 

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

 
Čl. 6 

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



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

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

 
6. Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona  
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení Smlouvy 
musí být učiněn písemně a musí v něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku 
Smlouvy. 
 



7. Příjemce dotace je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související 
s poskytnutou dotací po dobu 10 let od ukončení čerpání dotace způsobem, který je 
v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Lhůta začíná běžet od 1. 1. roku 
následujícího po roce, na který byla dotace poskytnuta.  
 
 

Čl. 7 
Sankce za porušení podmínek poskytnutí dotace 

 
1. Porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je každé neoprávněné 
použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých jako dotace. 
 
2. Neoprávněným použitím dotace je její použití, kterým byla porušena povinnost 
stanovená právními předpisy ČR, přímo použitelnými předpisy Evropské unie a touto 
Smlouvou. Za neoprávněné použití dotace se považuje porušení povinnosti příjemce 
dotace, ke kterému došlo před i po připsání peněžních prostředků na účet příjemce dotace 
a neprokáže-li příjemce dotace, jak byly tyto prostředky použity. 
 
3. Zadržením peněžních prostředků je porušení povinnosti vrácení poskytnutých 
prostředků ve stanoveném termínu.  
 
4. Příjemce dotace, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení 
rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele dotace.  
 
5. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k vrácení dotace nebo její části ve 
lhůtě 1 měsíce, zjistí-li na základě kontroly, že příjemce dotace porušil povinnost 
stanovenou právním předpisem, která souvisí s účelem, na který byla dotace poskytnuta, 
nedodržel účel dotace nebo podmínky této Smlouvy, za kterých byla dotace poskytnuta, u 
nichž nelze vyzvat k provedení opatření k nápravě. V rozsahu, v jakém příjemce dotace 
vrátil dotaci nebo její část, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.  
 
6. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k provedení opatření k nápravě v 
jím stanovené lhůtě, domnívá-li se na základě kontrolního zjištění, že příjemce dotace 
porušil méně závažnou podmínku této Smlouvy, u níž poskytovatel dotace stanovil, že její 
nesplnění bude postiženo nižším odvodem, než kolik činí celková částka dotace a jejíž 
povaha umožňuje nápravu v náhradní lhůtě. V rozsahu, v jakém příjemce dotace provedl 
opatření k nápravě, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.  
 
7. Podle této Smlouvy se porušením méně závažné povinnosti rozumí porušení povinnosti 
stanovené v Čl. 3 odst. 7. této Smlouvy. Za porušení těchto povinností se stanoví odvod 
ve výši 5.000 Kč. Při porušení několika méně závažných povinností se odvody za porušení 
rozpočtové kázně sčítají.  
 
8. Stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně, stanovení penále za prodlení 
s odvodem a prominutí odvodu nebo penále a související záležitosti se řídí ust. § 22 
zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
9. Porušení podmínek poskytnutí dotace bude zohledněno v případě další žádosti 
příjemce dotace o finanční podporu (dotaci) ze strany poskytovatele dotace pro další 
období. 



Čl. 8 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, zákona 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. 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.  
 
6. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, 
nejsou-li smluvní strany současně přítomny, pak dnem dojití podepsané smlouvy druhé 
smluvní straně.  
 
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.  
 
 
V Litoměřicích dne ………………….   V Litoměřicích dne ……………………  
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………..      ………………………………………….. 
Město Litoměřice                                            FK Litoměřicko, z.s. 
zastoupené místostarostou                            zastoupený předsedou  
Mgr. Karlem Krejzou                                      Radkem Baniou 



M ě s t o  L i t o m ě ř i c e 
 
 

N Á V R H   D O   ZM 
 
 
pro jednání ZM, dne:   8. 12. 2016 
předkládá:    Mgr. Karel Krejza, místostarosta                 
zpracoval:  Ing. Andrea Křížová, vedoucí odboru ŠKSaPP 
 
 
Návrh:  
 
Poskytnutí dotace na činnost Slavoj Basketbalový klub Litoměřice, z.s. na rok 2017 
 
 
Odůvodnění: 
 
Slavoj Basketbalový klub Litoměřice, z.s., IČO: 270 09 441, Vrchlického 270/5, 412 01 Litoměřice 
žádá o poskytnutí dotace ve výši 2.500.000 Kč na svou činnost pro rok 2017 (žádost viz příloha orig. 
zápisu).  
 
RM na svém jednání dne 22. 11. 2016 pod usnesením č. 677/22/2016 doporučila ZM poskytnutí 
účelové dotace ve výši 2.200.000 Kč, po předchozím projednání v komisi sportu při RM dne  
21. 11. 2016.    
 
 
Dopad do rozpočtu města 
 
Rozpočet pro rok 2017: 
03241/3200 – přímá dotace – basketbal      2.900 tis. 
 
 
Návrh na usnesení:  
 
ZM schvaluje  
 
a) poskytnutí účelové dotace ve výši 2.200.000 Kč pro Slavoj Basketbalový klub Litoměřice, z.s., IČO: 
270 09 441, Vrchlického 270/5, 412 01 Litoměřice na podporu celoroční činnosti spolku pro rok 2017 
 
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        





VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  
č. ŠKAS 168/16 

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 
 
Slavoj Basketbalový klub Litoměřice, z.s. 
se sídlem Vrchlického 270/5, 412 01 Litoměřice 
IČO: 270 09 441 
zastoupený předsedou Ing. Josefem Mayerem 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 35-6186280297/0100  
(dále jen příjemce) 
 

uzavírají tuto smlouvu: 
 
 

 Čl. 1 
Předmět a účel smlouvy 

 
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace ze strany poskytovatele  
na částečnou úhradu zabezpečení činnosti příjemce pro rok 2017 (platby pronájmů, 
energie, nákup materiálů, sportovního náčiní, výbavy (vyjma dlouhodobého 
hmotného/nehmotného investičního majetku), pořádání turnajů, soutěží vč. nákupu 
věcných odměn a cen pro účastníky, účast na výcvikových táborech, tréninkových 
srazech, soutěžích vč. souvisejících personálních nákladů a ubytování, stravování, 
startovného, dopravného, cestovného a náklady na pohonné hmoty do vozidel, která jsou 
ve vlastnictví spolku, přepravujících osoby na sportovní akce, platby rozhodčím, soutěžně 
technické záležitosti (hostování a přestup hráčů), neinvestiční opravy (havárie), údržba 
vlastních sportovišť). 
 

Čl. 2 
Výše a způsob poskytnutí dotace 

 
1. Poskytovatel na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a ve 
smyslu usnesení Zastupitelstva města Litoměřice č. …………… ze dne 8. 12. 2016, 
poskytuje příjemci ze svého rozpočtu na rok 2017 jednorázovou účelovou dotaci na výdaje 
uvedené v Čl. 1 této smlouvy ve výši 2.200.000 Kč (slovy: dvamilionydvěstětisíc korun 
českých).  
 



 
2. Dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodem z účtu poskytovatele  
č. 1524-471/0100 na účet příjemce č. 35-6186280297/0100 vedeného u  
Komerční banky, a.s., nejpozději do 30 dnů od doručení podepsané veřejnoprávní 
smlouvy příjemcem. 
 
3. Příjemce se zavazuje předložit poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté dotace 
nejpozději do 31. 1. 2018. 
 
 

Čl. 3 
Práva a povinnosti smluvních stran 

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



11 Smluvní strany současně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, 
není označován za obchodní tajemství. Město Litoměřice je oprávněno, pokud postupuje 
 
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, poskytovat veškeré informace o této Smlouvě a o jiných údajích tohoto 
závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových 
podkladech, předávacích protokolech či jiných písemnostech). Vzhledem  
k veřejnoprávnímu charakteru Města Litoměřice souhlasí příjemce dotace se zveřejněním 
veškerých údajů týkajících se či souvisejících s plněním dle této Smlouvy podle zákona  
č. 106/1999 Sb., a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
 
12. Příjemce je povinen zajistit obecné povinnosti při nakládání s odpady vč. třídění 
jednotlivých složek odpadu minimálně v rozsahu papír – plast – sklo (a dalších složek 
např. kovů dle konkrétních podmínek činnosti). 
 
 

Čl. 4 
Finanční vypořádání dotace 

 
1. V případě, že příjemce 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. 2018.  
 
2. Dotace nebude vyplacena, pokud poskytovatel po uzavření smlouvy zjistí, že příjemce 
dotace má vůči poskytovateli nesplněné finanční závazky po datu splatnosti nebo bylo 
zahájeno insolvenční řízení s osobou příjemce dotace nebo vstup do likvidace. 
 
 

Čl. 5 
Kontrola čerpání dotace 

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

 
Čl. 6 

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



 
2. Smlouvu lze ukončit na základě:  

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

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

 
6. Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona  
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení Smlouvy 



musí být učiněn písemně a musí v něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku 
Smlouvy. 
 
7. Příjemce dotace je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související 
s poskytnutou dotací po dobu 10 let od ukončení čerpání dotace způsobem, který je 
v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Lhůta začíná běžet od 1. 1. roku 
následujícího po roce, na který byla dotace poskytnuta.  
 
 

Čl. 7 
Sankce za porušení podmínek poskytnutí dotace 

 
1. Porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je každé neoprávněné 
použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých jako dotace. 
 
2. Neoprávněným použitím dotace je její použití, kterým byla porušena povinnost 
stanovená právními předpisy ČR, přímo použitelnými předpisy Evropské unie a touto 
Smlouvou. Za neoprávněné použití dotace se považuje porušení povinnosti příjemce 
dotace, ke kterému došlo před i po připsání peněžních prostředků na účet příjemce dotace 
a neprokáže-li příjemce dotace, jak byly tyto prostředky použity. 
 
3. Zadržením peněžních prostředků je porušení povinnosti vrácení poskytnutých 
prostředků ve stanoveném termínu.  
 
4. Příjemce dotace, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení 
rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele dotace.  
 
5. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k vrácení dotace nebo její části ve 
lhůtě 1 měsíce, zjistí-li na základě kontroly, že příjemce dotace porušil povinnost 
stanovenou právním předpisem, která souvisí s účelem, na který byla dotace poskytnuta, 
nedodržel účel dotace nebo podmínky této Smlouvy, za kterých byla dotace poskytnuta, u 
nichž nelze vyzvat k provedení opatření k nápravě. V rozsahu, v jakém příjemce dotace 
vrátil dotaci nebo její část, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.  
 
6. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k provedení opatření k nápravě v 
jím stanovené lhůtě, domnívá-li se na základě kontrolního zjištění, že příjemce dotace 
porušil méně závažnou podmínku této Smlouvy, u níž poskytovatel dotace stanovil, že její 
nesplnění bude postiženo nižším odvodem, než kolik činí celková částka dotace a jejíž 
povaha umožňuje nápravu v náhradní lhůtě. V rozsahu, v jakém příjemce dotace provedl 
opatření k nápravě, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.  
 
7. Podle této Smlouvy se porušením méně závažné povinnosti rozumí porušení povinnosti 
stanovené v Čl. 3 odst. 7. této Smlouvy. Za porušení těchto povinností se stanoví odvod 
ve výši 5.000 Kč. Při porušení několika méně závažných povinností se odvody za porušení 
rozpočtové kázně sčítají.  
 
8. Stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně, stanovení penále za prodlení 
s odvodem a prominutí odvodu nebo penále a související záležitosti se řídí ust. § 22 
zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 



9. Porušení podmínek poskytnutí dotace bude zohledněno v případě další žádosti 
příjemce dotace o finanční podporu (dotaci) ze strany poskytovatele dotace pro další 
období. 

Čl. 8 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, zákona 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. 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.  
 
6. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, 
nejsou-li smluvní strany současně přítomny, pak dnem dojití podepsané smlouvy druhé 
smluvní straně.  
 
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.  
 
 
V Litoměřicích dne ………………….   V Litoměřicích dne ……………………  
 
 
 
 
 
…………………………………..   …………………………………… 
Město Litoměřice                                             Slavoj Basketbalový klub Litoměřice, z.s.            
zastoupené místostarostou                           zastoupený předsedou   
Mgr. Karlem Krejzou                                 Ing. Josefem Mayerem 



M ě s t o  L i t o m ě ř i c e 
 
 

N Á V R H   D O   ZM 
 
 
pro jednání ZM, dne:   8. 12. 2016 
předkládá:    Mgr. Karel Krejza, místostarosta                 
zpracoval:  Ing. Andrea Křížová, vedoucí odboru ŠKSaPP 
 
 
Návrh:  
 
Poskytnutí dotace na činnost TJ Slovan Litoměřice z.s. na rok 2017 
 
 
Odůvodnění: 
 
TJ Slovan Litoměřice z.s., IČO: 467 68 955, Na Vinici 1017/6, 412 01 Litoměřice žádá o poskytnutí 
dotace ve výši 1.450.000 Kč na svou činnost pro rok 2017 (žádost viz příloha orig. zápisu).  
 
RM na svém jednání dne 22. 11. 2016 pod usnesením č. 678/22/2016 doporučila ZM poskytnutí 
účelové dotace ve výši 700.000 Kč, po předchozím projednání v komisi sportu při RM dne  
21. 11. 2016.    
 
 
Dopad do rozpočtu města 
 
Rozpočet pro rok 2017: 
03241/3200 – přímá dotace – basketbal      2.900 tis. 
 
 
Návrh na usnesení:  
 
ZM schvaluje  
 
a) poskytnutí účelové dotace ve výši 700.000 Kč pro TJ Slovan Litoměřice z.s., IČO: 467 68 955, Na 
Vinici 1017/6, 412 01 Litoměřice na podporu celoroční činnosti spolku pro rok 2017 
 
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        





VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  
č. ŠKAS 169/16 

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 
 
TJ Slovan Litoměřice z.s. 
se sídlem Na Vinici 1017/6, 412 01 Litoměřice 
IČO: 467 68 955 
zastoupený předsedou Mgr. Davidem Matuškou 
bankovní spojení: ČSOB 
číslo účtu: 123030162/0300   
(dále jen příjemce) 
 

uzavírají tuto smlouvu: 
 
 

 Čl. 1 
Předmět a účel smlouvy 

 
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace ze strany poskytovatele  
na částečnou úhradu zabezpečení činnosti příjemce pro rok 2017 (platby pronájmů, 
energie, nákup materiálů, sportovního náčiní, výbavy (vyjma dlouhodobého 
hmotného/nehmotného investičního majetku), pořádání turnajů, soutěží vč. nákupu 
věcných odměn a cen pro účastníky, účast na výcvikových táborech, tréninkových 
srazech, soutěžích vč. souvisejících personálních nákladů a ubytování, stravování, 
startovného, dopravného, cestovného a náklady na pohonné hmoty do vozidel, která jsou 
ve vlastnictví spolku, přepravujících osoby na sportovní akce, platby rozhodčím, soutěžně 
technické záležitosti (hostování a přestup hráčů), neinvestiční opravy (havárie), údržba 
vlastních sportovišť). 
 

Čl. 2 
Výše a způsob poskytnutí dotace 

 
1. Poskytovatel na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a ve 
smyslu usnesení Zastupitelstva města Litoměřice č. …………… ze dne 8. 12. 2016, 
poskytuje příjemci ze svého rozpočtu na rok 2017 jednorázovou účelovou dotaci na výdaje 
uvedené v Čl. 1 této smlouvy ve výši 700.000 Kč (slovy: sedmsettisíc korun českých).  
 
 



2. Dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodem z účtu poskytovatele  
č. 1524-471/0100 na účet příjemce č. 123030162/0300  vedeného u ČSOB, nejpozději do 
30 dnů od doručení podepsané veřejnoprávní smlouvy příjemcem. 
 
3. Příjemce se zavazuje předložit poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté dotace 
nejpozději do 31. 1. 2018. 
 
 

Čl. 3 
Práva a povinnosti smluvních stran 

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



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

Čl. 4 
Finanční vypořádání dotace 

 
1. V případě, že příjemce 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. 2018.  
 
2. Dotace nebude vyplacena, pokud poskytovatel po uzavření smlouvy zjistí, že příjemce 
dotace má vůči poskytovateli nesplněné finanční závazky po datu splatnosti nebo bylo 
zahájeno insolvenční řízení s osobou příjemce dotace nebo vstup do likvidace. 
 
 

Čl. 5 
Kontrola čerpání dotace 

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

 
Čl. 6 

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



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

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

 
6. Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona  
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení Smlouvy 
musí být učiněn písemně a musí v něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku 
Smlouvy. 
 



7. Příjemce dotace je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související 
s poskytnutou dotací po dobu 10 let od ukončení čerpání dotace způsobem, který je 
v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Lhůta začíná běžet od 1. 1. roku 
následujícího po roce, na který byla dotace poskytnuta.  
 
 

Čl. 7 
Sankce za porušení podmínek poskytnutí dotace 

 
1. Porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je každé neoprávněné 
použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých jako dotace. 
 
2. Neoprávněným použitím dotace je její použití, kterým byla porušena povinnost 
stanovená právními předpisy ČR, přímo použitelnými předpisy Evropské unie a touto 
Smlouvou. Za neoprávněné použití dotace se považuje porušení povinnosti příjemce 
dotace, ke kterému došlo před i po připsání peněžních prostředků na účet příjemce dotace 
a neprokáže-li příjemce dotace, jak byly tyto prostředky použity. 
 
3. Zadržením peněžních prostředků je porušení povinnosti vrácení poskytnutých 
prostředků ve stanoveném termínu.  
 
4. Příjemce dotace, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení 
rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele dotace.  
 
5. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k vrácení dotace nebo její části ve 
lhůtě 1 měsíce, zjistí-li na základě kontroly, že příjemce dotace porušil povinnost 
stanovenou právním předpisem, která souvisí s účelem, na který byla dotace poskytnuta, 
nedodržel účel dotace nebo podmínky této Smlouvy, za kterých byla dotace poskytnuta, u 
nichž nelze vyzvat k provedení opatření k nápravě. V rozsahu, v jakém příjemce dotace 
vrátil dotaci nebo její část, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.  
 
6. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k provedení opatření k nápravě v 
jím stanovené lhůtě, domnívá-li se na základě kontrolního zjištění, že příjemce dotace 
porušil méně závažnou podmínku této Smlouvy, u níž poskytovatel dotace stanovil, že její 
nesplnění bude postiženo nižším odvodem, než kolik činí celková částka dotace a jejíž 
povaha umožňuje nápravu v náhradní lhůtě. V rozsahu, v jakém příjemce dotace provedl 
opatření k nápravě, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.  
 
7. Podle této Smlouvy se porušením méně závažné povinnosti rozumí porušení povinnosti 
stanovené v Čl. 3 odst. 7. této Smlouvy. Za porušení těchto povinností se stanoví odvod 
ve výši 5.000 Kč. Při porušení několika méně závažných povinností se odvody za porušení 
rozpočtové kázně sčítají.  
 
8. Stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně, stanovení penále za prodlení 
s odvodem a prominutí odvodu nebo penále a související záležitosti se řídí ust. § 22 
zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
9. Porušení podmínek poskytnutí dotace bude zohledněno v případě další žádosti 
příjemce dotace o finanční podporu (dotaci) ze strany poskytovatele dotace pro další 
období. 



Čl. 8 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, zákona 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. 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.  
 
6. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, 
nejsou-li smluvní strany současně přítomny, pak dnem dojití podepsané smlouvy druhé 
smluvní straně.  
 
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.  
 
 
V Litoměřicích dne ………………….   V Litoměřicích dne ……………………  
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………..   …………………………………… 
Město Litoměřice                                 TJ Slovan Litoměřice z.s.           
zastoupené místostarostou                             zastoupený předsedou  
Mgr. Karlem Krejzou                                        Mgr. Davidem Matuškou 



M   Ě   S   T   O        L   I   T   O   M   Ě   Ř   I   C  E 
 
 

N  Á  V  R  H     D  O     ZM 
 
pro jednání ZM, dne:    8.12.2016 
předkládá: Mgr. Karel Krejza, místostarosta  
zpracoval: Ing. Andrea Křížová , vedoucí odboru ŠKSaPP 
   
Návrh:  
 
Schválení projektu „Masarykova základní škola Litoměřice – vybudování odborných učeben“: 
 
a) záměr podání žádosti o dotaci z IROP  - výzva č. 47 - Infrastruktura základních škol (SVL) na 
akci „Masarykova základní škola Litoměřice – vybudování odborných učeben“.  
 
b) zajištění spolufinancování projektu „Masarykova základní škola Litoměřice – vybudování 
odborných učeben“ z vlastních rozpočtových prostředků města Litoměřice v případě přidělení 
finanční podpory z IROP  - výzva č. 47 - Infrastruktura základních škol (SVL)  ve výši min. 10 % 
celkových nákladů akce. 
 
Odůvodnění: 
 
Dne 29.9.2016  byl zahájen příjem  žádostí do IROP v rámci výzvy č. 47 – Infrastruktura základních 
škol (SVL), jejímž cílem je mimo jiné zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových 
kompetencích  resp. komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, 
technické a řemeslné obory -  detail viz příloha návrhu.  Záměrem města Litoměřice je v souladu se 
schváleným  Strategickým rámcem priorit Místního akčního plánu vzdělávání (MAP) do roku 2023 na 
území ORP Litoměřice (viz příloha návrhu) vybudovat v půdních prostorách objektu Masarykovy 
základní školy Litoměřice, Svojsíkova 5 odborné učebny pro výuku  ICT,  fyziky a chemie, 
kabinet/sklad fyziky a chemie,  jazykové učebny a  řemeslnou dílnu resp. výtvarný ateliér.  Tyto budou 
sloužit jak pro základní vzdělávání  480 žáků (I. stupeň 276, II. stupeň 204) zapsaných k plnění 
povinné školní docházky v této škole, tak i v rámci spolupráce školy s dalšími vzdělávacími zařízeními  
ve městě – Základní škola speciální a praktická, Základní škola Lingua Universal, Mateřská škola 
Litoměřice a Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2. PD na stavební práce je zpracována, 
zahájeno řízení o vydání stavebního povolení, v procesu je PD na vybudování bezbariérového 
přístupu  a zadávací dokumentace pro vybavení odborných učeben. Předpokládaná realizační 
hodnota je 25mil Kč, kdy míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu 
dosahuje 90% způsobilých nákladů. Předpokládané zahájení realizace projektu je vzhledem ke 
specifickému provozu školského zařízení plánována na červen 2018. 
 
Rada města projednala záměr na svém jednání dne 22. 11. 2016 a doporučuje ZM schválit podání 
žádosti o dotaci z IROP výzva č. 47 a zajistit spolufinancování z vlastních rozpočtových prostředků na 
shora uvedený projekt. 
 
Dopad do rozpočtu města 
 
Vlastní zdroje budou zahrnuty až do rozpočtu města pro rok 2018 v případě kladného rozhodnutí o 
poskytnutí dotace. 
Celkové náklady akce:         předpoklad 25mil Kč  
Předpokládaná výše přidělené dotace:             22,5mil Kč 
Spolufinancování akce z vlastních rozpočtových prostředků města:           2,5mil Kč 
 
Návrh na usnesení:    
 
ZM schvaluje: 
 
a) záměr podání žádosti o dotaci z IROP v rámci výzvy č. 47 – Infrastruktura základních škol 
(SVL) na akci „Masarykova základní škola Litoměřice – vybudování odborných učeben“.“.  



 
b) zajištění spolufinancování projektu „Masarykova základní škola Litoměřice – vybudování 
odborných učeben“ z vlastních rozpočtových prostředků města Litoměřice v případě přidělení 
dotace z IROP výzva č. 47 – Infrastruktura základních škol (SVL)  ve výši min. 10 % celkových 
nákladů akce. 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:     
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Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky 

 
oznamuje 

změny v 47. výzvě k předkládání žádostí o podporu  
z Integrovaného regionálního operačního programu 

 
INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL (SVL) 

 

 

Identifikace výzvy 

Operační program Integrovaný regionální operační program 

Prioritní osa 
PO 2:  Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro 
obyvatele regionů 

Investiční priorita 

IP 10: Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání, včetně 
odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního 
učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou 
přípravu 

Specifický cíl 
SC 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro 
vzdělávání a celoživotní učení 

Číslo výzvy 47 

Druh výzvy Kolová 

Typ výzvy 

Komplementární s Operačním programem Výzkum, vývoj a 
vzdělávání: specifický cíl 3.2 Zlepšení kvality vzdělávání a 
výsledků žáků v klíčových kompetencích; specifický cíl 3.3 
Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve 
vzdělávání; specifický cíl 3.5 Zvyšování kvality vzdělávání a 
odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.  

Přehled změn k 4. listopadu 2016 

Položka Popis změny Zdůvodnění změny 

Typ výzvy 
Doplnění vazeb na programy 
přeshraniční spolupráce. 

Doplnění vazeb na programy 
přeshraniční spolupráce v souladu 
s Programovým dokumentem IROP. 
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Komplementární s Operačním programem Praha – pól růstu 
ČR: specifický cíl 4.1 Dosažení dostatečné kapacity a zkvalitnění 
předškolního, základního a středního vzdělávání; specifický cíl 
4.2 Zrovnoprávnění přístupu ke vzdělání. 
 
Komplementární s Programem Interreg V-A ČR-PL: specifický cíl 
Zlepšení úrovně zaměstnanosti absolventů.  
 
Komplementární s Programem spolupráce ČR – Bavorsko Cíl 
EÚS 2014–2020: specifický cíl Odbourání jazykových a 
systémových překážek ve vzdělávání.  
 
Komplementární s Programem spolupráce ČR – Sasko 2014–
2020: specifický cíl Rozšíření přeshraničních nabídek 
vzdělávání.  
 
Komplementární s Programem spolupráce AT-CZ 2014 – 2020: 
specifický cíl Rozšíření společné nabídky vzdělávání a 
kvalifikačních aktivit s cílem zvýšit využití potenciálu lidských 
zdrojů v přeshraničním regionu.  
 
Komplementární s Programem spolupráce SK-CZ 2014-2020: 
specifický cíl Zvýšení relevance obsahu vzdělávání pro potřeby 
trhu práce s cílem zlepšení uplatnitelnosti na trhu práce.  

Model hodnocení Jednokolový 

 

Termíny 

Datum a čas vyhlášení výzvy 17. 8. 2016, 16:00 

Datum a čas zpřístupnění 
formuláře žádosti o podporu 
v MS2014+ 

24. 8. 2016, 14:00 

Datum a čas zahájení příjmu 
žádostí o podporu v MS2014+ 

29. 9. 2016, 14:00 

Datum a čas ukončení příjmu 
žádostí o podporu v MS2014+ 

14. 2. 2017, 14:00 

Datum zahájení realizace projektu 

Datem zahájení realizace projektu se rozumí datum prvního 
právního úkonu týkajícího se aktivit projektu, na které jsou 
vynaloženy způsobilé výdaje. Datum zahájení realizace projektu 
může být stanoven nejdříve na 1. 1. 2014, a to i v případě, že 
první právní úkon byl učiněn před tímto datem. 

Datum ukončení realizace 
projektu 

Do 28. 6. 2019. Realizace projektu nesmí být ukončena před 
podáním žádosti o podporu. 
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Podpora 

Celková částka dotace 
z Evropského fondu pro regionální 
rozvoj a státního rozpočtu  

Evropský fond pro regionální rozvoj -   1 284 500 000 Kč 
Státní rozpočet – max. 226 676 470 Kč 

 
Z toho alokace pro projekty realizované v rámci 
Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám: 
441 025 250 Kč (EFRR + státní rozpočet). 

Míra podpory z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj a státního 
rozpočtu  

Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, státní 
vysoké školy   

- Evropský fond pro regionální rozvoj:  85 % 
- státní rozpočet:  15 % 

 
Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení, 
které jsou zapsány ve školském rejstříku  

- Evropský fond pro regionální rozvoj:  85 % 
- státní rozpočet: 5 % 

 
Kraje, obce, jejich organizační složky, jimi zřizované 
příspěvkové organizace a dobrovolné svazky obcí   

- Evropský fond pro regionální rozvoj:  85 % 
- státní rozpočet: 5 % 

 
Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou 
činnost, jejichž hlavním účelem činnosti není vytváření zisku a 
současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost v oblasti 
školství  

- Evropský fond pro regionální rozvoj:  85 % 
- státní rozpočet: 10 % 

 
Ostatní subjekty neobsažené v uvedených kategoriích  

- Evropský fond pro regionální rozvoj:  85 % 
- státní rozpočet: 0 % 

Minimální a maximální výše 
celkových způsobilých výdajů 

Minimální výše způsobilých výdajů: 1 000 000 Kč 
 
Maximální výše způsobilých výdajů: 99 000 000 Kč 

Podmínky veřejné podpory 
Podpořeny budou pouze projekty nezakládající veřejnou 
podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování 
Evropské unie 

Forma podpory 
Dotace – ex-post financování 
Převod finančních prostředků – ex-post financování pro 
organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace 

Zacílení podpory 

Typy podporovaných projektů 
Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben 
za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí 
uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace 
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v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní 
vědy, technické a řemeslné obory).   
 
Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve 
vazbě na budování bezbariérovosti škol.  
 
Zvýšení kapacit škol ve vazbě na území se sociálně vyloučenou 
lokalitou, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit. 
 

Území realizace  

Území celé ČR mimo území hl. m. Prahy. 
 
Správní obvod obce s rozšířenou působností, na jehož území se 
nachází sociálně vyloučené lokality. 
 
Obce zařazené do Koordinovaného přístupu k sociálně 
vyloučeným lokalitám. 

Oprávnění žadatelé 

- školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání  
- další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit 
- kraje 
- organizace zřizované nebo zakládané kraji 
- obce 
- organizace zřizované nebo zakládané obcemi 
- nestátní neziskové organizace 
- církve 
- církevní organizace 
- organizační složky státu 
- příspěvkové organizace organizačních složek státu 

Cílová skupina 

- žáci 
- osoby sociálně vyloučené 
- osoby ohrožené sociálním vyloučením 
- osoby se speciálními vzdělávacími potřebami 
- pedagogičtí pracovníci 
- pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v 

oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb 

Věcné zaměření 

Podporované aktivity 

- stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury 
základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení 
inženýrských sítí 

- rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury 
(včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 
398/2009 Sb.) 

- nákup budov 
- pořízení vybavení budov a učeben 
- pořízení kompenzačních pomůcek 
- zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu 

 
Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury škol a 
školských zařízení pro základní vzdělávání podle zákona č. 
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561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, 
zapsaných v Rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení 
výzvy ve vazbě na:  

- klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, 
práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, 
technické a řemeslné obory); 

- budování bezbariérovosti škol. 
- rozšiřování kapacit kmenových učeben  

 
Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním 
plánem vzdělávání. 

Indikátory 
5 00 00 - Počet podpořených vzdělávacích zařízení 
5 00 01 - Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo 
vzdělávacích zařízení 

Náležitosti žádosti o podporu 

Povinné přílohy 

1. Plná moc 

2. Dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením 

3. Doklad o právní subjektivitě 

4. Výpis z rejstříku trestů 

5. Studie proveditelnosti 

6. Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je 

předmětem projektu 

7. Územní rozhodnutí s nabytím právní moci nebo územní 

souhlas nebo účinná veřejnoprávní smlouva nahrazující 

územní řízení 

8. Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně 

stavební povolení s nabytím právní moci nebo souhlas 

s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo 

veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení 

9. Projektová dokumentace pro vydání stavebního 

povolení nebo pro ohlášení stavby 

10. Položkový rozpočet stavby 

11. Výpis z Rejstříku škol a školských zařízení 

12. Výpočet čistých jiných peněžních příjmů 

13. Memorandum či smlouva o spolupráci škol 

14. Čestné prohlášení o skutečném majiteli 

Způsobilé výdaje 

Věcná způsobilost 
Viz kapitola 10 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce a 
kapitola 2.6 Specifických pravidel této výzvy. 
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Časová způsobilost 1. 1. 2014 - 28. 6. 2019 

Informace o křížovém financování Křížové financování není možné. 

Další detaily výzvy 

Provádění změn výzvy 

ŘO IROP má možnost provádět změny ve výzvě. O změně 
pravidel výzvy jsou žadatelé a příjemci informováni 
prostřednictvím MS2014+. Změna je zároveň zveřejněna na 
webových stránkách 

http://www.dotaceEu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy-v-
IROP 

 
Podmínky pro změnu výzvy jsou uvedeny v kapitole 2.2 
Obecných pravidel. Změny ve výzvě se nevztahují na žádosti o 
podporu, které již žadatelé podali. 

Příjmy projektu 
Projekty mohou vytvářet příjmy podle čl. 61 Obecného nařízení 
i příjmy mimo čl. 61 Obecného nařízení (tzv. jiné peněžní 
příjmy). 

Forma a způsob podání žádosti o 
podporu 

Elektronické podání prostřednictvím MS2014+ na adrese 
https://mseu.mssf.cz 

Odkaz na Obecná a Specifická 
pravidla  

http://www.dotaceEu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy-v-IROP 

Kontakty pro poskytování 
informací 

Centrum pro regionální rozvoj České republiky – viz kapitola 3 
Specifických pravidel; kontakty na krajská oddělení jsou 
zveřejněny na adrese  
http://www.crr.cz/cs/kontakty/kontakty-irop/ 
nebo http://www.dotaceEu.cz/irop 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy-v-IROP
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy-v-IROP
https://mseu.mssf.cz/
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy-v-IROP
http://www.crr.cz/cs/kontakty/kontakty-irop/
http://www.dotaceeu.cz/irop






















































 
M   Ě   S   T   O                 L   I   T   O   M   Ě   Ř   I   C   E 

 
 
 

N  Á  V  R  H     D  O     Z M 
 
 
pro jednání ZM,  dne : 8. 12. 2016 
předkládá : Lukas Wünsch 
Zpracoval: ing. Iveta Zalabáková – vedoucí ekonomického odboru  
 
Návrh:  
Dotace pro Destinační agenturu České středohoří o.p.s. – projekt „Lodní doprava Porta Bohemica“ 
 
Odůvodnění: 
- jedná se o dotaci na zajištění lodní dopravy (profinancování proběhlé plavební sezony 2016) – v roce   
2016 bude město financovat stejně jako v roce 2015 prostřednictvím dotace pro Destinační agenturu 
České středohoří o.p.s., která uzavřela smlouvu s dopravcem Labská plavební, s.r.o. z Děčína 
-  podrobné informace jsou uvedeny v žádosti o zajištění financování – viz příloha 
- poskytnutí finančních prostředků ve výši 200 tis. Kč bylo projednáno na jednání FV 28.11. a 
doporučeno ke schválení ZM (v rámci rozpočtových opatření správního odboru) 
  
 
 
 
 
 
 
Návrh na usnesení: 
 
1. ZM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Litoměřice ve výši 200.000,- Kč pro Destinační 
agenturu České středohoří, o.p.s., Tyršovo náměstí 68/5, Litoměřice, IČ: 28750853 na projekt “ Lodní 
doprava Porta Bohemica“. 
 
2. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litoměřice a 
Destinační agenturou České středohoří, o.p.s., Tyršovo náměstí 68/5, Litoměřice, IČ: 28750853  
(viz. příloha orig.zápisu). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele :                                                 Přijaté usnesení ZM č. :                                              
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Č.  
uzavřená v souladu s ust. § 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „správní řád“) a v souladu s ust. §10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
 
 

I. 
 Smluvní strany 

 
Poskytovatel: Město Litoměřice 
Sídlo:             Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice  
Zastoupený:   Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou 
IČO: 00263958 
DIČ: CZ00263958 
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. 
číslo účtu: 1524471/0100 
(dále jen „poskytovatel“) 
 
a 
 
Příjemce:      Destinační agentura České středohoří, o.p.s. 
Sídlo:           Tyršovo náměstí 68/5, 412 01 Litoměřice 
Zastoupený: Luďkem Jirmanem, ředitelem 
IČO: 28750853  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 107 – 1470530297/0100  
Příjemce je zapsán v rejstříku obecně prospěšných společností oddíl O, vložka č. 325 
(dále jen „příjemce“) 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o poskytnutí dotace 
 
 

II. 
Výše a způsob poskytnutí dotace 

 
1. Poskytovatel dotace na základě žádosti příjemce 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…/…/2016, ze dne 
08.12.2016, poskytuje ze svého rozpočtu na rok 2016 příjemci dotaci ve výši 
200.000,- Kč (slovy: dvěstětisíc korun českých), která bude převedena jednorázově 
bezhotovostně na účet příjemce č. 107 – 1470530297/0100.  

 
2. Dotace bude příjemci vyplacena do  15 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 15.2. následujícího kalendářního 
roku na účet poskytovatele dotace. 
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III. 
Účel využití dotace 

 
1. Účelem této Smlouvy je stanovení podmínek, za kterých poskytovatel poskytne 

příjemci kompenzaci nákladů vynaložených na projekt „Lodní doprava Porta 
Bohemica“. Dotace je poskytnuta za účelem uhrazení nutných výdajů spojených 
s činností Destinační agentury České středohoří, o.p.s. v roce 2016 a na realizaci 
uvedeného projektu jako aktivity podporující rozvoj cestovního ruchu v destinaci 
České středohoří. 
 

2. Dotace je příjemci poskytnuta účelově na uvedený projekt a lze ji použít pouze na 
úhradu výdajů přímo souvisejících s realizací tohoto projektu. Příjemce se zavazuje 
čerpat dotaci dle rozpočtu předloženého v žádosti o dotaci, který je přílohou č. 1 této 
smlouvy, a to takto:  
 

- výletní lodní doprava – 180 000,- Kč 
- propagace a koordinace – 20 000,- Kč 

 
3. Termín ukončení čerpání dotace je 31.12.2016.   

 
4. Dotaci lze použít pouze na úhradu uznatelných nákladů. 

 
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky: 
 

- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti, 
- vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním činností stanovených 

zakládací smlouvou o.p.s., 
- byl vynaložen v souvislosti s činnostmi příjemce realizovanými v rámci 

běžného kalendářního roku, 
- byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce dotace na jeho 

účetních dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními 
podpůrnými doklady. 

 
Neuznatelný náklad je náklad na: 
 

- pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku, 
- dlužný úrok, 
- opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy, 
- nákupy pozemků a budov, 
- rekonstrukce a opravy nemovitostí, 
- ztráty z devizových kurzů, 
- nájemné s následnou koupí (leasing). 

 
5. O změně způsobu čerpání dotace na hrazení nákladů na projekt může poskytovatel 

rozhodnout po odůvodnění této změny příjemcem dotace (uzavření dodatku této 
Smlouvy). 
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IV. 
Práva a povinnosti smluvních stran  

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

a) Použít dotaci za účelem provádění činností stanovených zakládací smlouvou o.p.s., 
pro který byla dotace poskytnuta, a to do konce kalendářního roku, ve kterém byla 
poskytnuta (dále jen „kalendářní rok“). 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. 

 
b) Spolupracovat se subjekty působícími v oblasti cestovního ruchu při propagaci 

destinace České středohoří. 
 

c) Dotaci nepřevést na jiný subjekt. 
 

d) Odpovídat za hospodárné použití poskytnutých prostředků a jejich řádné a oddělené 
sledování v účetnictví, v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 

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

 
f) Předat poskytovateli písemné závěrečné finanční vypořádání poskytnuté dotace, a to 

do 31.1. následujícího kalendářního roku. 
 

g) Závěrečné finanční vypořádání poskytnuté dotace musí obsahovat přehled všech 
výdajů hrazených z dotace doložených kopiemi účetních dokladů.  

 
h) Zveřejňovat při všech příležitostech, že dotační prostředky poskytlo Město Litoměřice 

a uvádět logo města s názvem města na všech propagačních materiálech souvisejících 
s využitím dotačních prostředků. 

 
i) Na žádost poskytovatele dotace bezodkladně písemně poskytnout požadované 

doplňující informace související s vybraným projektem. 
 

j) Příjemce prohlašuje, že nemá žádné pohledávky po lhůtě splatnosti ve vztahu 
k poskytovateli a není v insolvenčním řízení. Pokud tato skutečnost nastane v 
budoucnu, je příjemce dotace povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit 
poskytovateli dotace. Zahájení insolvenčního řízení je důvodem k odstoupení od 
smlouvy ze strany poskytovatele dotace. 
 

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

 
l) 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. 
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m) Smluvní strany současně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích 

příloh, není označován za obchodní tajemství. Město Litoměřice je oprávněno, pokud 
postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, poskytovat veškeré informace o této Smlouvě a o jiných údajích 
tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např.  
o daňových podkladech, předávacích protokolech či jiných písemnostech). Vzhledem 
k veřejnoprávnímu charakteru Města Litoměřice souhlasí příjemce dotace se 
zveřejněním veškerých údajů týkajících se či souvisejících s plněním dle této Smlouvy 
podle zákona č. 106/1999 Sb., a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Příjemce dotace bere na 
vědomí, že tato Smlouva bude zveřejněna ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb. a zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

 
V. 

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.   
 

3. Příjemce 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.  
 

 
VI. 

Sankce za porušení podmínek poskytnutí dotace 
 

2. 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. 
 

3. 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. 
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4. Zadržením peněžních prostředků je porušení povinnosti vrácení poskytnutých 

prostředků ve stanoveném termínu.  
 

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

6. 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.  
 

7. 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.  
 

8. Podle této Smlouvy se porušením méně závažné povinnosti rozumí porušení 
povinnosti stanovené v Článku IV. odst. 1 písm. l) této Smlouvy. Za porušení těchto 
povinností se stanoví odvod ve výši 1.000,- Kč. Při porušení několika méně závažných 
povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají.  

 
9. 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. 
 

10. 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. 
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. 
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• 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 aktivitách konaných v rámci sociální služby,  
h) z důvodu zániku příjemce dotace (právnímu nástupci). 
 
4. V případě výpovědi této Smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace 
nevzniká a nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi Smlouvy po proplacení dotace, se 
příjemce dotace zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit bezhotovostním převodem na 
účet poskytovatele dotace uvedený v záhlaví této Smlouvy bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 15 dnů od doručení výpovědi. 
 
5. Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že příjemce 
dotace vrátí poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení Smlouvy 
dojde až vypořádáním všech práv a povinností smluvních stran.  

 
6. Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení Smlouvy musí být učiněn 
písemně a musí v něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku Smlouvy. 
 
7. Příjemce dotace je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související s poskytnutou 
dotací po dobu 10 let od ukončení čerpání dotace způsobem, který je v souladu s platnými 
právními předpisy České republiky. Lhůta začíná běžet od 1.1. roku následujícího po roce, na 
který byla dotace poskytnuta.  
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VIII. 
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. Tato Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží poskytovatel 
dotace a jeden příjemce dotace. 

 
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této Smlouvy, a že je projevem jejich 

pravé  
a svobodné vůle, a že nebyla ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

 
5. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky za souhlasu obou 

smluvních stran, platnost těchto dodatků je podmíněna souhlasem Zastupitelstva 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. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
 

8. Město Litoměřice, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto 
právního jednání splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto smlouvu 
zveřejní v ISRS.  
 

9.  Smluvní strany jsou si vědomy, že Město Litoměřice je povinným subjektem podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a tímto 
vyslovují svůj souhlas se zveřejněním této smlouvy v ISRS na dobu neurčitou a 
uvádějí, že výslovně označily údaje, které se neuveřejňují. 

 
V Litoměřicích dne  
 
 
 
 
………………………………....                                       ……………………………………… 
      Mgr. Ladislav Chlupáč                                                               Luděk Jirman                         
   starosta města Litoměřice                                                             ředitel Destinační agentury                  
                                                                                                             České středohoří, o.p.s. 
 



 
 

Akč ní  plá n ke Strátegičke mu plá nu rozvoje me stá Litome r iče 

Rozpoč tový  rok 2017 

Akční plán 2017 je již tradičním dokumentem informujícím o projektech a investicích, které budou v roce 2017 realizovány.  Je doplněn seznamem 

hodnocení socioekonomického a environmentálního dopadu projektů (tzv. SEE hodnocení), které jsou zařazeny do aktuálního rozpočtu. Tento seznam je 

uveden v příloze č. 2 elektronické verze Akčního plánu (PDF). 

 Akční plán především     

 zajišťuje, že rozvojové aktivity respektují finanční možnosti města 

 přispívá ke zvýšení důvěryhodnosti  - ukazuje, jaké jsou záměry a jak, kdy a za kolik budou realizovány 

 přispívá k efektivnosti řízení a snižuje plýtvání omezenými zdroji v dlouhodobém horizontu 

 přispívá k vyrovnanému rozvíjení všech klíčových rozvojových oblastí  

1. Co je a k čemu slouží Akční plán 
Akční plán je jedním z klíčových strategických dokumentů, který navazuje a konkretizuje schválený Strategický plán rozvoje města - SPRM*. Jedná se o 
dokument, který popisuje způsob naplňování SPRM v jednotlivých letech s ohledem na dostupné finanční prostředky. Právě vazba na rozpočet města, tedy 
schválené a připravené financování, jej činí odlišným od ostatních strategických dokumentů, jejichž hlavním cílem je stanovit vize, cíle a priority, ale bez 
konkrétních termínů a výše potřebných finančních zdrojů.  

Akční plán proto zahrnuje konkrétní seznam investic a projektů, které budou v daném roce realizovány a provazuje je s jednotlivými oblastmi a cíli SPRM. 
Tento způsob pomáhá přesně určit, kolik financí jde do té které rozvojové oblasti a jak se daří naplňovat priority strategického plánu.  
 
Akční plán je zamýšlen jako stručný a přehledný nástroj, určený zejména pro rychlou orientaci všech, kteří se podílejí na řízení města a dělají důležitá 
rozhodnutí o jeho budoucnosti, ale i těch, kteří mají zájem sledovat, jak se daří naplňovat vizi a cíle, které byly vtěleny do současného strategického plánu. 
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Jeho ambicí je taktéž přispět k větší transparentnosti rozhodovacích procesů a přehlednosti rozdělování finančních prostředků prostřednictvím městského 
rozpočtu.   
 

2. Struktura Akčního plánu 
Akční plán respektuje základní strukturu strategického plánu v tom smyslu, že jednotlivé akce a projekty jsou provázány s konkrétními cíli SPRM a jsou takto i 
barevně odlišeny v prvním sloupci seznamu investičních akcí a projektů (viz dále). Akční plán obsahuje tyto základní informace: 
 

 název akce  

 popis akce  

 hodnocení dopadů na udržitelný rozvoj - přínosy a náklady (skóre) 

 odpovědnost za realizace akce (odbor, organizace města) 

 rozpočet včetně výše dotace, pokud byla poskytnuta 

 termín realizace (u víceletých uveden i přesah do dalších období) 
 

3. Jak se tvoří Akční plán 
Akční plán je vytvářen v průběhu roku předcházejícímu rok, na který je Akční plán určen. Proces jeho vzniku je úzce vázán na standardní rozpočtový proces a 
začíná zpravidla v květnu sběrem námětů od veřejnosti a končí na posledním jednání zastupitelstva města, kde se schvaluje rozpočet na následující rok 
(zpravidla prosinec). Tvorba Akčního plánu je popsána v samostatné metodice, která je součástí sady dokumentů ke strategickému řízení města Litoměřice. 
 

4. Akční plán - hodnocení dopadů a přínosů projektů  
Každá velká investice či zásadní rekonstrukce či jiný projekt neinvestičního charakteru mají nepochybně své přínosy, kvůli kterým se koneckonců připravují. 
Často však zamýšlená opatření mohou mít i vedlejší negativní dopady např. v podobě navýšení provozních nákladů, nákladů na opravy nebo dopadů na 
životní prostředí či kvalitu života obyvatel, které je třeba posoudit a vyhodnotit. Zároveň také mohou existovat alternativní nebo variantní řešení, které je 
třeba zvážit, neboť omezené finanční zdroje neumožňují realizovat všechny záměry, a je třeba vybrat ty, které nejlépe přispějí k řešení daného problému a 
další přesunout do zásobníku projektů na další období. 
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Z těchto důvodů je součástí tvorby Akčního plánu také multikriteriální socioekonomické a environmentální hodnocení projektů (tedy dopady na oblast 
ekonomickou, sociální i životního prostředí), které slouží jako jeden z odborných podkladů pro konečné rozhodnutí ze strany zastupitelů, zda projekt 
(investice či opatření) bude či nebude v daném roce realizován.  

Hodnocení se provádí u investic nad 1 mil. Kč bez DPH a u neinvestičních projektů nad 500 tis. Kč bez DPH. Výjimky (např. havárie apod.), které hodnocení 
nepodléhají, a další informace jsou uvedeny v podrobné metodice** „Socioekonomické a environmentální hodnocení projektů“.  
 
V rámci tohoto hodnocení vznikají tzv. Karty projektů, kde jsou uvedeny základní údaje o projektu (plánovaný rozpočet, dopad do rozpočtu, vazba na 
priority strategického plánu) a celkové hodnocení. Hodnocení je prováděno metodou tzv. expertního odhadu na základě dostupných informací. U větších 
investičních akcí je zpravidla k dispozici také studie proveditelnosti, energetický audit, analýza přínosů a nákladů (CBA) a další podklady, z nichž je možné 
odvodit a doložit celkový dopad záměru na různé oblasti (životní prostředí, ekonomika města, sociální dopady apod.) a provozní výdaje. 
 
Seznam hodnocení projektů zahrnutých do AP 2016 je uveden v příloze č. 1.   
 
 
 
 
 
 
* Strategický plán je klíčovým nástrojem strategického plánování, jež by měl být využit v následujících letech při řízení a rozvoji města. Strategický plán stanovuje vizi města a vytyčuje hlavní 
směry jeho rozvoje. Definuje prioritní oblasti, do kterých by měly přednostně směřovat finanční prostředky tak, aby docházelo k vzájemné synergii. Strategický plán rozvoje města Litoměřice 
byl zpracován poprvé v roce 2006, aktualizován v roce 2012 s vizí  do roku 2030.  
** V rámci projektu MISTRAL vznikla sada inovovaných metodik ke strategickému řízení, které jsou k dispozici na Oddělení projektů a strategií MěÚ. 

 



 
 
 
 
Příloha 1 Seznam investic a projektů  

 
 
 
 
 
 

STRAT. 

CÍL
NÁZEV POPIS

PRŮM. HODNOCENÍ 

DOPADŮ (-2 AŽ +2)
ODPOVĚDNOST

ROZPOČET

CELKEM

ROZPOČET 

2017

POLOŽKA V 

ROZPOČTU
DOTACE 

TERMÍN 

REALIZACE

Nové investice a projekty

B.III Závlahy - Na Valech instalace závlah na ulici Na Valech 1 OŽP 1 720 1 720 6121 0 2017

B.II

Automatické parkovací systémy pro 

kola

výstavba zařízení na ukládání kol  

(realizace v případě získání dotace) 2 OÚR 14 300 13 700 8218/8200 12 500 2017

B. Ulice Palachova zvýšení bezpečnosti dopravy 2 OÚR 43 500 30 000 8217/8200 14 120 2017-2018

B.I

Podpora regenerace panelových 

sídlišť 

regenerace panelového sídliště 

Pokratice III.etapa 1 OÚR 7 150 3 150 8216/8200 4 000 2017

C.I

MAP ORP LITOMĚŘICE (projekt MAS 

České středohoří )

zpracování Místního akčního plánu 

rozvoje škol na ORP Litoměřice 0 USPUR 760 400 9811/9100 400 2016 - 2018

C.II

Kasárna Dukelských hrdinů - 

tělocvična 

rekonstrukce objektu v KDH  

(realizace v případě získání dotace) 2 OÚR 6 500 2700 8219/8200 3 800 2017

D.I Renovace Domu dětí a mládeže

zateplení budovy 

(realizace v případě získání dotace) 2 OŠKSPP 6 800 4 500 3610/3500 2 300 2017

D.I

Energ. služba se zaručeným 

výsledkem (EPC)

realizace úspor energine na 13 

objektech města Litoměříce 2 USPUR 6 500 6 500 9120/9100 0 2017

D.I

SFŽP ČR - účel. dot. - projekt PATH 

2030 

zpracování akčního plánu udržitelné 

energetiky LTM. 1 USPUR 1 718 818 90002/9100 916 2017

D.I Projekt ProgressHeat 

úspory a efektivní využívání energie 

v systému CZT 2 USPUR 2 306 923 9 810 1 025 2015-2017

D.I MobiLita21 

studie a analytické podklady pro rozvoj 

udržitelné městské mobility (průzkum 1 USPUR 1 200 604 90002/9100 589 2016-2018

E

Velkokapacitní cisterna JSDH 

Litoměřice nákup velkokapacitní cisterny 1 SO 7 000 700 2301/2300 6 300 2017

E Osobní automobil JSDH Litoměřice nákup mikrobusu 1 SO 1 000 600 2301/2300 450 2017

Celkem 91 254 64 411 46 400

Akční plán - seznam investic a projektů na rok 2017  (v tis. Kč)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRAT. 

CÍL
NÁZEV POPIS

PRŮM. HODNOCENÍ 

DOPADŮ (-2 AŽ +2)
ODPOVĚDNOST

ROZPOČET

CELKEM

ROZPOČET 

2017

POLOŽKA V 

ROZPOČTU
DOTACE 

TERMÍN 

REALIZACE

Významné opravy a 

rekonstrukce

A.I

Výstavy s. r. o. 2010-12/Výstaviště ZČ-

2013-2014 úpravy areálu N OÚR 2 500 2 500 8212/8200 0 2017

B.I Macharova cesta oprava chodníku N OÚR 1 000 1 000 8211/8200 0 2017

B.I

Oprava fasády nádvoří Mír.n.16/8 a 

15/7 vč. fresek oprava historických budov N SO 1 200 400 2014/2000 800 2017

C.II/C.I

Stavební akce ZŠ Litoměřice, 

Svojsíkova 5 oprava běžecké dráhy - školní hřiště N OŠKSPP 1 000 1 000 3325/3500 0 2017

C.II/C.I

Stavební akce ZŠ Litoměřice, Ladova 

5 oprava běžecké dráhy - školní hřiště N OŠKSPP 1 000 1 000 3328/3500 0 2017

C.I MŠ Mašinka Vančurova zateplení a výměna otvorových výplní N OŠKSPP 2 000 2 000 3304/3506 0 2017

C.IV Domov seniorů oprava střechy N OSVaZ 1 300 1 300 6009/6300 0 2017

Celkem 142 188 94 506 800



Příloha 2 Karty projektů

NÁZEV PROJEKTU:

CELKOVÉ HODNOCENÍ:

Vazba na strategický cíl SPRM (např. A.I.1):

Projednáno s veřejností (uveďte způsob a datum): 

Dopad do běžných výdajů rozpočtu města po předání investice do 

užívání; označte znaménkem "+" nebo "-" :

Poprvé se dopad promítne do rozpočtu roku:

Aritmetický průměr hodnocení: 

Přínos pro / dopad na ekonomiku

 +2 až -2 (viz metodika hodnocení)

Přínos pro / dopad na společnost

+2 až -2 (viz metodika hodnocení)

Přínos pro / dopad na životní prostředí 

+2 až -2 (viz metodika hodnocení)

0 1 2

jde o účelné opatření  [což znamená, že existuje jednoznačný 

přínos k plnění měřitelných cílů města (nebo případně 

zákonných úkolů) a současně je opatření v souladu s 

dokumenty města i relevantní dokumenty státu či EU a 

současně nemá negativní dopad na místní zaměstnanost nebo 

ekonomiku.

Jde o účelné opatření [což znamená, že existuje jednoznačný 

přínos k plnění měřitelných cílů města (nebo případně 

zákonných úkolů) a současně je opatření v souladu s 

dokumenty města i relevantní dokumenty státu či EU], které je 

z hlediska města naléhavé a důležité,  a současně má 

jednoznačně kladný dopad na společnost;

- kladný přínos lze popsat, ale nelze jednoznačně vyčíslit nebo 

je malý;     

Instalací závlah na jedné z nejfrekventovanějších ulic dojde ke 

zlepšení životního prostředí pro zdraví obyvatel. 

Jde o účelné opatření [což znamená, že existuje jednoznačný 

přínos k plnění měřitelných cílů města (nebo případně 

zákonných úkolů) a současně je opatření v souladu s 

dokumenty města i relevantní dokumenty státu či EU], které je 

z hlediska města naléhavé a důležité, a  současně má 

jednoznačně kladný dopad na životní prostředí 

- kladný přínos lze popsat, a lze jednoznačně vyčíslit; 

Instalací  závlah dojde ke snížení míry prašnosti v ulici Na 

Valech.  Celkové číslo snížení prašnosti bude stanoveno po 

konkrétních měřeních. 

Poznámky/komentáře

Studie proveditelnosti

Projektová dokumentace (v jaké fázi)

Architektonická studie

Energetický audit

Položkový rozpočet ANO

-

2017

1,00

Dílčí hodnocení v jednotlivých oblastech

Komentář/Odůvodnění

ne

Socioekonomické a environmentální hodnocení (SEE)

 / KARTA PROJEKTU /

Závlahy - Na Valech

3

B.III





NÁZEV PROJEKTU:

CELKOVÉ HODNOCENÍ:

Vazba na strategický cíl SPRM (např. A.I.1):

Projednáno s veřejností (uveďte způsob a datum): 

Dopad do běžných výdajů rozpočtu města po předání investice do 

užívání; označte znaménkem "+" nebo "-" :

Poprvé se dopad promítne do rozpočtu roku:

Aritmetický průměr hodnocení: 

Přínos pro / dopad na ekonomiku

 +2 až -2 (viz metodika hodnocení)

Přínos pro / dopad na společnost

+2 až -2 (viz metodika hodnocení)

Přínos pro / dopad na životní prostředí 

+2 až -2 (viz metodika hodnocení)

2 2 2

Jde o účelné opatření [což znamená, že existuje jednoznačný 

přínos k plnění měřitelných cílů města (nebo případně 

zákonných úkolů) a současně je opatření v souladu s 

dokumenty města i relevantní dokumenty státu či EU], které je 

z hlediska města naléhavé a důležité, a současně 

-jde jednoznačně definovat hospodárnost a současně 

efektivnost investice (obé s pozitivními přínosy); 

Jedná se o výstavbu parkovací věže pro cyklisty, uložení kola 

bude zpoplatněno. Věž se nachází v blízkosti Labské 

cyklostezky, společně s doprovodným značením ji mohou 

využívat i turisti. Využití bude napojeno na InCard ČD. 

Předběžně stanovená cena parkovného 5 Kč/kolo.     

Jde o účelné opatření  [což znamená, že existuje jednoznačný 

přínos k plnění měřitelných cílů města (nebo případně 

zákonných úkolů) a současně je opatření v souladu s 

dokumenty města i relevantní dokumenty státu či EU], které je 

z hlediska města naléhavé a důležité  a současně 

-jde o jednoznačně kladný dopad na společnost  a kladný 

přínos lze vyčíslit a není malý   

Parkovací věž pro kola budou moci využívat obyvatelé. 

Vznikne velkokapacitní  prostor pro parkování kol s přímým 

napojením na další dopravní prostředky (Bus, ČD). Vznikne 

118 parkovacích míst.  

Jde o účelné opatření  [což znamená, že existuje jednoznačný 

přínos k plnění měřitelných cílů města (nebo případně 

zákonných úkolů) a současně je opatření v souladu s 

dokumenty města i relevantní dokumenty státu či EU], které je 

z hlediska města naléhavé a důležité a současně:

- jde o jednoznačně kladný dopad na životní prostředí, kladný 

přínos lze popsat, ale nelze jednoznačně vyčíslit ;

Výstavbou bude podpořena cyklistická doprava, která je 

ekologická.   Na ploše na parkovaní 6ti aut vznikne prostor 

pro zaparkování 118 kol. V rámci analýz již realizovaných 

instalací zařízení byl prokázán pokles CO2. Toto bude možno 

zmonitorovat až po spuštění provozu.    

Poznámky/komentáře

Studie proveditelnosti ANO

Projektová dokumentace (v jaké fázi) ANO

Architektonická studie NE

Energetický audit NE

Položkový rozpočet součástí projektové dokumentace

Projektový záměr

+

2016

2,00

Dílčí hodnocení v jednotlivých oblastech

Komentář/Odůvodnění

ne

Socioekonomické a environmentální hodnocení (SEE)

 / KARTA PROJEKTU /

Automatické parkovací systémy pro kola (Parkovací dům pro cyklisty aut.nád. (BIKE TOWER))

6

B.II



NÁZEV PROJEKTU:

CELKOVÉ HODNOCENÍ:

Vazba na strategický cíl SPRM (např. A.I.1):

Projednáno s veřejností (uveďte způsob a datum): 

Dopad do běžných výdajů rozpočtu města po předání investice do 

užívání; označte znaménkem "+" nebo "-" :

Poprvé se dopad promítne do rozpočtu roku:

Aritmetický průměr hodnocení: 

Přínos pro / dopad na ekonomiku

 +2 až -2 (viz metodika hodnocení)

Přínos pro / dopad na společnost

+2 až -2 (viz metodika hodnocení)

Přínos pro / dopad na životní prostředí 

+2 až -2 (viz metodika hodnocení)

1 2 2

Jde o účelné opatření  [což znamená, že existuje jednoznačný 

přínos k plnění měřitelných cílů města (nebo případně 

zákonných úkolů) a současně je opatření v souladu s 

dokumenty města i relevantní dokumenty státu či EU], které je 

z hlediska města naléhavé a důležité a současně:

- jde o jednoznačnou podporu místní zaměstnanosti nebo 

ekonomiky, ale kladný přínos nelze jednoznačně vyčíslit nebo 

je malý ;

Zlepšení stavu komunikace povede nejen k oživení ulice, ale i 

k podpoře obchodníků v ul. Palachova a celé čtvrti.

Jde o účelné opatření   [což znamená, že existuje jednoznačný 

přínos k plnění měřitelných cílů města (nebo případně 

zákonných úkolů) a současně je opatření v souladu s 

dokumenty města i relevantní dokumenty státu či EU], které je 

z hlediska města naléhavé a důležité a současně:                                                                                                                                                                 

- jde o odstranění havarijního stavu;                                                                                                                                                                                                                                                                   

V rámci rekonstrukce ulice budou realizována opatření 

vedoucí k bezbariérovosti, nové uspořádání parkování, 

zvýšení bezpečnosti dopravy (zvýšení úrovně křižovatek - 

nájezd na vyvíšenou plochu křižovatky a přechodů), instalace 

osvětení nad přechody). Vznikne 12 přechodových míst, 2 

přechody,  148 míst na parkování a 2 místa K+P a budou 

zbezpečněny 2 zastávky hormadné dopravy.

Jde o účelné opatření [což znamená, že existuje jednoznačný 

přínos k plnění měřitelných cílů města (nebo případně 

zákonných úkolů) a současně je opatření v souladu s 

dokumenty města i relevantní dokumenty státu či EU], které je 

z hlediska města naléhavé a důležité a současně:

- jde o jednoznačně kladný dopad na životní prostředí a kladný 

přínos lze vyčíslit a není malý;

Realizací projektu se současně zlepší vzhled města, dojde k 

výsadbě nové zeleně cca 40 ks (o 3 více než je současná 

situace),  vybudování podzemních kontejnerů 3 x 6 (18 tun), 

snížení hlučnosti i prašnosti.  

Poznámky/komentáře

Studie proveditelnosti ANO

Projektová dokumentace (v jaké fázi) ANO

Architektonická studie NE

Energetický audit NE

Položkový rozpočet součástí projektové dokumentace

Žádost o dotace ANO

ne

Socioekonomické a environmentální hodnocení (SEE)

 / KARTA PROJEKTU /

Ul. Palachova - zvýšení bezpečnosti dopravy

5

B.II

+

2014

1,67

Dílčí hodnocení v jednotlivých oblastech

Komentář/Odůvodnění



NÁZEV PROJEKTU:

CELKOVÉ HODNOCENÍ:

Vazba na strategický cíl SPRM (např. A.I.1):

Projednáno s veřejností (uveďte způsob a datum): 

Dopad do běžných výdajů rozpočtu města po předání investice do 

užívání; označte znaménkem "+" nebo "-" :

Poprvé se dopad promítne do rozpočtu roku:

Aritmetický průměr hodnocení: 

Přínos pro / dopad na ekonomiku

 +2 až -2 (viz metodika hodnocení)

Přínos pro / dopad na společnost

+2 až -2 (viz metodika hodnocení)

Přínos pro / dopad na životní prostředí 

+2 až -2 (viz metodika hodnocení)

0 2 2

Jde o účelné opatření [což znamená, že existuje jednoznačný 

přínos k plnění měřitelných cílů města (nebo případně 

zákonných úkolů) a současně je opatření v souladu s 

dokumenty města i relevantní dokumenty státu či EU], které je 

z hlediska města naléhavé a důležité, a současně

- nemá negativní dopad na místní zaměstnanost nebo 

ekonomiku.

Jde o účelné opatření [což znamená, že existuje jednoznačný 

přínos k plnění měřitelných cílů města (nebo případně 

zákonných úkolů) a současně je opatření v souladu s 

dokumenty města i relevantní dokumenty státu či EU], které je 

z hlediska města naléhavé a důležité, a současně:

- jde o jednoznačně kladný dopad na společnost  a kladný 

přínos lze vyčíslit a není malý.

Pozitivní vliv na společnost . V rámci zlepšení prostředí po 

bydlení nedochází k odlivu aktivních občanů produktivního 

věku a možnému nárůstu problémových skupin obyvatelstva. 

V rámci regenerace dochází i k nárůstu ploch dětskch hříšť, 

občanské vybavenosti (mobiliáře), zvýšení počtu parkovacích 

míst.   

Celkové zregenerované území 15.545 m2.

Jde o účelné opatření [což znamená, že existuje jednoznačný 

přínos k plnění měřitelných cílů města (nebo případně 

zákonných úkolů) a současně je opatření v souladu s 

dokumenty města i relevantní dokumenty státu či EU], které je 

z hlediska města naléhavé a důležité, 

a současně:

- jde o jednoznačně kladný dopad na životní prostřed

Celková plocha zregenerované zeleně: 942 m2 parkové 

plochy, 35 nově vysazených stromů. 

Poznámky/komentáře

Studie proveditelnosti NE

Projektová dokumentace (v jaké fázi) ANO

Architektonická studie ANO

Energetický audit NE

Položkový rozpočet ANO součástí projektové dokumetace

-

2014

1,33

Dílčí hodnocení v jednotlivých oblastech

Komentář/Odůvodnění

ano, anketa (podzim 2014 I.etapa, podzim 2015 II.etapa, jaro 2016 III. Etapa - veřejné projednání s místními obyvateli a 

architektem)

Socioekonomické a environmentální hodnocení (SEE)

 / KARTA PROJEKTU /

Regenerace panelového sídliště Pokratice

4

B.I



NÁZEV PROJEKTU:

CELKOVÉ HODNOCENÍ:

Vazba na strategický cíl SPRM (např. A.I.1):

Projednáno s veřejností (uveďte způsob a datum): 

Dopad do běžných výdajů rozpočtu města po předání investice do 

užívání; označte znaménkem "+" nebo "-" :

Poprvé se dopad promítne do rozpočtu roku:

Aritmetický průměr hodnocení: 

Přínos pro / dopad na ekonomiku

 +2 až -2 (viz metodika hodnocení)

Přínos pro / dopad na společnost

+2 až -2 (viz metodika hodnocení)

Přínos pro / dopad na životní prostředí 

+2 až -2 (viz metodika hodnocení)

0 1 0

jde o účelné opatření [což znamená, že existuje jednoznačný 

přínos k plnění měřitelných cílů města (nebo případně 

zákonných úkolů) a současně je opatření v souladu s 

dokumenty města i relevantní dokumenty státu či EU] a 

současně 

- nemá negativní dopad na místní zaměstnanost nebo 

ekonomiku.

jde o účelné opatření Jde o účelné opatření [což znamená, že 

existuje jednoznačný přínos k plnění měřitelných cílů města 

(nebo případně zákonných úkolů) a současně je opatření v 

souladu s dokumenty města i relevantní dokumenty státu či 

EU] a současně má jednoznačně kladný dopad na společnost 

(sociální oblast, zdravotnictví, bezpečnost atd.), kladný přínos 

lze popsat, ale nelze jednoznačně vyčíslit nebo je malý .  

Zpracování uceleného dokumentu rozvoje školství nadefinuje 

oblasti potřebné k dalšímu kvalitnímu rozvoji vzdělávacích 

zařízení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

jde o účelné opatření [což znamená, že existuje jednoznačný 

přínos k plnění měřitelných cílů města (nebo případně 

zákonných úkolů) a současně je opatření v souladu s 

dokumenty města i relevantní dokumenty státu či EU] a 

současně 

- nemá negativní dopad na životní prostředí či spotřebu 

energií.

Poznámky/komentáře

Partnerský projekt s MAS České středohoří, z.s.

Analytické a projektové podklady  (ANO/NE)

 +

2016

0,333333333

Dílčí hodnocení v jednotlivých oblastech

Komentář/Odůvodnění

ne

Hodnocení přínosu projektu pro ekonomiku, společnost a životní prostředí

 / KARTA PROJEKTU /

MAP ORP LITOMĚŘICE

1

C.I



NÁZEV PROJEKTU:

CELKOVÉ HODNOCENÍ:

Vazba na strategický cíl SPRM (např. A.I.1):

Projednáno s veřejností (uveďte způsob a datum): 

Dopad do běžných výdajů rozpočtu města po předání investice do 

užívání; označte znaménkem "+" nebo "-" :

Poprvé se dopad promítne do rozpočtu roku:

Aritmetický průměr hodnocení: 

Přínos pro / dopad na ekonomiku

 +2 až -2 (viz metodika hodnocení)

Přínos pro / dopad na společnost

+2 až -2 (viz metodika hodnocení)

Přínos pro / dopad na životní prostředí 

+2 až -2 (viz metodika hodnocení)

0 2 1

jde o účelné opatření [což znamená, že existuje jednoznačný 

přínos k plnění měřitelných cílů města (nebo případně 

zákonných úkolů) a současně je opatření v souladu s 

dokumenty města i relevantní dokumenty státu či EU] a 

současně 

- nemá negativní dopad na místní zaměstnanost nebo 

ekonomiku.

 Jde o účelné opatření [což znamená, že existuje jednoznačný 

přínos k plnění měřitelných cílů města (nebo případně 

zákonných úkolů) a současně je opatření v souladu s 

dokumenty města i relevantní dokumenty státu či EU], které je 

z hlediska města naléhavé a důležité a současně:                                                                                                                                                                        

-  jde o jednoznačně kladný dopad na společnost (sociální 

oblast, zdravotnictví, bezpečnost atd.) a kladný přínos lze 

vyčíslit a není malý.      

Prostory budou využívat: 4 kluby - Karatedó Steklý, z.s. - 75 

členů, SK Box Litoměřice, z.s. - 35 členů, Klub potápěčů 

Kraken Litoměřice p.s. - 109 členů, Beach Club Litoměřice - 57 

členů, tj. celkem 276 sportovců 

Jde o účelné opatření Jde o účelné opatření [což znamená, že 

existuje jednoznačný přínos k plnění měřitelných cílů města 

(nebo případně zákonných úkolů) a současně je opatření v 

souladu s dokumenty města i relevantní dokumenty státu či 

EU] a současně má jednoznačně kladný dopad na životní 

prostředí či spotřebu energií, kladný přínos lze popsat, ale 

nelze jednoznačně vyčíslit nebo je malý. 

Jedná se o stavební úpravy zahrnující kompletní výměnu 

stávajících okenních i dveřních výplní. Nové okenní výplně 

jsou navrženy plastové s izolačním dvojsklem, vnější dveře 

plastové. Soklové zdivo při severním a východním průčelí 

bude sanováno proti působení zemní vlhkosti.

Poznámky/komentáře

Studie proveditelnosti NE

Projektová dokumentace (v jaké fázi) ANO

Architektonická studie NE

Energetický audit NE

Položkový rozpočet součástí projektové dokumentace

Žádost o dotace ANO

ne

Socioekonomické a environmentální hodnocení (SEE)

 / KARTA PROJEKTU /

KDH tělocvična - rekonstrukce prostor v areálu KDH pro sportovce

3

C.II

+

2016

1,00

Dílčí hodnocení v jednotlivých oblastech

Komentář/Odůvodnění



NÁZEV PROJEKTU:

CELKOVÉ HODNOCENÍ:

Vazba na strategický cíl SPRM (např. A.I.1):

Projednáno s veřejností (uveďte způsob a datum): 

Dopad do běžných výdajů rozpočtu města po předání investice do 

užívání; označte znaménkem "+" nebo "-" :

Poprvé se dopad promítne do rozpočtu roku:

Aritmetický průměr hodnocení: 

Přínos pro / dopad na ekonomiku

 +2 až -2 (viz metodika hodnocení)

Přínos pro / dopad na společnost

+2 až -2 (viz metodika hodnocení)

Přínos pro / dopad na životní prostředí 

+2 až -2 (viz metodika hodnocení)

2 1 2

Jde o účelné opatření [což znamená, že existuje jednoznačný 

přínos k plnění měřitelných cílů města (nebo případně 

zákonných úkolů) a současně je opatření v souladu s 

dokumenty města i relevantní dokumenty státu či EU], které je 

z hlediska města naléhavé a důležité, a současně:

- jde o účelné opatření a současně lze jednoznačně definovat 

hospodárnost a současně efektivnost investice. Díky danému 

opatření dojde ke snížení provozních výdajů za energii ve výši 

145 tis. Kč/rok a doba návratnosti dané investice se s 

předpokádanou dotací pohybuje na úrovni 27 let.

Jde o účelné opatření Jde o účelné opatření [což znamená, že 

existuje jednoznačný přínos k plnění měřitelných cílů města 

(nebo případně zákonných úkolů) a současně je opatření v 

souladu s dokumenty města i relevantní dokumenty státu či 

EU] a současně má jednoznačně kladný dopad na společnost 

(sociální oblast, zdravotnictví, bezpečnost atd.), kladný přínos 

lze popsat, ale nelze jednoznačně vyčíslit nebo je malý.

Komplexní zateplení umožní zlepšení kvality vnitřního 

prostředí dané budovy, zároveň zlepšení kvality životního 

prostředí (snížení emisí CO2) má pozitivní dopad na zdravotní 

stav obyvatel. 

Jde o účelné opatření [což znamená, že existuje jednoznačný 

přínos k plnění měřitelných cílů města (nebo případně 

zákonných úkolů) a současně je opatření v souladu s 

dokumenty města i relevantní dokumenty státu či EU], které je 

z hlediska města naléhavé a důležité a současně:

- jde o jednoznačně kladný dopad na životní prostředí a kladný 

přínos lze vyčíslit a není malý;

 Pokles spotřeby energií, kdy projekt umožní snížení emisí CO2 

ve výši 26 t CO2/rok.

Poznámky/komentáře

Studie proveditelnosti NE

Projektová dokumentace (v jaké fázi) NE

Architektonická studie NE

Energetický audit ANO

Položkový rozpočet ANO

Analytické a projektové podklady  (ANO/NE)

-145 tis. Kč

2016

1,67

Dílčí hodnocení v jednotlivých oblastech

Komentář/Odůvodnění

ne

Socioekonomické a environmentální hodnocení 

 / KARTA PROJEKTU /

Renovace Domu dětí a mládeže - komplexní zateplení

5

D.I



NÁZEV PROJEKTU:

CELKOVÉ HODNOCENÍ:

Vazba na strategický cíl SPRM (např. A.I.1):

Projednáno s veřejností (uveďte způsob a datum): 

Dopad do běžných výdajů rozpočtu města po předání investice do 

užívání; označte znaménkem "+" nebo "-" :

Poprvé se dopad promítne do rozpočtu roku:

Aritmetický průměr hodnocení: 

Přínos pro / dopad na ekonomiku

 +2 až -2 (viz metodika hodnocení)

Přínos pro / dopad na společnost

+2 až -2 (viz metodika hodnocení)

Přínos pro / dopad na životní prostředí 

+2 až -2 (viz metodika hodnocení)

2 1 2

Jde o účelné opatření [což znamená, že existuje jednoznačný 

přínos k plnění měřitelných cílů města (nebo případně 

zákonných úkolů) a současně je opatření v souladu s 

dokumenty města i relevantní dokumenty státu či EU], které je 

z hlediska města naléhavé a důležité, a současně:

- jde o účelné opatření a současně lze jednoznačně definovat 

hospodárnost a současně efektivnost investice.

 Díky danému opatření dojde ke snížení provozních výdajů za 

energii ve výši 6.000 tis. Kč/rok a doba návratnosti dané 

investice se pohybuje na úrovni 10 let.

Jde o účelné opatření Jde o účelné opatření [což znamená, že 

existuje jednoznačný přínos k plnění měřitelných cílů města 

(nebo případně zákonných úkolů) a současně je opatření v 

souladu s dokumenty města i relevantní dokumenty státu či 

EU] a současně má jednoznačně kladný dopad na společnost 

(sociální oblast, zdravotnictví, bezpečnost atd.), kladný přínos 

lze popsat, ale nelze jednoznačně vyčíslit nebo je malý.

- jde o účelné opatření  a současně má jednoznačně kladný 

dopad na společnost.

Komplexní opatření umožní zlepšení kvality vnitřního 

prostředí daných budov, zároveň zlepšení kvality životního 

prostředí (snížení emisí CO2) má pozitivní dopad na zdravotní 

stav obyvatel. 

Jde o účelné opatření [což znamená, že existuje jednoznačný 

přínos k plnění měřitelných cílů města (nebo případně 

zákonných úkolů) a současně je opatření v souladu s 

dokumenty města i relevantní dokumenty státu či EU], které je 

z hlediska města naléhavé a důležité a současně:

- jde o jednoznačně kladný dopad na životní prostředí a kladný 

přínos lze vyčíslit a není malý;J

Projekt umožní snížení emisí CO2 ve výši cca 972 t CO2/rok.

Poznámky/komentáře

Studie proveditelnosti NE

Projektová dokumentace (v jaké fázi) NE

Architektonická studie NE

Energetický audit NE

Položkový rozpočet NE

Analytické a projektové podklady  (ANO/NE)

-

2016

1,67

Dílčí hodnocení v jednotlivých oblastech

Komentář/Odůvodnění

ne

Socioekonomické a environmentální hodnocení 

 / KARTA PROJEKTU /

EPC - Energetická služba se zaručeným výsledkem

5

D.I 



NÁZEV PROJEKTU:

CELKOVÉ HODNOCENÍ:

Vazba na strategický cíl SPRM (např. A.I.1):

Projednáno s veřejností (uveďte způsob a datum): 

Dopad do běžných výdajů rozpočtu města po předání investice do 

užívání; označte znaménkem "+" nebo "-" :

Poprvé se dopad promítne do rozpočtu roku:

Aritmetický průměr hodnocení: 

Přínos pro / dopad na ekonomiku

 +2 až -2 (viz metodika hodnocení)

Přínos pro / dopad na společnost

+2 až -2 (viz metodika hodnocení)

Přínos pro / dopad na životní prostředí 

+2 až -2 (viz metodika hodnocení)

0 1 1

Jde o účelné opatření  [což znamená, že existuje jednoznačný 

přínos k plnění měřitelných cílů města (nebo případně 

zákonných úkolů) a současně je opatření v souladu s 

dokumenty města i relevantní dokumenty státu či EU] a 

současně nemá negativní dopad na místní zaměstnanost nebo 

ekonomiku.

Projekt umožní zpracování podrobné analýzy spotřeby 

energie a produkci emisí v Litoměřicích a vytvoření plánu na 

snížení emisí a zvýšení podílu OZE o 20 % do roku 2020. SEAP 

je nezbytnou podmínkou vstupu do Paktu starostů a 

primátorů, ke kterému se Litoměřice zavázaly přistoupit. 

Výstupy projektu umožní zvyšování kvality ovzduší a větší 

energetickou nezávislost, což může přispět rovněž k rozvoji 

místní ekonomiky a sníží provozní náklady městského 

rozpočtu.

Jde o účelné opatření  [což znamená, že existuje jednoznačný 

přínos k plnění měřitelných cílů města (nebo případně 

zákonných úkolů) a současně je opatření v souladu s 

dokumenty města i relevantní dokumenty státu či EU], které je 

z hlediska města naléhavé a důležité  a současně: 

- jde o jednoznačně kladný dopad na společnost, kladný přínos 

lze popsat, ale nelze jednoznačně vyčíslit nebo je malý. 

Výstupy projektu (viz dopad na ekonomiku) povedou k vyšší 

efektivitě nakládání s energiemi ve městě a snížení emisí, 

čímž dojde rovněž ke zvýšení kvality života všech skupin 

obyvatel.

Jde o účelné opatření Jde o účelné opatření [což znamená, že 

existuje jednoznačný přínos k plnění měřitelných cílů města 

(nebo případně zákonných úkolů) a současně je opatření v 

souladu s dokumenty města i relevantní dokumenty státu či 

EU] a současně má jednoznačně kladný dopad na životní 

prostředí či spotřebu energií, kladný přínos lze popsat, ale 

nelze jednoznačně vyčíslit nebo je malý. 

Výstupy projektu (viz dopad na ekonomiku) umožní zavádění 

dalších opatření snižující emise škodlivých látek a zvyšující 

podíl OZE na energetickém mixu.

Poznámky/komentáře

Studie proveditelnosti NE

Projektová dokumentace (v jaké fázi) NE

Architektonická studie NE

Energetický audit NE

Položkový rozpočet ANO

Projektový záměr ANO projekt schválen ze strany SFŽP

"+"

2016

0,67

Dílčí hodnocení v jednotlivých oblastech

Komentář/Odůvodnění

ne

Socioekonomické a environmentální hodnocení (SEE)

 / KARTA PROJEKTU /

PATH 2030 - Pakt starostů a primátorů města Litoměřice 

2

D.I (Zajistit úsporu energií, energetický management, snižování emisí a podporovat obnovitelné zdroje energie)



NÁZEV PROJEKTU:

CELKOVÉ HODNOCENÍ:

Vazba na strategický cíl SPRM (např. A.I.1):

Projednáno s veřejností (uveďte způsob a datum): 

Dopad do běžných výdajů rozpočtu města po předání investice do 

užívání; označte znaménkem "+" nebo "-" :

Poprvé se dopad promítne do rozpočtu roku:

Aritmetický průměr hodnocení: 

Přínos pro / dopad na ekonomiku

 +2 až -2 (viz metodika hodnocení)

Přínos pro / dopad na společnost

+2 až -2 (viz metodika hodnocení)

Přínos pro / dopad na životní prostředí 

+2 až -2 (viz metodika hodnocení)
1 0 1

 Jde o účelné opatření [což znamená, že existuje jednoznačný 

přínos k plnění měřitelných cílů města (nebo případně 

zákonných úkolů) a současně je opatření v souladu s 

dokumenty města i relevantní dokumenty státu či EU], které je 

z hlediska města naléhavé a důležité a současně 

- jde o jednoznačnou podporu místní zaměstnanosti nebo 

ekonomiky, ale kladný přínos nelze jednoznačně vyčíslit nebo 

je malý.

Projekt bude mít pozitivní dopad na snížení provozních výdajů 

města především díky opatřením v oblasti úspor energie 

(definování vhodných scénářů pro rozvoj CZT a využití 

vhodných obmovitelných zdrojů). Pozitivní dopad však nelze v 

tuto chvíli přesně kvantifikovat. 

jde o účelné opatření [což znamená, že existuje jednoznačný 

přínos k plnění měřitelných cílů města (nebo případně 

zákonných úkolů) a současně je opatření v souladu s 

dokumenty města i relevantní dokumenty státu či EU], které je 

z hlediska města naléhavé a důležité a současně 

- nemá negativní dopad na společnost.

Jde o opatření  s neutrálním dopadem na společnost, i když v 

dlouhodobějším časovém horizontu se předpokládá dopad 

pozitivní díky stabilním a ekologicky šetrným dodávkám 

tepla. Dopad však nelze v tuto chvíli přesně kvantifikovat. 

Jde o účelné opatření Jde o účelné opatření [což znamená, že 

existuje jednoznačný přínos k plnění měřitelných cílů města 

(nebo případně zákonných úkolů) a současně je opatření v 

souladu s dokumenty města i relevantní dokumenty státu či 

EU] a současně 

- má jednoznačně kladný dopad na životní prostředí či 

spotřebu energií, kladný přínos lze popsat, ale nelze 

jednoznačně vyčíslit nebo je malý. 

Jde o účelné opatření a současně má pozitivní dopad na 

životní prostředí především díky opatřením v oblasti úspor 

energie a díky ekologicky šetrným dodávkám tepla. 

Poznámky/komentáře

Studie proveditelnosti NE

Projektová dokumentace (v jaké fázi) NE

Architektonická studie NE

Položkový rozpočet ANO

Jiné (specifikujte) - Plán činností, aktivit a výstupů ANO

Analytické a projektové podklady  (ANO/NE)

- 

2015

0,67

Dílčí hodnocení v jednotlivých oblastech

Komentář/Odůvodnění

ne

Hodnocení přínosu projektu pro ekonomiku, společnost a životní prostředí

 / KARTA PROJEKTU /

ProgRESsHeat - Podpora obnovitelných zdrojů energie v systému centrálního zásobování teplem

2

D.I - Zajistit úsporu energií, energetický management, snižování emisí a podporovat obnovitelné zdroje energie               B. III - 

Udržet či zlepšit kvalitu životního prostředí a zvýšit odpovědnost obyvatel k prostředí, kde žijí



NÁZEV PROJEKTU:

CELKOVÉ HODNOCENÍ:

Vazba na strategický cíl SPRM (např. A.I.1):

Projednáno s veřejností (uveďte způsob a datum): 

Dopad do běžných výdajů rozpočtu města po předání investice do 

užívání; označte znaménkem "+" nebo "-" :

Poprvé se dopad promítne do rozpočtu roku:

Aritmetický průměr hodnocení: 

Přínos pro / dopad na ekonomiku

 +2 až -2 (viz metodika hodnocení)

Přínos pro / dopad na společnost

+2 až -2 (viz metodika hodnocení)

Přínos pro / dopad na životní prostředí 

+2 až -2 (viz metodika hodnocení)

0 1 1

Jde o účelné opatření  [což znamená, že existuje jednoznačný 

přínos k plnění měřitelných cílů města (nebo případně 

zákonných úkolů) a současně je opatření v souladu s 

dokumenty města i relevantní dokumenty státu či EU] a 

současně 

-nemá negativní dopad na místní zaměstnanost nebo 

ekonomiku.

Jde o účelné opatření [což znamená, že existuje jednoznačný 

přínos k plnění měřitelných cílů města (nebo případně 

zákonných úkolů) a současně je opatření v souladu s 

dokumenty města i relevantní dokumenty státu či EU] a 

současně 

- má jednoznačně kladný dopad na společnost (sociální oblast, 

zdravotnictví, bezpečnost atd.), kladný přínos lze popsat, ale 

nelze jednoznačně vyčíslit nebo je malý.

Koupí lepšího vybavení pro Jednotku sboru dobrovolných 

hasičů se zvyšuje bezpečí a ochrana obyvatel města a 

majetku.  

Jde o účelné opatření Jde o účelné opatření [což znamená, že 

existuje jednoznačný přínos k plnění měřitelných cílů města 

(nebo případně zákonných úkolů) a současně je opatření v 

souladu s dokumenty města i relevantní dokumenty státu či 

EU] a současně má

- jednoznačně kladný dopad na životní prostředí či spotřebu 

energií, kladný přínos lze popsat, ale nelze jednoznačně vyčíslit 

nebo je malý. 

Koupí moderní rychlejší cisterny bude zvýšena ochrana  

životního prostředí, snížení znečištění vzduchu.  

Poznámky/komentáře

Studie proveditelnosti ANO Přiznaná dotace 

Položkový rozpočet ANO

Projektový záměr

-

2016

0,67

Dílčí hodnocení v jednotlivých oblastech

Komentář/Odůvodnění

ne

Socioekonomické a environmentální hodnocení (SEE)

 / KARTA PROJEKTU /

Velkokapacitní cisterna JSDH Litoměřice 

2

E



NÁZEV PROJEKTU:

CELKOVÉ HODNOCENÍ:

Vazba na strategický cíl SPRM (např. A.I.1):

Projednáno s veřejností (uveďte způsob a datum): 

Dopad do běžných výdajů rozpočtu města po předání investice do 

užívání; označte znaménkem "+" nebo "-" :

Poprvé se dopad promítne do rozpočtu roku:

Aritmetický průměr hodnocení: 

Přínos pro / dopad na ekonomiku

 +2 až -2 (viz metodika hodnocení)

Přínos pro / dopad na společnost

+2 až -2 (viz metodika hodnocení)

Přínos pro / dopad na životní prostředí 

+2 až -2 (viz metodika hodnocení)

0 1 1

jde o účelné opatření  [což znamená, že existuje jednoznačný 

přínos k plnění měřitelných cílů města (nebo případně 

zákonných úkolů) a současně je opatření v souladu s 

dokumenty města i relevantní dokumenty státu či EU] a 

současně 

- nemá negativní dopad na místní zaměstnanost nebo 

ekonomiku

jde o účelné opatření Jde o účelné opatření [což znamená, že 

existuje jednoznačný přínos k plnění měřitelných cílů města 

(nebo případně zákonných úkolů) a současně je opatření v 

souladu s dokumenty města i relevantní dokumenty státu či 

EU] a současně má 

- jednoznačně kladný dopad na společnost (sociální oblast, 

zdravotnictví, bezpečnost atd.), kladný přínos lze popsat, ale 

nelze jednoznačně vyčíslit nebo je malý.  

Koupí lepšího vybavení pro Jednotku sboru dobrovolných 

hasičů se zvyšuje bezpečí a ochrana obyvatel města.

Jde o účelné opatření Jde o účelné opatření [což znamená, že 

existuje jednoznačný přínos k plnění měřitelných cílů města 

(nebo případně zákonných úkolů) a současně je opatření v 

souladu s dokumenty města i relevantní dokumenty státu či 

EU] a současně

- má jednoznačně kladný dopad na životní prostředí či spotřebu 

energií, kladný přínos lze popsat, ale nelze jednoznačně vyčíslit 

nebo je malý. 

Koupí moderní rychlejší techniky budou bude zvýšena 

ochrana  životního prostředí, snížení znečištění vzduchu.

Poznámky/komentáře

Studie proveditelnosti ANO přizananá dotace z MVČR (GŘHZS)

Položkový rozpočet ANO

Projektový záměr ANO

-

2017

0,67

Dílčí hodnocení v jednotlivých oblastech

Komentář/Odůvodnění

ne

Socioekonomické a environmentální hodnocení (SEE)

 / KARTA PROJEKTU /

Osobní automobil JSDH Litoměřice 

2

E



Přínos pro / dopad na ekonomiku Přínos pro / dopad na společnost Přínos pro / dopad na životní prostředí 

 +2   velmi pozitivní dopad  +2  velmi pozitivní dopad  +2  velmi pozitivní dopad

Jde o účelné opatření [což znamená, že existuje jednoznačný přínos k plnění 

měřitelných cílů města (nebo případně zákonných úkolů) a současně je 

opatření v souladu s dokumenty města i relevantní dokumenty státu či EU], 

které je z hlediska města naléhavé a důležité, a současně:

 - jde o návratnou investici z hlediska financování z prostředků města do 15 

let; 

nebo 

jde jednoznačně definovat hospodárnost a současně efektivnost investice 

(obé s pozitivními přínosy); 

 nebo 

jde o jednoznačnou podporu místní zaměstnanosti nebo ekonomiky a kladný 

přínos lze vyčíslit a není malý.

Jde o účelné opatření [což znamená, že existuje jednoznačný přínos k plnění 

měřitelných cílů města (nebo případně zákonných úkolů) a současně je 

opatření v souladu s dokumenty města i relevantní dokumenty státu či EU], 

které je z hlediska města naléhavé a důležité a současně:                                                                                                                                                                        

-  jde o odstranění havarijního stavu nebo dosažení prokazatelně 

nezbytného souladu s legislativními předpisy;                            

nebo 

jde o jednoznačně kladný dopad na společnost (sociální oblast, zdravotnictví, 

bezpečnost atd.) a kladný přínos lze vyčíslit a není malý          

Jde o účelné opatření [což znamená, že existuje jednoznačný přínos k plnění 

měřitelných cílů města (nebo případně zákonných úkolů) a současně je 

opatření v souladu s dokumenty města i relevantní dokumenty státu či EU], 

které je z hlediska města naléhavé a důležité, 

a současně:

- jde o odstranění havarijního stavu nebo dosažení prokazatelně nezbytného 

souladu s předpisy v oblasti životního prostředí;

nebo 

jde o jednoznačně kladný dopad na životní prostředí či spotřebu energií a 

kladný přínos lze vyčíslit a není malý.

 +1 pozitivní dopad  +1  pozitivní dopad  +1 pozitivní dopad

 Jde o účelné opatření [což znamená, že existuje jednoznačný přínos k plnění 

měřitelných cílů města (nebo případně zákonných úkolů) a současně je 

opatření v souladu s dokumenty města i relevantní dokumenty státu či EU], 

které je z hlediska města naléhavé a důležit a současně:

- jde o návratnou investici z hlediska financování z prostředků města nad 15 

let do doby trvání životnosti investice;  

nebo 

jde o jednoznačnou podporu místní zaměstnanosti nebo ekonomiky, ale 

kladný přínos nelze jednoznačně vyčíslit nebo je malý.

Jde o účelné opatření Jde o účelné opatření [což znamená, že existuje 

jednoznačný přínos k plnění měřitelných cílů města (nebo případně 

zákonných úkolů) a současně je opatření v souladu s dokumenty města i 

relevantní dokumenty státu či EU] a současně má jednoznačně kladný dopad 

na společnost (sociální oblast, zdravotnictví, bezpečnost atd.), kladný přínos 

lze popsat, ale nelze jednoznačně vyčíslit nebo je malý                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Jde o účelné opatření Jde o účelné opatření [což znamená, že existuje 

jednoznačný přínos k plnění měřitelných cílů města (nebo případně 

zákonných úkolů) a současně je opatření v souladu s dokumenty města i 

relevantní dokumenty státu či EU] a současně má jednoznačně kladný dopad 

na životní prostředí či spotřebu energií, kladný přínos lze popsat, ale nelze 

jednoznačně vyčíslit nebo je malý. 

 0 neutrální dopad 0  neutrální dopad  0 neutrální dopad

jde o účelné opatření  [což znamená, že existuje jednoznačný přínos k plnění 

měřitelných cílů města (nebo případně zákonných úkolů) a současně je 

opatření v souladu s dokumenty města i relevantní dokumenty státu či EU a 

současně nemá negativní dopad na místní zaměstnanost nebo ekonomiku.

jde o účelné opatření [což znamená, že existuje jednoznačný přínos k plnění 

měřitelných cílů města (nebo případně zákonných úkolů) a současně je 

opatření v souladu s dokumenty města i relevantní dokumenty státu či EU], 

které je z hlediska města naléhavé a důležité a současně nemá negativní 

dopad na společnost.

jde o účelné opatření [vysvětlení viz +2] a současně nemá negativní dopad 

na životní prostředí či spotřebu energií.

 -1  mírně negativní dopad  -1  mírně negativní dopad  -1  mírně negativní dopad 

jde o účelné opatření [vysvětlení viz +2] a současně má negativní dopad na 

místní zaměstnanost nebo ekonomiku

nebo 

 jde o neúčelné [neúčelné = nesplňuje podmínky pro účelné - viz +2] 

opatření, které má pozitivní nebo nemá negativní dopad na místní 

zaměstnanost a ekonomiku.

jde o účelné opatření [vysvětlení viz +2] a současně má negativní dopad na 

společnost 

nebo 

jde o neúčelné [neúčelné = nesplňuje podmínky pro účelné- viz +2] opatření, 

které má pozitivní nebo nemá negativní dopad na společnost.          

jde o účelné opatření [vysvětlení viz +2] a současně má negativní dopad na 

životní prostředí či spotřebu energií

nebo

jde o neúčelné [neúčelné = nesplňuje podmínky pro účelné- viz +2] opatření, 

které má pozitivní nebo nemá negativní dopad na životní prostředí či 

spotřebu energií.

 -2 negativní dopad  -2  negativní dopad  -2 negativní dopad 



jde o neúčelné [neúčelné = nesplňuje podmínky pro účelné - viz +2] 

opatření, které má negativní dopad na místní zaměstnanost a ekonomiku.

jde o neúčelné [neúčelné = nesplňuje podmínky pro účelné - viz +2] 

opatření, které má negativní dopad na společnost.                 

jde o neúčelné [neúčelné = nesplňuje podmínky pro účelné - viz +2] 

opatření, které má negativní dopad na životní prostředí či spotřebu energií. 



 

 

M ě s t o    L i t o m ě ř i c e 
 

 

 

N Á V R H   D O   ZM 
 

 

pro jednání ZM, dne:  8.12.2016 
žadatelé: manželé VŠ a JŠ, x, Litoměřice 
předkládá: Mgr. Karel Krejza, místostarosta 
vypracoval: OSNMM – Lenka Procházková, KSaT, právní úsek – Bc. Martina Skoková 
  
Návrh: schválení dohody o splátkách dluhu 

        
Odůvodnění:   
Žadatelé se na základě kupní smlouvy ze dne 06.12.2007 uzavřené s Městem Litoměřice, 
jako prodávajícím, stali vlastníky bytové jednotky č. x, v domě č.p. x, v ulici x v Litoměřicích a 
souvisejících podílů na společných částech domu a na pozemku parc.č. x v obci Litoměřice, 
k.ú. Pokratice. 
 
Kupní cena za bytovou jednotku byla uhrazena opožděně a smluvní pokuta činí 93.376,- Kč. 
ZM schválilo dne 15.09.2016 prominutí smluvní pokuty ve výši 40%. Na zbývající část 
smluvní pokuty ve výši 56.026,- Kč žádají manželé VŠ a JŠ o splátkový kalendář.  
 
Žadatelé uvádí, že z důvodu druhotné platební neschopnosti způsobené nezodpovědnými 
zákazníky nejsou schopni celou dlužnou částku zaplatit najednou a žádají o povolení splátek 
ve výši 1.600,- Kč měsíčně počínaje měsícem prosinec 2016. Lhůta splatnosti činí 36 
měsíců, což je v souladu se zásadami pro uzavírání dohod o splátkách dluhu.  
 
Žadatelé nemají žádné další neuhrazené pohledávky vůči městu. Výši svých příjmů žadatelé 
neuvádějí. 
 
Dopad do rozpočtu města: 
 

c) nemá dopad do rozpočtu města. 
 
Návrh na usnesení:      
ZM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro manžele VŠ a JŠ, Litoměřice, na 
částku 56.026,- Kč. Výše splátky činí 1.600 Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje 
měsícem prosinec 2016, se splatností k poslednímu dni každého měsíce. 
     

 
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení RM č.:        
 
 
 
 
 



Dohoda o splátkách splatného dluhu  
 
   
Město Litoměřice 
Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 
IČO: 00263958 
zastoupené místostarostou Mgr. Karlem Krejzou 
(dále jen „věřitel“) 
 
a 
 
Manžele VŠ a JŠ 
oba bytem x, 412 01 Litoměřice 
(dále jen „dlužník“) 

 
uzavírají tuto dohodu 

 
Čl. 1 

Dlužník je na základě Kupní smlouvy uzavřené s věřitelem dne 06.12.2007, s právními účinky vkladu 
ke dni 18.12.2007, vlastníkem bytové jednotky č. x, v domě č.p. x, v ulici x v Litoměřicích a 
souvisejících podílů na společných částech domu a na pozemku parc. č. x v k.ú. Pokratice. Dlužník se 
zavázal uhradit nedoplatek kupní ceny ve výši 251.357,- Kč splatný dne 30.09.2013. Dlužník uhradil 
nedoplatek kupní ceny opožděně, dne 29.02.2016. 
 
Dlužník bere na vědomí, že podle čl. VI. Kupní smlouvy je povinen zaplatit věřiteli smluvní pokutu  
ve výši 0,1% ze zůstatku neuhrazené kupní ceny za každý započatý den prodlení. Ke dni úplného 
uhrazení kupní ceny byla smluvní pokuta vyčíslena ve výši 93.376,-Kč. 
 
Zastupitelstvo města Litoměřice rozhodlo dne 15.09.2016 usnesením č. 146/6/2016 o prominutí 
smluvní pokuty ve výši 40%. Dlužník je povinen uhradit zbytek smluvní pokuty ve výši 56.026,-Kč. 
Tuto pohledávku uznává dlužník co do důvodu a výše.  
 

Čl. 2 
Pohledávka ve výši 56.026,- Kč uvedená v Čl. 1 této dohody bude uhrazována dlužníkem jako jeho 
splatný dluh v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 1.600,- Kč pod ztrátou výhody splátek (jestliže 
dlužník nesplní některou z měsíčních splátek, stává se splatnou celá zbývající část dluhu), počínaje 
měsícem prosinec, až do úplného zaplacení. 
 
V souladu s ust. § 1932 odst. 1 občanského zákoníku, uděluje dlužník svým podpisem souhlas 
k tomu, aby v případě vymáhání pohledávky, bylo plnění započteno nejprve na náklady spojené 
s uplatněním pohledávky a poté na jistinu. Tento souhlas dlužník uděluje i pro exekuční řízení.   
 
V souladu s ust. § 1932 odst. 2 občanského zákoníku, uděluje dlužník svým podpisem souhlas 
k tomu, aby v souladu s usnesením Rady města Litoměřice č. 458/20/2014 ze dne 21.08.2014 nebyly 
náklady spojené s uplatněním pohledávky dále úročeny. 
 
Jednotlivé splátky budou dlužníkem hrazeny na účet č. 19-1524471/0100 vedený u Komerční        
banky, a.s. pod VS: 9540003016 nebo v hotovosti na pokladně Městského úřadu Litoměřice 
v Pekařské ulici v Litoměřicích, a to nejpozději k poslednímu dni příslušného měsíce. 
 
Tato dohoda byla schválena na zasedání Zastupitelstva Města Litoměřice dne 08.12.2016. 
 

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



Čl. 4 
Smluvní strany této dohody prohlašují, že si obsah této dohody před podpisem přečetli, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, 
nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svým podpisem.  
Tato dohoda je sepsána ve třech stejnopisech, z nichž po jednom obdrží dlužník a dva věřitel této 
dohody. 
 
V Litoměřicích dne  
 
 
 
______________________                                                           _______________________ 
       Město Litoměřice          
zastoupené místostarostou                         VŠ 
   Mgr. Karlem Krejzou                                                                        
 
                                                                                                        _______________________ 
                                                                                                             JŠ 



NÁvRH Do ZM

pro jednaní ZM, dne:8.12.2016

předkládá: OSNMM - Mgr.Václav Hárting

Návrh: Odpis pohledávek úseku správy nemovitostí

odůvodnění:

V souladu se směrnicí k qnnáhání pohledávek a jejich odpisům (PŤíkaz starosty města
a tajemníka MěÚ č. I0l20I2) předkládámě návrh .ru odpi. pohlódávek v celkové ěástce 495
40I,35 KČ. Jedná se o pohledávky nevymahatelné, promlčené, pohledávky vzniklé intemí
chybou, která nemohla b;it v programu opravena a pohledávky, jejichž ytmáhání se jeví jako
neefektivní.

Odepsané pohledávky budou převedeny na podrozvahový účet, zůstanou tedy nadále
v evidenci ÚSN a mohou se v),máhat 1t<romě případů, kdy se jedná o oboustranné upuštění od
lymáhání).

1. pohledávky nelymahatelné
(zastav ena exekuce, promlčeno, nemaj etno st)

2. p ohledávky, j ej ich ž vymáhání j e neefektivní
(nízká částka, dlužník v insolvenci apod.)

3. interní chyba

407 862,35Kč

41769,-Kč

45 770,-Kč

495 401,35 Kč

Vyjádření právního oddělení je přiloženo.

Rada města Litoměřic na svém jednání dne 22.1t.2016,, bod č. 681t22t2016,
doporuČila Zastupitelstvu města schválit odpis nevymahatelných pohledávek z evidence
úseku správy nemovitostí v částce 495 401,35 Kč.

Dopad do rozpočtu města: org. 4100 - rozpočet úseku správy nemovitostí
účet č. 557 00 Odpis pohledávek, SR 500 tis.

Návrh na usnesení:

ZM schvaluje odpis nevymahatelných pohledávek z evidence úseku sprály nemovitostí
v částce 495 401,35 Kč.

Podpis navrhovatele: Přijaté usnesení RM č.
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Městský úřad Litoměřice
Kancelář starosty a tajemnlka, právní úsek

Vlizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Mgr. Lukáš Vítek
+420 416 916 I07
+420 416 916 2lI
lukas. vitek @litomeice . cz

Městský úřad Litoměřice
oSNMM

-zde-

Litoměřice, 1 8. 1 1 .2016

Vyjádření k odpisovaným pohledávkám

Městský Úřad Litoměřice, Kancelař starosty a tajemníka, právní úsek, rydává na základě
Žádosti odboru sprár,y nemovitého majetku města toto vyjádření k odpisům pohledávek dle
přiloženého soupisu.

- Pravděpodobně vymáháno externě - nemáme podklady.

pan M.B. - nájemné a služb}z - 93 040.00 Kč + příslušenství

- Exekuce vedená k lymožení ýše uvedeného nedoplatku byla pravomocně zastavena
Pro nemajetnost ke dnl2l. 5. 2016 poté, co zastupitelstvo města Litoměřice na svém
zasedání dne 15. 12, 2011 vyslovilo se zastavením exekučního řízení souhlas. Další
vymáhaní pohledávky se jeví jakobezvýsledné.

paní H.K. - nájemné a služb}z - 78 484.00 Kč + příslušenství

- Paní H.K- zemřela dne 22. 1. 2016. Pohledávka za zemŤelou byla přihlášena do
dědického řizení, to bylo však zastaveno, neboť zůstavitelka zanechalapouze nepatrný
majetek. V takovém případě se k dluhům pozůstalostinepfihlíží. nebot'zde není'žáďný
dědic, kteý by za ně nesl odpovědnost. Není tak proti komu dále vymáhat.

pan D.K. - nájemné a služb}z - 12 245.00 Kč + příslušenství

- Okresní soud v Litoměřicích rozsudkem ze dne 16. 9. 2013 částečně zamítl žalobu
města Litoměřice s odŮvodněnim, že dluh na nájemném za měsíce 05/2008 až0912008
je promlčen. Pohledávku tak jižnelze vymáhat.

- Pravděpodobně vymáháno extemě - nemáme podklady.

paní S.K. - služb}, - 1 114.00 Kč + příslušenství

- Pravděpodobně vymáhano externě - nemáme podklady.

Městský úřad Litoměřice, Mírové náměstí 1517,412 01 Litoměřice,
tel. 4'l6 9í6 11 1, fax, 416 916 21í, e-mail: podatelna@litomerice.cz,

https://wvwv. l itomerice. cz
id datové schránky: tpebfnu
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- Paní K.P. zemřela dne 17. 2. 2016. Pohledávka za zemŤelou byla přihlášena do
dědického řízenÍ, to bylo však zastaveno, neboť zůstavitelka nezanechala žádný
majetek.V takovém případě se k dluhům pozůstalosti nepřihlíží, neboť zde není žádný
dědic, kteý by za ně nesl odpovědnost.Není tak proti komu dále vymáhat.

- Pravděpodobně vymáháno extemě - nemáme podklady,

pan J.W. - náiemné a služby - 4 107.00 Kč + příslušenství

- Pravděpodobně v5rmáháno extemě - nemtíme podklady.

Mgr. Lukáš Vítek
právník

Kancelař staros§ a tajemníka, právní úsek

Městský úřad Litoměřice, Mírové náměstí 15l7,412 01 Litoměřice,
tel. 4,16 916 11 1, fax 416 916 21,í, e-mail: podatelna@litomerice.cz,

h ttps : //www. l ito me rice. cz
id datové schránky: tpebfnu



M ě s t o   L i t o m ě ř i c e 
 

 

N Á V R H   D O   ZM 
 

 

pro jednání ZM, dne:  08.12.2016 
předkládá: Mgr. Karel Krejza, místostarosta  
vypracoval: Bc. Martina Skoková, vedoucí odboru KSaT 
  
Návrh:  
Schválení odpisu nevymahatelných pohledávek Městské prádelny a čistírny s.p. v likvidaci  
 
Odůvodnění:   
Městská prádelna a čistírna s.p. v likvidaci, Českolipská 3, Litoměřice, IČO: 14868890, (dále 
jen „státní podnik“) působí v režimu zákona č. 111/1990 Sb., o státním podniku, a funkci 
zakladatele vykonává Město Litoměřice, na které tato funkce přešla se vznikem obecního 
zřízení (zakládací listinou ze dne 6.3.1991). 
Na návrh zakladatele Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením ze dne 19.04.1999 nařídil 
likvidaci a jmenoval likvidátorem Ing. Zdeňka Bezděku.  
Nemovitý majetek státního podniku byl v roce 2000 zpeněžen ve veřejné dražbě. Návrhem 
ze dne 11.04.2002 podaným Krajskému soudu v Ústí nad Labem navrhl likvidátor prohlášení 
konkursu, protože po prodeji nemovitého a movitého majetku byla uspokojena převážná 
většina závazků, státnímu podniku zbylo méně než deset věřitelů proti ještě menšímu počtu 
pohledávek za dlužníky. Korunový objem závazků i pohledávek byl do 300 tisíc, když 
závazky převyšovaly pohledávky. Podat návrh byla za těchto podmínek zákonná povinnost 
likvidátora. 
Usnesením ze dne 26.08.2011 vyloučil soud na návrh správkyně konkursní podstaty JUDr. 
Ireny Wenzlové z konkursní podstaty předmětné pohledávky a usnesením ze dne 
31.01.2012 konkurs zrušil z důvodu, že majetek podstaty nepostačuje k úhradě nákladů 
konkursu. Jelikož po skončení konkursu zbyly v majetku státního podniku vyloučené 
pohledávky, nebylo možné podat návrh na výmaz z obchodního rejstříku, ale musela 
pokračovat likvidace. 
 
Předmětnými pohledávkami jsou pohledávky za: 

- Firma JOSEF MIKAN - ALFA - MIKAN ve výši 5.200.000,- Kč, 
- Firma JOSEF MIKAN - ALFA - MIKAN ve výši 5.148,- Kč, 
- Basketbalový klub Roudnice nad Labem ve výši 1.155,- Kč, 
- Fyzická osoba M.D. ve výši 95.508,82 Kč. 

  
Pohledávku ve výši 5. 200.000,-Kč za firmou JOSEF MIKAN – ALFA – MIKAN správkyně 
konkursní podstaty vyloučila z podstaty. V době, kdy ji vylučovala, již tato pohledávka nebyla 
ve vlastnictví státního podniku. Byla to původně pohledávka Evrobanky a.s. za společností 
Almis, s.r.o., jejímž jednatelem byl J.M.. Ten také avaloval dne 03.03.1995 směnku na 5,2 
mil Kč. Evrobanku a.s. koupila dne 31.03.1997 Union banka, a.s. Union banka, a.s. tuto 
pohledávku (částečně již splacenou) dne 09.07.1999 postoupila panu V.V. a pan V.V. tuto 
pohledávku postoupil dne 13.07.1999 státnímu podniku. Státní podnik tuto pohledávku 
z části započetl proti svému závazku (v celé výši) vůči společnosti Almis s.r.o. (Almis 
zakoupil perchlorovou pračku, kterou instaloval v areálu státního podniku, a tato pračka byla 
nezbytná pro činnost podniku). Zbytek nezapočtené pohledávky státní podnik dne 
25.02.2000 postoupil společnosti Almis s.r.o., v době, když jejím jednatelem již nebyl J.M., 
ale jeho syn J.M.. Znamená to, že poté, co se stala konkursní správkyní JUDr. Irena 
Wenzlová již dávno státní podnik neměl ve svém účetnictví uvedenou pohledávku, ani 



nedržel zmíněnou směnku. Tudíž tuto pohledávku ani neměla správkyně navrhovat na 
vyloučení z konkursního řízení, natož se ji pokoušet vymáhat, což předtím učinila uplatněním 
v konkursu J.M. Na firmu JOSEF MIKAN – ALFA - MIKAN fyzické osoby J.M. byl dne 
26.03.1996 prohlášen konkurs, který byl ukončen dne 15.09.2009 a dne 05.09.2014 byl 
proveden výmaz firmy z obchodního rejstříku.  
K pohledávce ve výši 5.148,-Kč správkyně konkursní podstaty nepředala likvidátorovi žádné 
podklady. 
 
Pohledávka za Basketbalovým klubem Roudnice nad Labem, z.s., IČO: 62768557, Pod 
Lipou 15, 413 01 Vědomice, byla vedena v účetnictví jako pohledávka po splatnosti již 
v době, kdy byl jmenován likvidátor státního podniku. Zřejmě se jednalo o neuhrazenou 
fakturu za praní dresů. Podklady od správkyně konkursní podstaty likvidátor neobdržel, 
z tohoto důvodu není možné uvést k pohledávce bližší podrobnosti. Zcela jistě se jedná  
o promlčenou pohledávku. 
 
Na pohledávku za M.D., nar. XXXXX, XXXXX, 274 01 Slaný, podal likvidátor dne 09.04.2000 
návrh na vydání platebního rozkazu a dne 19.04.2000 trestní oznámení. Dne 27.07.2001 
podal státní zástupce Okresnímu soudu v Kladně v uvedené trestní věci obžalobu. Dne 
11.04.2002 byla M.D. rozsudkem soudu uznána vinnou, byla podmíněně odsouzena a bylo jí 
uložena povinnost zaplatit likvidátorovi náhradu škody ve výši 95.508,82 Kč. Na základě 
podaného odvolání krajský soud usnesením ze dne 30.10.2002 rozsudek zrušil a uložil 
soudu prvního stupně nové projednání. Usnesením ze dne 25.06.2003 soud prvního stupně 
trestní stíhání zastavil. Proti tomuto usnesení správkyně konkursní podstaty nepodala 
v zákonné lhůtě stížnost. Opět se jedná o promlčenou pohledávku. 
 
Z uvedeného vyplývá, že se jedná o pohledávky promlčené a nedobytné a z tohoto důvodu 
se navrhuje schválení jejich odpisu, aby bylo možné dokončit likvidaci státního podniku a 
provést jeho výmaz z obchodního rejstříku.  
 
Návrh na usnesení:    
ZM schvaluje odpis nevymahatelných pohledávek Městské prádelny a čistírny s.p. 
v likvidaci, Českolipská 3, Litoměřice, IČO: 14868890, vůči: 
 
- firmě JOSEF MIKAN – ALFA - MIKAN, Mlékojedská 15, 412 01 Litoměřice, IČO: 
10433422, ve výši 5.200.000,- Kč,  
 
- firmě JOSEF MIKAN – ALFA - MIKAN, Mlékojedská 15, 412 01 Litoměřice, IČO: 
10433422, ve výši 5.148,- Kč,  
 
- BASKETBALOVÉMU KLUBU REAL ROUDNICE NAD LABEM, z.s., Pod Lipou 15, 413 
01 Vědomice, IČO: 62768557, ve výši 1.155,- Kč,  
 
- M.D., nar. XXXXX, XXXXX, 274 01 Slaný, IČO: 61899631,  
ve výši 95.508,82 Kč. 
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        
 

 

 

 

 



M ě s t o  L i t o m ě ř i c e 
 

 
 

N Á V R H   D O   ZM 
 

 
pro jednání ZM, dne:  08.12.2016 
předkládá: Mgr. Karel Krejza, místostarosta 
vypracoval: Bc. Martina Skoková, vedoucí odboru KSaT, 
                      
Návrh:  

Podání návrhu na odvolání likvidátora LABSKÉ PAROPLAVEBNÍ SPOLEČNOSTI, o.p.s., 
podání návrhu na schválení nového likvidátora a pověření odboru KSaT k podání těchto 
návrhů k soudu 
      
Odůvodnění:  
Město Litoměřice je zakladatelem LABSKÉ PAROPLAVEBNÍ SPOLEČNOSTI, o.p.s. 
v likvidaci, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 28725476 (dále též „společnost“). 
Dalšími zakladateli jsou: statutární město Ústí nad Labem, město Roudnice nad Labem a 
město Lovosice. Správní rada společnosti na svém zasedání konaném dne  
12.04.2013 rozhodla o zrušení společnosti a jmenovala likvidátorem Mgr. Miroslavu 
Laňkovou, nar. XXXXX, XXXXX, Litoměřice.  
Společnost však stále nebyla vymazána z obchodního rejstříku, a to především z toho 
důvodu, že ze strany likvidátora již více než rok neprobíhají žádné úkony směřující 
k ukončení likvidace. Dopisem ze dne 3.6.2016 doručeným do datové schránky byl likvidátor 
vyzván k urychlenému dokončení likvidace společnosti a podání návrhu na výmaz 
společnosti z obchodního rejstříku. Likvidátor na tento dopis nijak nereagoval. 
Vzhledem k tomu, že správní radě, která je oprávněná jmenovat a odvolat likvidátora již 
skončilo funkční období, je třeba se obrátit na příslušný soud s návrhem na odvolání 
likvidátora a jmenování nového.  
Pan Ing. Zdeněk Bezděka je likvidátorem Městské prádelny a čistírny s.p. v likvidaci, 
Českolipská 3, Litoměřice, IČO: 14868890, (dále jen „státní podnik“). RM dne 20.10.2016 
schválila uzavření smlouvy o odměně likvidátora a náhradě nákladů likvidace (viz příloha). 
Tato smlouva stanoví odměnu likvidátora ve výši XXXXX,- Kč; částka je odvozena od dlužné 
odměny likvidátora stanovené soudem za období od 07/2002 včetně do zproštění funkce 
správce konkursní podstaty (právní moc usnesení dne 23.4.2003), tedy do 04/2003 včetně. 
Právního nároku na zbytek soudem přiznané odměny až do výmazu státního podniku 
z obchodního rejstříku se likvidátor vzdal a souhlasil s tím, že pokud bude jmenován 
likvidátorem LABSKÉ PAROPLAVEBNÍ SPOLEČNOSTI, o.p.s.  v likvidaci, provede tuto 
likvidaci bez nároku na odměnu, město by hradilo pouze náklady spojené s likvidací.  
 
Dopad do rozpočtu města: 

 
Odměna likvidátora a náklady likvidace - viz rozpočtové opatření správního odboru ze dne 
20.10.2016. 
 
Návrh na usnesení:   
ZM schvaluje podání návrhu na odvolání likvidátora LABSKÉ PAROPLAVEBNÍ 
SPOLEČNOSTI, o.p.s. v likvidaci, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 28725476, 
Mgr. Miroslavy Laňkové, nar. XXXXX, XXXXX, Litoměřice. 
 



ZM schvaluje podání návrhu na jmenování Ing. Zdeňka Bezděky, nar. XXXXX, XXXXX, 
Litoměřice, likvidátorem LABSKÉ PAROPLAVEBNÍ SPOLEČNOSTI, o.p.s. v likvidaci, Mírové 
náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 28725476. 
 
ZM pověřuje odbor Kancelář starosty a tajemníka podáním návrhu k příslušnému soudu na 
odvolání likvidátora a jmenování nového.  
 
 

 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        
 
 



M ě s t o L i t o m ě ř i c e 
 

 
 

N Á V R H   D O   ZM 
 

 
pro jednání ZM, dne:  8.12.2016 
předkládá: Mgr. Karel Krejza, místostarosta 
vypracoval: Bc. Martina Skoková, vedoucí KSaT 
 
Návrh: schválení obecně závazné vyhlášky č. 4/2016 o přechodné úpravě vzhledu některých 
provozoven  
         
Odůvodnění:  
Dne 1.1.2017 nabývá účinnosti nový zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (vyjma 
některých ustanovení, která nabyla účinnosti již k 15.6.2016) a související zákon č. 187/2016 
Sb., o dani z hazardních her. 
Město Litoměřice má oblast hazardu upravenou dvěma obecně závaznými vyhláškami, a to 
OZV č. 2/2014 o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her a OZV 
č. 3/2014 o stanovení opatření k omezení propagace hraní některých sázkových her, loterií  
a jiných podobných her, ve znění změnové vyhlášky č. 4/2014.  
Podle § 138 odst. 2 zákona o hazardních hrách se obecně závazné vyhlášky vydané podle  
§ 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb. (zákon o loteriích) považují za obecně závazné 
vyhlášky vydané podle § 12 tohoto zákona. V přechodných ustanoveních zákona  
č. 186/2016 Sb., konkrétně v § 139 odst. 9, je uvedeno, že povolení vydaná podle zákona  
o loteriích („starého“ zákona) zanikají nejpozději 6 let ode dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona. To znamená, že povolení vydaná Ministerstvem financí mohou skončit nejpozději 
v roce 2022 (v Litoměřicích do 2019). Povolení vydávaná obcemi podle zákona  
o loteriích lze vydat nejdéle na dobu 1 roku, což znamená, že tato povolení mohou být 
vydána jen na rok 2017 ne déle. Do konce roku 2016, mohou provozovatelé podávat žádosti 
o povolení ještě podle zákona o loteriích.  
Rok 2017 bude tedy přechodným obdobím, kdy lze očekávat značné změny v provozování 
hazardních her, neboť např. již nebude možné mít umístěné hrací přístroje v restauraci (ani 
v oddělené místnosti), zákon předepisuje minimální počet herních pozic, z čehož plynou 
požadavky na plochu herny resp. herního prostoru, atd. 
Zastupitelstvo města vydáním stávajících vyhlášek neprojevilo vůli jít cestou úplného zákazu 
hazardu ve městě a neprojevili ji ani občané (nekonání referenda), je tedy třeba zvážit jakým 
způsobem hazard ve městě regulovat. I nový zákon dává obcím možnost regulovat 
provozování hazardu určením času a místa, a to jak negativním tak pozitivním výčtem. Při 
stanovení regulace je třeba pamatovat na to, že vyhláška bude přezkoumána jak 
Ministerstvem vnitra z hlediska zákonnosti, tak Úřadem na ochranu hospodářské soutěže 
z hlediska diskriminace podnikání. Z toho vyplývá, že i jen menší úprava vyhlášky musí být 
zdůvodněna a MV doporučuje přímo v usnesení zastupitelstva uvést věcné důvody regulace. 
Ministerstvo financí na základě podnětu města Litoměřice zahájilo řízení o zrušení povolení 
s provozovatelem herny na Dlouhé ulici č.p. 205/20, kde sídlí i školské zařízení. Měli jsme 
v úmyslu tuto adresu vypustit z pozitivního výčtu uvedeného ve stávající vyhlášce, ale MV 
nám tento postup nedoporučilo do skončení správního řízení. S OZV o regulaci provozování 
hazardu tedy není třeba spěchat. Upravit je třeba regulaci vzhledu provozoven, jinak bude  
od 1.1.2017 vyhláška č. 3/2014 nezákonná. Navrhovaná OZV je koncipována tak, aby 
působila na stávající provozovny, které se budou ještě řídit zákonem o loteriích, pro nová 
herní místa bude od 1.1.2017 účinná zákonná úprava, která obsahuje přesná ustanovení  
o vzhledu heren a po ukončení starých povolení již nebude třeba tuto oblast vyhláškou 
regulovat.  



Dopad do rozpočtu města: 
 

c) nemá dopad do rozpočtu města. 
 
Návrh na usnesení:   
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 4/2016 o přechodné úpravě vzhledu některých 
provozoven (vyhláška viz. příloha orig. zápisu)  
 

 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:   ____ 
 
 
 
  
 
 
 
 



 
 

M Ě S T O   L I T O M Ě Ř I C E 
 

Obecně závazná vyhláška č. 4/2016, 
 

o přechodné úpravě vzhledu některých provozoven 
  

Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 8. prosince 2016 usneslo vydat 

na základě § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 

 
Článek 1 

Cíl vyhlášky 
 

Cílem této vyhlášky je omezit společenská rizika vyplývajícím z provozování některých 

hazardních her, které často tvoří tzv. předpolí činností rozporných s veřejným pořádkem 

a dobrými mravy (např. lichva, krádeže, loupeže), a které mají škodlivý vliv i na jejich 

účastníky a osoby jim blízké (např. rozvrat rodin, chudoba).  

 

Článek 2 
Přechodná úprava vzhledu některých provozoven 

 
1) Pro provozovny, které nejsou herními prostory

1)
, a ve kterých je provozována sázková 

hra, loterie nebo jiná podobná hra podle § 2 písm. e), g), i), j), l), m) a n) a § 50 odst. 3 

zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších 

předpisů k 31. 12. 2016 (dále jen „dosud regulovaná činnost“), se stanoví následující 

pravidla vnějšího vzhledu takové provozovny: 

a) výlohy, vstupy, okna a jiné otvory musí být technicky zabezpečeny (zneprůhledněny) 

tak, aby nebylo umožněno nahlížet do vnitřku takové provozovny, popř. do místností, 

kde je dosud regulovaná činnost provozována;  

b) při označení názvu takové provozovny je dovoleno použít slovo „herna“ nebo 

„kasino“ nebo „casino“, a to pouze jednou, pokud provozovna splňuje podmínky 

zvláštního zákona pro takové označení (tímto nejsou dotčena ustanovení zvláštních 

zákonů), přičemž výška písma nebo grafického znázornění takového slova nesmí 

přesahovat 20 centimetrů; 

c) označení názvu takové provozovny nesmí být pojato jako reklama; zakázáno je 

zejména blikající nebo svítící označení názvu takové provozovny; 

d) na vnějším plášti budovy, ve které se nachází taková provozovna, nesmí být umístěna 

žádná zařízení, která jsou spojena s dosud regulovanou činností nebo na ní odkazující, 

zejména zařízení, která informují o stavu hry a výši možné výhry.  

2) Na provozovny, ve kterých dosud regulované činnosti tvoří doplňkovou činnost, se 

nevztahuje odst. 1 písm. a) tohoto článku; uskutečňování dosud regulované činnosti však 

nesmí být viditelné z veřejného prostranství nebo veřejnosti přístupného prostoru, ani 

z ostatních částí provozovny, které nejsou vyhrazeny k provozování dosud regulované 

činnosti. 

                                                 
1)

 § 65 a násl. zákona o hazardních hrách 



 

Článek 3 
Zrušovací ustanovení 

 
Zrušuje se obecně závazná vyhláška: 

a) č. 3/2014, o stanovení opatření k omezení propagace hraní některých sázkových her, 

loterií a jiných podobných her, ze dne 13. 3. 2014, 

b) č. 4/2014, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2014, o stanovení opatření 

k omezení propagace hraní některých sázkových her, loterií a jiných podobných her, 

ze dne 24. 7. 2014. 

 
Článek 4 
Účinnost 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2017. 

 

 

 

 

  

 

 

 

.......................................... .......................................... 

Mgr. Karel Krejza 

1. místostarosta 

Mgr. Ladislav Chlupáč 

starosta 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: ............... 2016 

 

Sejmuto z úřední desky dne:  ............... 2016 



M ě s t o   L i t o m ě ř i c e 
 

 

N Á V R H   D O   ZM 
 

 

pro jednání ZM, dne:  08.12.2016 
předkládá: starosta – Mgr. Ladislav Chlupáč 
vypracoval: vedoucí KSaT - Bc. Martina Skoková 
                   vedoucí oddělení IT – Ing. Leona Slabochová   
  
Návrh: schválení pověření k přípravě změn částí města 
 
Odůvodnění:   
Vedení města i na základě podnětu občana zvažuje změny stávajících částí města 
Litoměřice. Např. oblast Želetic (cca 46 adresních míst) tvoří přirozenou část města 
oddělenou tokem Labe. Toto území má stanovenou stejnou výši daně z nemovitých věcí jako 
zbývající části města, přitom se jedná o záplavovou oblast. Podobná situace je i v oblasti 
Střeleckého ostrova, Lodního náměstí a ulice Pobřežní, kde by také mohla být vytvořena 
část města, např. s názvem Pobřežní.  
Pro výpočet daně z nemovitých věcí je obecně závaznou vyhláškou možné stanovit 
koeficient násobící základní sazbu daně odlišně pro jednotlivé části města, nikoli však pro 
jiné oblasti např. okruh ulic.  
V současné době je město Litoměřice rozděleno na čtyři části, a to Litoměřice – Město, 
Litoměřice – Předměstí, Pokratice a Za nemocnicí.  
Část města Za nemocnicí je tvořena pouze Dómským náměstím (13 adresních míst)  
a i název této městské části je již neaktuální.  
Změna částí města by se dotkla osob (fyzických a právnických) žijících a podnikajících  
na dotčených územích, a proto by bylo třeba o těchto změnách dlouhodobě informovat. 
Vzhledem k tomu, že změna vyhlášky musí být sdělena finančnímu úřadu do 1. října, aby 
mohla být účinná od 1.1. následujícího roku, je na přípravu této změny dostatek času.    
Podle § 28 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, rozhoduje o zřízení či zrušení části obce  
a jejím názvu zastupitelstvo obce. Tuto změnu je obec povinna oznámit Ministerstvu vnitra  
a Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu, který údaje o části obce zapisuje  
do základního registru územní identifikace (RÚIAN). Část obce vzniká (zaniká) tímto 
zápisem. 
 
Stávající situace a návrhy možných změn jsou vyznačeny v přílohách tohoto návrhu.        
 
Dopad do rozpočtu města: 
 

c) nemá dopad do rozpočtu města. 
 
Návrh na usnesení:    
ZM pověřuje dotčené odbory městského úřadu přípravou změn částí města a koordinací této 
přípravy pověřuje odbor Kancelář starosty a tajemníka, současně vyslovuje souhlas 
s informováním veřejnosti a dotčených osob o těchto změnách (návrhy změn viz příloha orig. 
zápisu). 
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        
 



Litoměřice –Za nemocnicí 

13 adresních míst   

 

ADM Kód__obce Název_obce Kód_části cast_obce ulice Typ_SO Cislo orientační 

2922312 564567 Litoměřice 408999 
Za 
nemocnicí 

Dómské 
náměstí č.p. 1 1 

2922321 564567 Litoměřice 408999 
Za 
nemocnicí 

Dómské 
náměstí č.p. 2 2 

2922339 564567 Litoměřice 408999 
Za 
nemocnicí 

Dómské 
náměstí č.p. 3 3 

2922347 564567 Litoměřice 408999 
Za 
nemocnicí 

Dómské 
náměstí č.p. 4 4 

2922355 564567 Litoměřice 408999 
Za 
nemocnicí 

Dómské 
náměstí č.p. 5 5 

2922363 564567 Litoměřice 408999 
Za 
nemocnicí 

Dómské 
náměstí č.p. 6 6 

2922371 564567 Litoměřice 408999 
Za 
nemocnicí 

Dómské 
náměstí č.p. 7 7 

2922380 564567 Litoměřice 408999 
Za 
nemocnicí 

Dómské 
náměstí č.p. 8 8 

2922398 564567 Litoměřice 408999 
Za 
nemocnicí 

Dómské 
náměstí č.p. 9 9 

2922401 564567 Litoměřice 408999 
Za 
nemocnicí 

Dómské 
náměstí č.p. 10 10 

2922410 564567 Litoměřice 408999 
Za 
nemocnicí 

Dómské 
náměstí č.p. 11 11 

2922428 564567 Litoměřice 408999 
Za 
nemocnicí 

Dómské 
náměstí č.p. 12 12 

2922436 564567 Litoměřice 408999 
Za 
nemocnicí 

Dómské 
náměstí č.p. 13 13 



 

Litoměřice – Návrh Želetice 

46 adresních míst   

ADM Kód__obce Název_obce F4 Kód_části cast_obce ulice Typ_SO Cislo orientační 

2904101 564567 Litoměřice   85456 Předměstí Mlékojedská č.p. 954 15 

2904446 564567 Litoměřice   85456 Předměstí Mlékojedská č.p. 987 4 

2910080 564567 Litoměřice   85456 Předměstí Mlékojedská č.p. 1594 2 

2913551 564567 Litoměřice   85456 Předměstí Mlékojedská č.p. 1901 5 

2913712 564567 Litoměřice   85456 Předměstí Mlékojedská č.p. 1925 8 

25398601 564567 Litoměřice   85456 Předměstí Mlékojedská č.p. 1994 7 

28052064 564567 Litoměřice   85456 Předměstí Mlékojedská č.p. 2153 3 

25506005 564567 Litoměřice   85456 Předměstí Mlékojedská č.p. 2169 9 

28155319 564567 Litoměřice   85456 Předměstí Mlékojedská č.p. 2231 0 

2895439 564567 Litoměřice   85456 Předměstí Želetická č.p. 27 1 

2895455 564567 Litoměřice   85456 Předměstí Želetická č.p. 29 2 

2898471 564567 Litoměřice   85456 Předměstí Želetická č.p. 305 3 

2898489 564567 Litoměřice   85456 Předměstí Želetická č.p. 306 4 

2901382 564567 Litoměřice   85456 Předměstí Želetická č.p. 640 6 

2901897 564567 Litoměřice   85456 Předměstí Želetická č.p. 699 8 

25038729 564567 Litoměřice   85456 Předměstí Želetická č.p. 706 9 

2901960 564567 Litoměřice   85456 Předměstí Želetická č.p. 707 5 

2902087 564567 Litoměřice   85456 Předměstí Želetická č.p. 719 5 

2902699 564567 Litoměřice   85456 Předměstí Želetická č.p. 789 23 

2902702 564567 Litoměřice   85456 Předměstí Želetická č.p. 790 23 

2902842 564567 Litoměřice   85456 Předměstí Želetická č.p. 804 10 



2902851 564567 Litoměřice   85456 Předměstí Želetická č.p. 805 12 

2902885 564567 Litoměřice   85456 Předměstí Želetická č.p. 809 32 

2903636 564567 Litoměřice   85456 Předměstí Želetická č.p. 894 16 

2904365 564567 Litoměřice   85456 Předměstí Želetická č.p. 982 7 

2906635 564567 Litoměřice   85456 Předměstí Želetická č.p. 1232 14 

2907674 564567 Litoměřice   85456 Předměstí Želetická č.p. 1342 28 

2909898 564567 Litoměřice   85456 Předměstí Želetická č.p. 1574 15 

2910047 564567 Litoměřice   85456 Předměstí Želetická č.p. 1590 21 

2910667 564567 Litoměřice   85456 Předměstí Želetická č.p. 1657 18 

2910675 564567 Litoměřice   85456 Předměstí Želetická č.p. 1658 20 

2911574 564567 Litoměřice   85456 Předměstí Želetická č.p. 1742 30 

2913593 564567 Litoměřice   85456 Předměstí Želetická č.p. 1911 30 

30026415 564567 Litoměřice   85456 Předměstí Želetická č.p. 1924 5 

25038796 564567 Litoměřice   85456 Předměstí Želetická č.p. 1929 13 

25388096 564567 Litoměřice   85456 Předměstí Želetická č.p. 1990 5 

2914981 564567 Litoměřice   85456 Předměstí Želetická č.p. 2070 24 

2915090 564567 Litoměřice   85456 Předměstí Želetická č.p. 2097 25 

25509918 564567 Litoměřice   85456 Předměstí Želetická č.p. 2170 27 

25652460 564567 Litoměřice   85456 Předměstí Želetická č.p. 2186 30 

25676318 564567 Litoměřice   85456 Předměstí Želetická č.p. 2187 11 

26710510 564567 Litoměřice   85456 Předměstí Želetická č.p. 2194 17 

26321891 564567 Litoměřice   85456 Předměstí Želetická č.p. 2208 29 

26629801 564567 Litoměřice   85456 Předměstí Želetická č.p. 2210 19 

30809169 564567 Litoměřice   85456 Předměstí Želetická č.p. 2227 0 

30809193 564567 Litoměřice   85456 Předměstí Želetická č.p. 2243 0 

 



Předměstí

Pokratice

Litoměřice-Město
Za nemocnicí

Litoměřice- části obce



Předměstí

Pokratice

Želetice

Litoměřice-Město

Litoměřice - části obce návrh 1



Pobrezni

Předměstí

Pokratice

Želetice

Litoměřice-Město

Litoměřice - části obce návrh 2



M ě s t o   L i t o m ě ř i c e 
 

 

N Á V R H   D O   ZM 

 

 

pro jednání ZM, dne:  8. 12. 2016 
předkládá: Mgr. Milan Čigáš, tajemník  
vypracoval: Odbor ekonomický – Monika Pavučková 
                   KSaT, právní úsek – Bc. Martina Skoková  
  
Návrh: Schválení nového znění Statutu sociálního fondu č. 2/2016 
 
Odůvodnění:   
Zastupitelstvo města schválilo dne 21.4.2016 změnu statutu sociálního fondu a s účinností 
od 1. 1. 2017 zrušilo příspěvek na rekreaci čerpaný dosud buď formou daňového benefitu 
nebo tzv. šeku na dovolenou a nahradilo je univerzálním nedaňovým nepeněžním benefitem 
tzv. Unišek +, který zaměstnanci umožňuje rozhodnout se, zda benefit bude čerpat v oblasti 
kultury, sportu, vzdělání, zdraví nebo dovolené. Tato schválená změna se promítá  
do navrhovaného znění Statutu sociálního fondu č. 2/2016. 
Další změna se týká příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnance; dosud 
byl příspěvek stanoven pevnou částkou 300,-Kč zaměstnanec/měsíc. Nyní se navrhuje 
stanovit výši příspěvku vždy v rozpočtu pro daný rok. 
Příloha č. 1, která obsahuje specifikaci jednotlivých příspěvků, se mění v závislosti  
na navrhovaných změnách a dále se specifikuje jednorázová sociální výpomoc (návratná i 
nenávratná), a to tak, že kromě pomoci např. při povodních a jiných katastrofách se doplňuje 
pomoc rodině při úmrtí zaměstnance.  
Příloha č. 2 – jmenování členů Správní rady fondu (SRSF) zůstává nezměněna. 
Nové znění Statutu sociálního fondu č. 2/2016 tvoří přílohu tohoto návrhu. 
 
Návrh na usnesení:    
ZM schvaluje Statut sociálního fondu č. 2/2016 (viz. příloha orig. zápisu).  
 
       
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

M Ě S T O   L I T O M Ě Ř I C E 
 

Statut sociálního fondu 

č. 2/2016 

Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 8. prosince 2016 rozhodlo vydat 

na základě § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, tento statut sociálního fondu 

(dále jen „statut SF“): 

  čl. I 
Preambule 

Sociální fond je zřízen jako účelový a trvalý fond města Litoměřice.  

čl. II 
Účel fondu 

Sociální fond je hlavním zdrojem financování aktivit v oblasti péče o zaměstnance  
města Litoměřice a  dlouhodobě uvolněné členy zastupitelstva města a je určen především  
k regeneraci pracovních sil, ke zlepšení pracovních podmínek, k překlenutí tíživé sociální 
situace dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva města Litoměřice a zaměstnanců města 
Litoměřice, kteří jsou v pracovním poměru k městu Litoměřice déle než 12 odpracovaných 
měsíců (tato podmínka se nevztahuje na čerpání prostředků fondu na stravné). Výjimku z této 
lhůty může povolit pouze správní rada fondu.   

čl. III 
Tvorba fondu 

1/   Zdroje fondu tvoří:  
          a/ zůstatek na účtu sociálního fondu z předchozího roku;  
          b/ příděl z rozpočtu města schválený zastupitelstvem města (ZM) ve výši 2 % z objemu 
              ročních hrubých mezd; dále je tvořen z náhrad v době nemoci zaměstnanců, kteří 
              jsou k městu Litoměřice v pracovněprávním vztahu a z odměn dlouhodobě  
              uvolněných členů ZM;  
          c/ dary;  
        d/ příděl z rozpočtu města na penzijní připojištění ve výši, kterou schválí ZM  
          v rozpočtu pro daný rok (zaměstnanec/měsíc); 
          e/ úroky na bankovním účtu. 
  
2/    Příslušné podíly ze schváleného rozpočtu se převádějí do fondu čtvrtletně. 
  



čl. IV 
Použití prostředků fondu 

  
  Prostředky budou použity k financování těchto výdajů:  

          1/ příspěvek na stravování (dle platného příkazu starosty a tajemníka MěÚ) 
          2/ dary a odměny při životních a pracovních jubileích  
          3/ dary a odměny při prvním odchodu do starobního nebo invalidního důchodu  
          4/ benefitní poukázka Unišek   
          5/ půjčky na zařízení, modernizaci, event. koupi bytu  
          6/ jednorázová sociální výpomoc (návratná i nenávratná)  
          7/ příspěvek na penzijní připojištění  
          8/ bankovní poplatky 
         

  
       Jednotlivé příspěvky, dary, odměny a půjčky a jejich výše jsou uvedeny v příloze č. 1  
       ke statutu SF. 
 

čl. V 
Správní rada fondu 

  
1/    Správní rada fondu je složena ze starosty, tajemníka, hospodářky a šesti zástupců 

zaměstnanců města. 
 
2/    Členy správní rady fondu jmenuje a odvolává starosta (viz příloha č. 2 ke statutu SF). 
  
3/    Předsedou správní rady fondu je tajemník MěÚ. 
  
4/    Správní rada fondu připravuje a schvaluje použití rozpočtu fondu na jednotlivé účely. 
  
5/    Správní rada fondu předkládá přehled o hospodaření a plnění rozpočtu fondu  

v závěrečném účtu města. 
  
6/    Oprávnění k podpisu a výplatě z fondu má jmenovaná správní rada fondu zastoupená 

starostou města, tajemníkem MěÚ a jedním z dalších členů správní rady fondu. 
 
7/   Správní rada fondu se schází nejméně 2x do roka nebo dle potřeby. 
 
  

čl. VI 
Prostředky fondu 

  
1/   Prostředky fondu jsou používány v rámci schváleného rozpočtu na příslušný rok. 

Rozpočet zpracovává správní rada fondu dle návrhu členů. Nevyčerpané prostředky 
fondu koncem roku nepropadají a převádějí se do dalšího roku v rámci schvalování 
závěrečného účtu města Litoměřice. Převody prostředků fondu do jiných fondů města 
nejsou přípustné. Nelze použít prostředky fondu na realizaci rozpočtových výdajů města. 

  
2/   Pro posouzení a použití prostředků fondu je ustanovena správní rada fondu, odpovídající 

za hospodaření s finančními prostředky fondu.  
  
3/    Správní rada fondu rozhoduje o poskytování odměn a darů k životním výročím a jubileím 

na základě údajů personálního oddělení. Rozhoduje rovněž o poskytování ostatních darů, 
odměn, půjček a výpomocí z fondu.   

  



4/   Odměny se poskytují v tom roce, ve kterém příslušné výročí nastalo. Dary-odměny 
mohou být peněžité a nepeněžité. O výši odměny rozhoduje správní rada fondu a při 
plnění peněžitých nebo nepeněžitých darů-odměn se vždy přihlíží k plnění úkolů 
zaměstnance pro město Litoměřice.  

  
 

čl. VII 
Závěrečná ustanovení 

  
Tento statut SF schválený Zastupitelstvem města Litoměřice dne 8.12.2016 nabývá účinnosti 
dne 1.1.2017 včetně Přílohy č. 1 a ruší statut sociálního fondu č. 1/2016 včetně přílohy.  
 
  
  
  
V Litoměřicích dne 9.12.2016 

             

  

        -------------------------------                                                 ------------------------------ 

            Mgr. Milan Čigáš                                                           Mgr. Ladislav Chlupáč 

       tajemník MěÚ Litoměřice                                                            starosta města 

  

  
  
  
 
 
Ve druhém souboru je promítnutá změna - červeně vyznačeno. 
Ohledně jednorázové soc. výpomoci nenávratné jsem do statutu  
přidala k posouzení dva návrhy. Konečné rozhodnutí je na Vás.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Příloha č. 1 k Statutu sociálního fondu č. 2/2016 
 
Výše příspěvků, darů, odměn, atd. dle čl. IV odst. 2., 3., 4., 5., a 7. statutu SF č. 2/2016 
 
1) odst. 2. - dary a odměny při životních a pracovních jubileích 

Nárok na odměnu mají zaměstnanci dle celkově odpracované doby a dále dle doby 
odpracované u města Litoměřice (u zaměstnanců, kteří přecházeli do pracovního poměru  
na základě delimitačního protokolu z OkÚ Litoměřice se započítává i doba odpracovaná  
na OkÚ). 

Odpracována doba je rozdělena do 3 pásem: 

I. pásmo           1 - 3 roky   (u města Litoměřice) 

II. pásmo          3 - 10 roků  (u města Litoměřice) 

III. pásmo        nad 10 roků (u města Litoměřice) 

 a) v případě životního jubilea 50 let věku                                                      max. 10 000,- Kč 

v pásmech: (3 000,- Kč / 7 000,- Kč / 10 000,- Kč) 

  b) v případě životního jubilea 55 let věku                                                     max.   6 000,- Kč 

v pásmech: (2 000,- Kč / 4 000,- Kč / 6 000,- Kč) 

  c) v případě životního jubilea 60 let věku                                                     max.   6 000,- Kč 

v pásmech: (2 000,- Kč / 4 000,- Kč / 6 000,- Kč) 

  d) v případě životního jubilea 65 let věku                                                     max.   6 000,- Kč 

v pásmech: (2 000,- Kč / 4 000,- Kč / 6 000,- Kč) 

  e) při dovršení 20 let výkonu práce                                                                max.  2 000,- Kč 

v pásmech: (1 000,- Kč / 1 500,- Kč / 2 000,- Kč) 

   f) při dovršení 25 let výkonu práce                                                                 max.  2 500,- Kč 

v pásmech: (1 500,- Kč / 2 000,- Kč / 2 500,- Kč) 

  g) při dovršení 30 let výkonu práce                                                                 max.  3 000,- Kč 

v pásmech: (2 000,- Kč / 2 500,- Kč / 3 000,- Kč) 

  h) při dovršení 35 let výkonu práce                                                                 max.  4 000,- Kč 



v pásmech: (3 000,- Kč / 3 500,- Kč / 4 000,- Kč) 

  ch) při dovršení 40 let výkonu práce                                                                max.  4 500,- Kč 

v pásmech: (3 500,- Kč / 4 000,- Kč / 4 500,- Kč) 

  i) při dovršení 45 let výkonu práce                                                                  max.  4 500,- Kč 

v pásmech: (3 500,- Kč / 4 000,- Kč / 4 500,- Kč) 

2) odst. 3. - dary a odměny při prvním odchodu do starobního nebo invalidního důchodu 
 
          a) Odměna v maximální výši 10 000,- Kč při příležitosti prvního skončení pracovního 
poměru po nabytí nároku na starobní důchod nebo po přiznání plného invalidního důchodu. 
Odměna nenáleží v případech, kdy je zaměstnanci vypláceno odstupné podle zákoníku práce 
při skončení pracovního poměru. 

            v pásmech: (5 000,- Kč / 7 500,- Kč / 10 000,- Kč) 

Nárok na odměnu mají zaměstnanci dle odpracované doby u města Litoměřice  
(u zaměstnanců, kteří přecházeli do pracovního poměru na základě delimitačního protokolu  
z OkÚ Litoměřice se započítává i doba odpracovaná na OkÚ). Odpracována doba je 
rozdělena do 3 pásem (viz.bod 2). 

V případě plného invalidního důchodu se odměna týká zaměstnanců, kteří odpracovali 
minimálně 10 let u města Litoměřice. 

3) odst. 4. - benefitní poukázka Unišek 

Benefitní poukázka Unišek je poskytována zaměstnanci města Litoměřice ve výši schválené 
správní radou fondu pro daný kalendářní rok. Unišek lze použít na úhradu výdajů na kulturu, 
sport, dovolenou, zdraví, vzdělání, atd. dle individuálních preferencí zaměstnance. 

4) odst. 5. - půjčky na zařízení, modernizaci event. koupi bytu 
  
           a) půjčky na zařízení, modernizaci event. koupi bytu                            max. 10 000,- Kč 
     
Půjčka je splatná do 1 roku. Schválenou půjčku musí zaměstnanec vyčerpat, včetně 
předložení daňových dokladů do 30 dnů po jejím schválení. Daňové doklady musí být s datem 
starším po podpisu smlouvy. V opačném případě se půjčka neposkytne a umožní se čerpání 
dalšímu zájemci. O další poskytnutí půjčky lze žádat až nejdříve po uplynutí jednoho roku po 
zaplacení poslední splátky dřívější půjčky.  
 
5) odst. 6. – jednorázová sociální výpomoc (návratná i nenávratná) 
 
Zaměstnavatel může poskytnout zaměstnanci jednorázovou finanční výpomoc (návratnou  
i nenávratnou) v souvislosti s tíživou situací zaměstnance, např. povodně, požár, havárie apod.  
 
Zaměstnavatel může poskytnout jednorázovou nenávratnou sociální výpomoc v případě úmrtí 
zaměstnance na žádost jeho manželce/manželovi, popřípadě partnerce/partnerovi a každému 
nezaopatřenému dítěti zaměstnance. 
 



 
 
 
 
6) odst. 7. - příspěvek na penzijní připojištění 
a)  zaměstnavatel poskytne měsíční příspěvek zaměstnanci ve výši, kterou schválí ZM v 
rozpočtu pro daný rok (tento příspěvek se netýká zaměstnanců na mateřské a rodičovské 
dovolené). 
 
7) Závěrečné ustanovení 
 
Finanční nároky dle bodů 1), 3), 4) a 5) nebudou přiznány zaměstnanci, který je  
ve výpovědní lhůtě z důvodu výpovědi dané v souladu s ust. § 50 odst. 3 a § 52 písm. f), g)  
a h) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, nebo se kterým je uzavřena dohoda o ukončení 
pracovního poměru dle § 49 ZP (nevztahuje se na výpověď nebo dohodu v souvislosti  
s odchodem do starobního nebo plně invalidního důchodu). 
Finanční nároky dle bodů 1), 3), 4), a 5) budou přiznány zaměstnanci po odpracování  
1 roku u města Litoměřice.  

Schváleno Zastupitelstvem města Litoměřice na zasedání dne 8.12.2016.     

V Litoměřicích dne 9.12.2016 

 

 

-------------------------------                                                         ------------------------------ 

      Mgr. Milan Čigáš                                                                Mgr. Ladislav Chlupáč 

tajemník MěÚ Litoměřice                                                                 starosta města 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 2 ke Statutu sociálního fondu č. 2/2016 

 

Jmenování členů Správní rady fondu: 

 

na základě Statutu sociálního fondu č. 1/2016 jmenuji tyto členy správní rady fondu:  

 

předseda:              Mgr. Milan Čigáš, tajemník MěÚ 
 
  
členové:                Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta města 
                              
   
                              Monika Pavučková, hospodářka fondu 
  
 
                              Bc. Dušan Bouček, zástupce zaměstnanců 
  
 
                              Mgr. Václav Härting, zástupce zaměstnanců 
  
 
                              Ing. Lenka Kuchařová, zástupce zaměstnanců 
  
 
                              Dušan Hrubiško, zástupce zaměstnanců 
  
 
                              Bc. Martina Skoková,  zástupce zaměstnanců 
 
 
                              Jana Kühnová, zástupce zaměstnanců 
 

 

 

V Litoměřicích dne 21.4.2016                                                      --------------------------- 

                                                                                                         Mgr. Ladislav Chlupáč 

                                                                                                                 starosta města 
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    Návrhy k projednání   ZM dne 8.12.2016 

Předkládá: OSNMM 

majetkové záležitosti: 
 
Záměry: 
 
20. Prodej podílu ve výši ¼ na pozemku parc. č. 1537/46  o celkové vým ěře 4120 m2 (orná p ůda) 
v k.ú. Pozo řice (okres Brno venkov)  
 
Žadatel: OSNMM 
 
Odůvodnění: Spoluvlastnický podíl ve výši ¼ na uvedeném pozemku město Litoměřice nabylo  
do vlastnictví jako náhradu za vypravení pohřbu po M.M., a to usnesením Okresního soudu v Mělníku 
s právními účinky ke dni 29.06.2016. Jedná se o majetek nepatrné hodnoty. Náklady pohřbu činily 
4.988,- Kč; hodnota spoluvlastnického podílu dle bonity činí 5.278,- Kč. 
 
Stanovisko OSNMM: Po zapsání vlastnického práva města Litoměřice do katastru nemovitostí byli 
dopisem osloveni ostatní spoluvlastníci s nabídkou na odkoupení. 
Pozemek je ve vlastnictví: ¼ paní M. M., ¼  paní A.M. a ¼  paní R.M.. 
Nabídku přijala pouze paní R.M., která souhlasí s nákupem podílu za cenu dle bonity pozemku. 
 
Projednáno v MK 21.11.16: hlasováním  pro: 5 proti: 2  zdržel se: 0 
MK doporu čuje prodej 
 
Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje zám ěr prodeje spoluvlastnického podílu ve výši ¼ na poz emku parc. č. 1537/46  
o vým ěře 4120 m2 (orná p ůda) v k.ú. Pozo řice (okres Brno venkov).  
 

 
21. Prodej opušt ěného a neudržovaného hrobového za řízení – pomníku, sektor II., eviden ční 
číslo 14 B-15 na M ěstském h řbitov ě v Litom ěřicích  
Žadatel: pan M.K., Praha 9  
 
Odůvodnění: ZM dne 6.3.2008 schválilo zásady pro prodej opuštěných a neudržovaných náhrobků  
a pomníků (hrobová zařízení - movité věci) a hrobek (hřbitovní stavby - nemovité věci), které se 
z důvodu opuštění jejich vlastníky staly vlastnictvím města. 
 
Stanovisko OSNMM: Projednáno se správcem městského hřbitova – jedná se movitou věc, pomník 
(dle zákona o pohřebnictví - hrobové zařízení). 
Dle nové metodiky ekonomického odboru je příjem za hrobové zařízení nutné zaúčtovat s  aktuálním 
DPH (21%). 
Projednáno v MK 21.11.16: hlasováním  pro: 7 proti: 0  zdržel se: 0 
MK doporu čuje prodej 
 
Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje zám ěr prodeje movité v ěci – hrobového za řízení (pomníku) umíst ěné v sektoru II., 
eviden ční číslo 14 B-15 na M ěstském h řbitov ě v Litom ěřicích. 
 
 
 
22. Nákup části pozemku parc. č. 2662/1, vodní plocha - koryto vodního toku (nutný  odd ěl. 
geometr. plán) v k.ú. Litom ěřice 
Žadatel: OSNMM 
 
Odůvodnění: Povodí Labe, státní podnik je oprávněn hospodařit s majetkem státu. Mimo jiné 
hospodaří s pozemkem parc.č. 2662/1 o celkové výměře 102.113m2 ( vodní plocha) v k.ú. Litoměřice. 
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Na části tohoto pozemku o výměře cca 1.315 m2 je umístěna z části odstavná plocha pro vozidla, 
sloužící návštěvníkům městského koupaliště na Písečném ostrově včetně přemostění slepého ramene 
řeky Labe. 
Povodí Labe, s.p. vyzvalo Město Litoměřice k uzavření nájemní smlouvy na užívanou část pozemku 
sloužící jako odstavná plocha pro vozidla. Požaduje nájemné 20,- Kč/m2/rok, tj. 26.300,- Kč/rok. 
Nájemní smlouva bude uzavřená na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce. 

Stanovisko OSNMM: Pro dořešení majetkoprávního vztahu (provádíme letní i zimní údržbu) je 
v rozpočtu na rok 2017 alokována částka 500 tis. Kč na nákup pozemků. 

Stanovisko OÚRM: V rámci dořešení majetkoprávního vztahu souhlasí s nákupem pozemku pod 
parkovištěm.  

 
Projednáno v MK 21.11.16: Hlasováním  pro: 7  proti: 0  zdržel se: 0 
MK doporu čuje nákup 
 
Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje zám ěr nákupu části pozemku parc. č. 2662/1, vodní plocha, (nutný odd ěl. geometr. 
plán) v k.ú. Litom ěřice. 
 

 
 
 
 
23. Žádost o bezúplatný p řevod pozemku parc. č. 4826/5 o vým ěře 120 m2 (ost.plocha) v k.ú. 
Litom ěřice na ČR - Úřad pro zastupování státu ve v ěcech majetkových 
Žadatel: OSNMM 
 

Odůvodnění: Jedná se o pozemek zahrnutý do veřejně prospěšné stavby – cyklistická trasa podél 
Ohře. Město má na pozemek k tomuto účelu předkupní právo podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb.  

Parcelní 
číslo 

Název druhu pozemku 
Číslo 
LV 
parcely 

Výměra  Lokalita 

4826/5 ost.plocha 60000 120 m2 Cyklistická trasa   
 
Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný p řevod pozemku parc. č. 4826/5 v k.ú. Litom ěřice na 
ÚZSVM, Rašínovo náb řeží 390, Praha. 
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24. Prodej pozemku parc. č 4533/2 o vým ěře 40 m2 ( zast.plocha) v k.ú. Litom ěřice 
Žadatel: pan A.H., Praha 7 
 
Odůvodnění: Jedná se o dořešení majetkoprávních vztahů, žadatel je vlastník stavby – chaty, 
pozemek včetně zahrady užívá na základě nájemní smlouvy ze dne 30.03.2001. Z finančních důvodů 
má záměr odkoupit pouze pozemek pod chatou. 
  
Stanovisko OÚRM: Na základě plánovací dokumentace Územního plánu je pozemek zahrnutý  
do plochy s funkcí individuální rekreace – chatové lokality. K prodeji není námitek. 
 
Projednáno v MK 21.11.16: hlasováním  pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 
MK doporu čuje prodej 
 
Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje zám ěr prodeje pozemku parc. č 4533/2 o vým ěře 40 m2 ( zast.plocha) v k.ú. 
Litom ěřice. 
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25. Prodej opušt ěné a neudržované h řbitovní stavby – klasická hrobka, sektor III. C, ev iden ční 
číslo 21 na M ěstském h řbitov ě v Litom ěřicích  
Žadatel: pan A.B., Litoměřice  
 
Odůvodnění: ZM dne 6.3.2008 schválilo zásady pro prodej opuštěných a neudržovaných náhrobků  
a pomníků (hrobová zařízení - movité věci) a hrobek (hřbitovní stavby - nemovité věci), které se 
z důvodu opuštění jejich vlastníky staly vlastnictvím města. 
 
Stanovisko OSNMM: Projednáno se správcem městského hřbitova – jedná se nemovitou věc – 
hrobku, která se neeviduje v katastru nemovitostí (dle zákona o pohřebnictví – hřbitovní stavba). 
Dle nové metodiky ekonomického odboru je příjem za hřbitovní stavby nutné zaúčtovat s aktuálním 
DPH (21%). 
 
Projednáno v MK 21.11.16: Hlasováním  pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 
MK doporu čuje prodej 
 
Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje zám ěr prodeje nemovité v ěci - klasické hrobky umíst ěné v sektoru III. C, 
eviden ční číslo 21 na M ěstském h řbitov ě v Litom ěřicích.  
 
Prodeje: 
 
 
26. Prodej pozemku parc. č. 3636/3 o vým ěře 232 m2 (zahrada) v k.ú. Litom ěřice (dle 
nezapsaného odd ěl. geometr. plánu) 
Žadatel: pan V.Š. a pan J.Š.,Litoměřice 
Odůvodnění: Žadatelé - otec a syn jsou vlastníky sousední nemovitosti č.p. 2036, pozemek - zahradu  
u domu užívají na základě nájemní smlouvy uzavřené s Městem (parc.č. 3636/3 o výměře 372 m2).  
Po zaměření bylo zjištěno posunutí oplocení na parc.č. 3636/3. Žadatelé požádali o odkoupení a  
na nově vzniklý pozemek par.č. 3636/12 o výměře 140 m2 si podal žádost o nájem vlastník 
sousedního pozemku parc.č. 3641 v k.ú. Litoměřice. 
Stanovisko OÚRM: Po posouzení s platnou územně plánovací dokumentací a koncepcí není 
připomínek ani námitek  
Projednáno v MK dne 22.08.2016 hlasováním  pro:6  proti:0  zdržel se:0 
MK doporučuje prodej. 
Záměr prodeje projednán a schválen v ZM 15.09.2016 pod bodem 128/6/2016. 
Zveřejněno na úřední desce: od 23.09.2016 do 10.10.2016 není připomínek ani námitek 
Cena dle znaleckého posudku č. 68/611/16:  
 cena porostů      24.790,- Kč (jehličnan a ovocné stromy) 
            cena pozemku  331.992,- Kč (1.431,-Kč/m2) 
Po sdělení ceny určené posudkem žadatelé uvedli, že s cenou nesouhlasí, s odůvodněním,  
že zahradu nelze využít jako stavební pozemek. Za tuto částku zájem o koupi nemají a raději by 
nadále pozemek užívali na základě nájemní smlouvy. Dále uvádějí, že pozemek užívají déle než 30 let 
a čestně prohlašují, že porosty, které se na něm nacházejí, vysázeli na své náklady. Navrhují, že by 
pozemek koupili za cenu 850,- Kč/m2. 
Stanovisko OSNMM: Pozemek není pro město přístupný z komunikace v ul. Dykova, nelze jej jinak 
využit než pro vlastníky sousedních nemovitostí. Pod bodem č.28 je navržena průměrná cena dle 
znaleckých posudků pro k.ú. Litoměřice z roku 2010 a 2016 ve výši 997,- Kč/m2. 

 
Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje prodej pozemku parc. č. 3636/3 o vým ěře 232 m2 (zahrada) v k.ú. Litom ěřice  
(nezapsaný odd ěl. geometr. plán) za cenu dle znaleckého posudku ve  výši 331.992,- K č  
do podílového spoluvlastnictví - ½  panu V.Š. a ½ p anu J.Š., Litom ěřice, v četně uhrazení 
náklad ů za vypracování znaleckého posudku ve výši 3.025,- Kč a správního poplatku za vklad 
práva do katastru nemovitostí. 
 
nebo 
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ZM schvaluje prodej pozemku parc. č. 3636/3 o vým ěře 232 m2 (zahrada) v k.ú. Litom ěřice  
(nezapsaný odd ěl. geometr. plán) za cenu smluvní ve výši 231.304,-  Kč do podílového 
spoluvlastnictví - ½  panu V.Š. a ½ panu J.Š., Lito měřice, v četně uhrazení náklad ů za 
vypracování znaleckého posudku ve výši 3.025,- K č a správního poplatku za vklad  práva do 
katastru nemovitostí. Výše smluvní ceny je od ůvodn ěna tím, že m ěsto Litom ěřice nemá na 
pozemek p řístup. 
 

 
27. Prodej pozemku parc. č. 2658/9 o vým ěře 25 m2 (ost.plocha) a 2660/5 o vým ěře 165 m2 
(ost.plocha) v k.ú. Litom ěřice 
Žadatel: Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO: 49099469, Přítkovská 1689, Teplice 
 
Odůvodnění: Žádané pozemky se nacházejí v oploceném areálu čistírny odpadních vod, jedná se  
o dořešení vlastnických vztahů. 
 
Stanovisko OÚRM: Po posouzení záměru s platnou územně plánovací dokumentací a z hlediska 
koncepce v ní stanovené není připomínek ani námitek. 
Projednáno v MK dne 22.08.2016 hlasováním  pro:6  proti:0  zdržel se:0 
MK doporu čuje prodej 
 
Záměr prodeje projednán a schválen v ZM 15.09.2016 pod bodem 131/6/2016. 
Zveřejněno na úřední desce: od 23.09.2016 do 10.10.2016 není připomínek ani námitek 
Cena dle znaleckého posudku č.67/611/16 činí celkem 92 340,- Kč. 
 
Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje prodej pozemku parc. č. 2658/9 o vým ěře 25 m2 (ost. plocha) a parc. č. 2660/5  
o vým ěře 165 m2 (ost. plocha) vše v k.ú. Litom ěřice, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 
92.340,- Kč, Severo české vodárenské spole čnosti, a.s., I ČO: 49099469, Přítkovská 1689, 
Teplice, v četně uhrazení náklad ů za vypracování znaleckého posudku ve výši 3.025,- Kč  
a správního poplatku za vklad práva do katastru nem ovitostí. 
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28. Prodej pozemku parc. č. 1752/3 o vým ěře 112 m2 (zahrada) v k.ú. Litom ěřice 
Žadatel: pan J.Z., Litoměřice 
 
Odůvodnění: V roce 1992 a 1993 město prodávalo v této lokalitě pozemky (zahrádky), vlastníkům 
sousedních nemovitostí. V té době majitelka domu č.p. 1421, z finančních důvodů neměla zájem 
odkoupit pozemek parc.č. 1752/3 a užívala jej na základě nájemní smlouvy. Dům převedla na svá 
vnoučata - pana Z. a paní K., která však nemá zájem o koupi a souhlasí, aby pozemek parc.č. 1752/3 
koupil do výlučného vlastnictví pan Z..  
Záměr prodeje byl již projednán a schválen ZM dne 15.04.2010 usnesením č. I/17. Byl zhotoven 
znalecký posudek č. 1510-10: cena pozemku   63.000,- Kč tj. 563,- K č/m2 
Prodej nebyl uskutečněn z finančních důvodů, náklady za znalecký posudek byly žadatelem uhrazeny. 
Nová žádost o odkoupení 17.08.2016. 
Projednáno v MK dne 22.08.2016 hlasováním  pro:6  proti:0  zdržel se:0 
MK doporu čuje prodej 
Záměr prodeje projednán a schválen v ZM 15.09.2016 pod bodem 132/6/2016. 
Zveřejněno na úřední desce: od 23.09.2016 do 10.10.2016 není připomínek ani námitek 
Cena dle znaleckého posudku č. 66/609/16: pozemek  160.272,- Kč tj. 1.431,- K č/m2 
      porosty     23.851,- Kč  
 
Pokud se jedná o porosty (jehličnan a ovocný strom) – žadatel učinil čestné prohlášení, že  
na pozemek paní R. (babička žadatele) nechala navézt zeminu a provedla výsadbu stromů.  
Žadatel požádal o snížení kupní ceny. Průměrná cena dle znaleckých posudků z roku 2010 a 2016 
činí 997,- Kč/m2 tj. 111.636,- K č. 
 
Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje prodej pozemku parc. č. 1752/3 o vým ěře 112 m2 (zahrada) v k.ú. Litom ěřice  
za cenu dle znaleckého posudku ve výši 160.272,- K č panu J.Z., Litom ěřice, s úhradou kupní 
ceny na dv ě splátky: ½ ceny p ři podpisu kupní smlouvy a ½ ceny do 30.06.2017, v četně 
uhrazení náklad ů za vypracování znaleckého posudku ve výši 3.025,- Kč a správního poplatku 
za vklad  práva do katastru nemovitostí.   
 
nebo 
 
ZM schvaluje prodej pozemku parc. č. 1752/3 o vým ěře 112 m2 (zahrada) v k.ú. Litom ěřice  
za cenu smluvní ve výši 111.636,- K č panu J.Z., Litom ěřice, s úhradou kupní ceny na dv ě 
splátky: ½ ceny p ři podpisu kupní smlouvy a ½ ceny do 30.06.2017, v četně uhrazení náklad ů za 
vypracování znaleckého posudku ve výši 3.025,- K č a správního poplatku za vklad práva do 
katastru nemovitostí. Výše smluvní ceny je od ůvodn ěna tím, že m ěsto Litom ěřice nemá na 
pozemek p řístup a v d ůsledku d řívější navážky se jedná o zna čně svažitý pozemek. 
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29. Uzavření dohody o smírném řešení soudního sporu na ur čení vlastnictví pozemk ů v k.ú. 
Litom ěřice 
Žadatel: Česká dominikánská provincie, IČO: 00408379, Husova 234/8, Praha 
Odůvodnění: Česká dominikánská provincie je právním nástupcem Dominikánského kláštera  
v Litoměřicích, který vlastnil pozemky v k.ú. Litoměřice do roku 1948, pak byly pozemky dle knihovních 
vložek převedeny na ČR – Státní statek, nebo Komunální služby města: 
 

 

č.parcely 
výměra 
m2 kultura 

vlast.města 
od identifikace 

4119/9 1328 zahrada 1994 část zahrádk.osady pod Mostnou horou 

4119/4 26 zast.plocha 1994 pozemek pod chatkou v osadě 

4671 811 ost.plocha 1994 část honu pod tratí směr Třeboutice 

2591/1 201 
travní 
porost 1994 mezi garážemi ul. Žernosecká 

4960 148 
travní 
porost 1994 část zahrád.osady směr Michalovice 

4962/17 20 orán půda 1994 pozemek pod chatkou v osadě 
 
Další pozemky město získalo na základě směnné smlouvy: 
 
4202/24 49 orná půda SS 1997 poz.u Mostné hory nad ul. Brožíkova 

4202/34 5594 orná půda SS 1997 poz.u Mostné hory nad ul. Brožíkova 

4202/22 216 orná půda SS 1997 poz.u Mostné hory nad ul. Brožíkova 
 
Výše uvedené pozemky přešly do majetku Města Litoměřice na základě zákona č. 172/1991 Sb. 
v roce 1994 a na základě směny pozemků v roce 1997, jedná se celkem o 8393 m2. 
Žadatel usiluje o obnovení vlastnického práva k majetku, který mu byl nelegitimně odňat na základě  
§ 18 odst. 3 zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi. Zákon bohužel nezná jiný 
postup než podání žaloby o určení vlastnického práva a tak žadatel podal v prosinci 2015 žalobu, 
která je vedena u Okresního soudu v Litoměřicích pod č.j. 9C 532/2015. Žalovaným je Česká 
republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a Město Litoměřice. Žadatel navrhuje, 
aby soud určil, že vlastníkem pozemků vedených na listu vlastnictví Města je ČR-ÚZSVM, který je pak 
povinnou osobou k vydání podle restitučního zákona. 
Dne 06.04.2016 proběhlo jednání s Českou dominikánskou provincií, která navrhuje toto řešení 
mimosoudním vyrovnáním: 
  

1. Parc.č. 4119/4,4119/9,4202/22,4202/24 a 4202/34 (lokalita pod Mostnou horou) o celkové 
výměře 7213 m2 – uznat vlastnictví Města Litoměřice, 

2. Parc.č. 4671 a 2591/1 o výměře 1012 m2 – uznat vlastnictví Města Litoměřice, 
3. Parc.č. 4960 a 4962/17 o výměře 168 m2 zahrádkářská kolonie u krematoria (směr 

Michalovice) převod na Provincii.  
 
Provincie dále žádá o převod pozemků (které nejsou předmětem žaloby) nicméně jejich přiřazení by 
vyvážilo nepoměr výměr (hodnoty) pozemků obsažených v žalobě. Na město přejde celkem 8225 m 2 

a na žadatele 168 m2, přiřazením pozemků parc.č. 2601/6, 2602/3 a 2600/2 o výměře 2253 m2 (tyto 
pozemky jsou v lokalitě u kruhového objezdu v ul. Žernosecká) by se poměr narovnal. Žadatel vlastní 
sousední pozemky, které tvoří s uvedenými pozemky jeden funkční celek. 
Jako vstřícný krok v rámci mimosoudního řešení nabízí žadatel zpětvzetí 11 podaných žalob na 
fyzické osoby o určení vlastnictví k dalším pozemkům. 
 
Stanovisko OÚRM: Žádané pozemky jsou v koridoru pro umístění veřejně prospěšné stavby označené 
v platné územně plánovací dokumentaci jako D2 – silnice II/247 – přivaděč průmyslové zóny 
Prosmyky 1. a 2. V současné době probíhá aktualizace záborového elaborátu pro uvedený záměr, je 
třeba prověřit  zda tyto pozemky  nejsou dotčeny záměrem na realizaci stavby. 
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Stanovisko Krajského úřadu Ústeckého kraje: Po kontrole a odsouhlasení s projektantem sdělují, že 
pozemky parc.č. 2600/2 a 2602/3 nejsou dotčeny stavbou. Pozemek parc.č. 2601/6 je dotčen 
částečně trvalým záborem o výměře cca 73 m2 (je objednán odděl. geometr. plán) 
 
Právní posouzení: Ve věci podané žaloby zastupuje Město JUDr. M.S., která vede jednání s Českou 
dominikánskou provincií. Soudní jednání bylo zatím odročeno na žádost obou stran z důvodu jednání 
o smírném řešení. Soudní smír není možný z důvodu negativního stanoviska ÚZSVM. Pokud se jedná 
o navrhované mimosoudní vyrovnání, považuje jej právní úsek KSaT za dobré řešení, pokud nejsou 
pozemky parc.č. 2601/6, 2602/3 a 2600/2 o výměře 2253 m2 (v lokalitě u kruhového objezdu v ul. 
Žernosecká) pro Město důležité z hlediska územního plánování a strategického rozvoje. Úspěšnost 
žaloby na určení vlastnického práva lze stěží předjímat, ale zápisy v knihovních vložkách dokládají 
vlastnictví Dominikánského kláštera Litoměřice a zápis těchto pozemků do vlastnictví Města podle 
zákona č. 172/1991 Sb. byl proveden pouze na základě toho, že pozemky byly zapsány na LV č. 1 
(bývalý MNV), bez hlubšího zkoumání předchozích vlastníků, jednostranným ohlášením katastrálnímu 
úřadu.  
Projednáno v MK dne 22.08.2016 hlasováním  pro:4  proti:0  zdržel se:2 
MK doporučuje mimosoudní dohodu. 
Záměr převodu projednán a schválen v ZM 15.09.2016 pod bodem 111/6/2016. 
Zveřejněno na úřední desce: od 23.09.2016 do 10.10.2016 není připomínek ani námitek 
Okresní soud v Litoměřicích odložil jednání u 11 fyzických osob o určení vlastnického práva. 
Pro zjištění hodnoty předmětných pozemků a posouzení výhodnosti mimosoudního vypořádání 
OSNMM objednal znalecké posudky: 

parcely 
výměra 
m2 kultura 

vlast.města 
od Znal.posudek  Kč 

4119/9 1328 zahrada 1994 1 491 610 

4119/4 26 zast.plocha 1994      29 203  

4671 811 ost.plocha 1994      43 794 

2591/1 201 
travní 
porost 1994    221 421 

4960 148 
travní 
porost 1994     35 964 

4962/17 20 orán půda 1994     22 707 

4202/24 49 orná půda SS 1997     17 027 

4202/34 5594 orná půda SS 1997 1 943 859 

4202/22 216 orná půda SS 1997      75 058 

2600/2 72 orná půda SS 1997      11 081 

2601/6 1737 orná půda SS 1997    267 324 

2602/3 371 orná půda SS 1997      57 097 
 
Cena pozemků, které zůstanou ve vlastnictví města:                  3 821 972,- Kč 
Cena pozemků převáděných do vlastnictví České dominikánské provincie:   394 173,-Kč 
 
Náklady za vypracování znaleckých posudků činí celkem 24 200,- Kč, ½ z ceny uhradí žadatel. 
 
Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje uzav ření mimosoudní dohody s Českou dominikánskou provincii, I ČO: 00408379, 
Husova 234/8, Praha a bezúplatný p řevod pozemk ů par.č. 4960 o vým ěře 148 m2, 4962/17  
o vým ěře 20 m2, 2602/3 o vým ěře 371 m2, 2600/2 o vým ěře 72 m2 a 2601/6 o vým ěře 1.737 m2 
v k.ú. Litom ěřice, do jejího vlastnictví, za podmínky zp ětvzetí žaloby o ur čení vlastnického 
práva vedené u Okresního soudu v Litom ěřicích pod sp.zn. 9 C 532/2015 a rovn ěž zpětvzetí 
všech žalob o ur čení vlastnického práva k pozemk ům podaným na fyzické osoby  
specifikovaným v dohod ě a uhrazení náklad ů za vypracování znaleckého posudku ve výši 
12.100,- Kč (viz p říloha orig. zápisu). 
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30. Prodej v ěcí movitých (ESO p říst řešků) stojících na pozemku parc. č. 5227/36 v k.ú. 
Litom ěřice 
Žadatel: OSNMM 
Odůvodn ění: V rámci revitalizace je třeba vyčistit prostory v areálu bývalých kasáren, kde se 
nacházejí tzv. „ESO p řístřešky“  vystavěné cca v roce 1982, které město Litoměřice získalo  
bezúplatně na základě smlouvy ke dni 15.02.2016. Jde o ocelové konstrukce na železobetonových 
patkách, nosné sloupy ocelové, střešní konstrukce je tvořena příhradovou AL konstrukcí s krytinou 
z plechů KOB. Technický stav uspokojivý. 
Stanovisko OÚRM: Souhlasí s prodejem.  
Stanovisko OSNMM: Žadatel provede demontáž konstrukce (tak aby nedošlo k pádu nebo sesutí – 
vždy po jednotlivých částech) a zajistí její odvezení.   
ESO přístřešky stojící na pozemku: 
Parc.č. 5227/36 o výměře 3114 m2 v k.ú. Litoměřice, 10 přístřešků: jedno pole v ší ři 9 m x 26 m 
včetně 8 nosných sloup ů. 
 
Projednáno v MK dne 6.06.2016 hlasováním  pro:7  pr oti:0  zdržel se:0  
MK doporu čuje prodej za cenu smluvní – minimální (za cenu šro tu).  
 
Kalkulaci provedl Kovošrot Želetice:  
Fe (druh 16 – nosné sloupy)   cena K č/t    3 000,- Kč 
Al (konstrukce + plechy)      22 000,- K č 
Váha jednoho pole se špatně odhaduje, ale dle doporučení můžeme počítat 19.000,- Kč za jedno 
pole. 
Záměr prodeje byl projednán a schválen Radou města dne 30.06.2016 usnesením č. 374/14/2016. 
Zveřejněno na úřední desce dne 12.07.2016 do 29.07.2016. 
ZM dne 15.09.2016 pod bodem č. 140/6/2016 schválila prodej 4 polí. Rozebráno – odvezeno, 
pozemek předán bez závad.,  
Nová žádost od stejného žadatele na zbývající pole s tím, že požaduje slevu z důvodu chybějících 
plechů, z důvodu stáří a opotřebení. S ohledem na počasí by plánovaná demontáž proběhla v termínu 
březen – duben 2017. 
Stanovisko technika: Při prvotní kontrole bylo zjištěno velké opotřebení i chybějící části, doporu čuje 
poskytnout slevu ve výši 10.000,- K č. 
 
Dopad do rozpo čtu m ěsta:  Není obsaženo ve schváleném rozpočtu 2017, tj. navýšení příjmu ÚZ 
4801/4000 výši 125.840,- Kč – rozpočtovým opatřením FV  
 
Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje prodej v ěcí movitých - 6-ti ESO p říst řešků, stojících na pozemku parc. č. 5227/36 
v k.ú. Litom ěřice, s ozna čením orienta čními čísly 3,4,5,6,8 a 10, za cenu smluvní ve výši 
104.000,-Kč + 21% DPH, spole čnosti AUTOSUTNER s.r.o., I ČO: 49687654, Vlkova 7, Praha 3.  
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31. Revokace usnesení ZM č. 99/4/2016 ze dne 23.06.2016 týkající se prodeje pozemku parc. č. 
823/1 o vým ěře 482 m2 v k.ú. Litom ěřice formou smlouvy o budoucí KS s právem provedení 
stavby a z řízení úplatného v ěcného b řemene k sousedním pozemk ům parc. č. 826/1 a 826/2 
v k.ú. Litom ěřice 
Žadatel: pan O.Š., Praha 9 
Odůvodnění: Zastupitelstvo města dne 11.02.2016 usnesením č. 28/2/2016 schválilo záměr prodeje 
pozemku formou veřejné licitace. Pro přístup na pozemek je nezbytné zřízení věcného břemene - 
práva chůze a jízdy přes pozemky parc.č. 826/1 a 826/2 v k.ú. Litoměřice. Projednáno v RM dne 
24.03.2016, usnesením č. 699/27/2015 byl schválen výběr vítězného uchazeče formou veřejné licitace 
dle schváleného licitačního řádu. Licitace proběhla dne 27.04.2016. 
ZM dne 23.06.2016 schválilo prodej pozemku parc.č. 823/1 o výměře 482 m2 (zahrada) v k.ú. 
Litoměřice za účelem výstavby polyfunkčního domu dle regulativu panu O.Š., Praha 9, a to za cenu 
smluvní ve výši 1.070.040,- Kč + 21% DPH tj. 1.294.748,- Kč, formou smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě se zřízením věcného břemene - práva chůze a jízdy přes pozemky parc.č. 826/1 a 826/2 
v k.ú. Litoměřice (za úplatu ve výši 10.000,- Kč + DPH). ZM zároveň schválilo uzavření smlouvy o 
právu provést stavbu na pozemku parc.č. 823/1 v k.ú. Litoměřice s kupujícím. Bylo stanoveno, že 
k uzavření kupní smlouvy dojde až před vydáním souhlasu s užíváním stavby a v tomto termínu je 
kupující povinen uhradit kupní cenu.  
Žadatel si vyřizuje stavební povolení na výstavbu víceúčelového domu na předmětném pozemku, 
projekt byl odsouhlasen OÚRM s tím, že splňuje regulativy funkčního a prostorového využití zástavby 
na pozemku. V domě mají být vybudovány ordinace lékařů (mimo jiné i zubní ordinace). 
Pro výstavbu domu musí žadatel čerpat úvěr od banky a jako investora stavby si zajistil společnost 
rovnátka ltm s.r.o, IČO: 03547540, se sídlem Veitova 290/3, Litoměřice, vlastněnou jeho partnerkou  
(a jednatelkou) MUDr. S.S., která v Litoměřicích provozuje zubní ordinaci. Pro čerpání úvěru je však 
nutné jeho zajištění zástavním právem k předmětnému pozemku. 
Žadatel žádá o změnu podmínek takto: 

• Smlouva o právu provést stavbu bude převedena na společnost rovnátka ltm s.r.o, IČO: 
03547540, se sídlem Veitova 290/3, Litoměřice, jako stavebníka. 

• Smlouva o budoucí kupní smlouvě bude v čl. 2 odst.2 změněna: „Budoucí Kupující je povinen 
písemně vyzvat Budoucího Prodávajícího k uzavření kupní smlouvy nejpozději před vydáním 
souhlasu s užíváním stavby , v tomto termínu je rovněž povinen uhradit kupní cenu.“ Po změně: 
„Budoucí Kupující je povinen písemně vyzvat Budoucího Prodávajícího k uzavření kupní smlouvy 
po získání pravomocného stavebního povolení , v tomto termínu je rovněž povinen uhradit 
kupní cenu.“   

OSNMM a OÚRM souhlasí se změnou ust. budoucí kupní smlouvy a uzavřením kupní smlouvy  
po získání pravomocného stavebního povolení žadatelem.  
 
Návrh na usnesení: 
 
ZM revokuje usnesení č. 99/4/2016 ze dne 23.06.2016  -  prodej pozemku parc.č. 823/1 o výměře 
482 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice za účelem výstavby polyfunkčního domu dle regulativu, O. Š., 
Praha 9, za cenu smluvní ve výši 1.070.040,- Kč + 21% DPH tj. 1.294.748,- Kč, formou smlouvy o 
budoucí kupní smlouvě se zřízením věcného břemene - práva chůze a jízdy přes pozemky parc.č. 
826/1 a 826/2 v k.ú. Litoměřice za úplatu ve výši 10.000,- Kč + DPH. ZM zároveň schvaluje uzavření 
smlouvy o právu provést stavbu na pozemku parc.č. 823/1 v k.ú. Litoměřice s kupujícím. 
 
a nahrazuje je tímto usnesením: 
 
ZM schvaluje prodej pozemku parc. č. 823/1 o vým ěře 482 m2 (zahrada) v k.ú. Litom ěřice  
za účelem výstavby polyfunk čního domu dle regulativu, panu O.Š., Praha 9, za ce nu smluvní ve 
výši 1.070.040,- K č + 21% DPH tj. 1.294.748,- K č, formou smlouvy o budoucí kupní smlouv ě se 
zřízením v ěcného b řemene - práva ch ůze a jízdy p řes pozemky parc. č. 826/1 a 826/2 v k.ú. 
Litom ěřice, za úplatu ve výši 10.000,- K č + DPH, s tím, že kupní smlouva m ůže být uzav řena 
bezprost ředně po zajišt ění pravomocného stavebního povolení Budoucím Kupují cím a po 
uhrazení kupní ceny. 
  
ZM zároveň schvaluje uzav ření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku parc. č. 823/1 
v k.ú. Litom ěřice s kupujícím a se spole čností rovnátka ltm s.r.o, I ČO: 03547540, Veitova 290/3, 
Litom ěřice. 
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32. Prodej BJ č. 439/22, ul. Kubínova 439/2 v k.ú. Pokratice dle s chválených Zásad prodeje 
obytných dom ů, jednotek a nebytových prostor ů z majetku M ěsta Litom ěřice 
Žadatel: OSNMM 
 
Odůvodnění: Jedná se o poslední neprodanou BJ v ul. Kubínova 439/2 za kterou musí město přispívat 
do fondu oprav. RM schválila dne 22.09.2016 pod bodem usnesení 548/18/2016 způsob prodeje 
obálkovou metodou. Uvedený kupující zvítězil s nejvyšší nabídkovou kupní cenou.  
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22. 3+1 68,22 m2 930.000,-Kč Pan T. P. 412 01 Litoměřice 
 
Návrh na usnesení:  
 
ZM schvaluje prodej bytové jednotky č. 439/22 v dom ě č.p. 439/2 v ul. Kubínova, stojícím  
na pozemku parc. č. 657/9 a souvisejících spoluvlastnických podíl ů ve výši 6822/279774  
na spole čných částech domu a pozemku v k.ú. Pokratice, za nejvyšší  nabídkovou cenu 
930.000,-Kč a uhrazení správního poplatku za vklad práva do ka tastru nemovitostí, panu 
T.P.,Litom ěřice.  
 

 

33. Prodej nepot řebného majetku - pozemku parc. č. 1362/1 o vým ěře 169 m2 (nezapsaný odd ěl. 
geometr. plán) v k.ú. Litom ěřice  
Žadatel: OSNMM 
 
Odůvodnění: Na základě prvotní žádosti bylo rozhodnuto na základě stanoviska OÚRM a RM ze dne 
10.11.2016 č. 650/21/2016 o prodeji nepotřebného pozemku, a to formou veřejné licitace s minimální 
vyvolávací cenou určenou dle znaleckého posudku ve výši 278.020,- Kč + DPH. 
 
Stanovisko OÚRM: Uvedený pozemek je v platné územně plánovací dokumentaci, kterou je Územní 
plán města Litoměřice zahrnut do lokality 100, kterou je vymezena městská památková rezervace, 
pozemek je zařazen do ploch SC.2 – Smíšené využití centra města II. V těchto plochách lze při 
dodržení regulativů umísťovat mimo jiné i zdravotní zařízení. Po konzultaci s městským architektem by 
mohla být celá parcela zastavěná. Směrem do Pekařské a Švermovy ulice by měla být stavba 
dvoupodlažní s možností podkroví nad částí půdorysu. V západní části 1.NP je možné vybudovat 
místo pro dvě garážová stání. 
 
Stanovisko OSNMM a OÚRM: Vzhledem k tomu, že se stavba bude významně podílet na vnitřním 
obrazu města, bylo by vhodné prodej pozemku řešit formou smlouvy o budoucí KS.    
  
Projednáno v MK dne 22.08.2016 hlasováním  pro:4  proti:1  zdržel se:1 
MK doporu čuje: prodej formou ve řejné licitace. 
Záměr prodeje projednán a schválen v ZM 15.09.2016 pod bodem 127/6/2016. 
Zveřejněno na úřední desce: od 23.09.2016 do 10.10.2016 není připomínek ani námitek 
Veřejná licitace proběhla 28.11.2016 
 
Dopad do rozpočtu města: v rámci schváleného rozpočtu 2017 pod ÚZ 4801/4000 
 
Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje prodej pozemku parc. č. 1362/1 o vým ěře 169 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litom ěřice 
(dle nezapsaného odd ěl. geometr. plánu) MUDr. T.B., Litom ěřice za ú čelem výstavby 
polyfunk čního domu dle regulativu, za cenu dle znaleckého po sudku ve výši 278.020,-K č + 21% 
DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do  katastru nemovitostí. Zárove ň ZM 
schvaluje uzav ření budoucí kupní smlouvy a smlouvy o právu provést  stavbu na pozemku 
parc. č. 1362/1  v k.ú. Litom ěřice s kupující.   
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34. Prodej nepot řebného majetku - pozemku parc. č. 2843 o vým ěře 1049 m2 v k.ú. Litom ěřice 
včetně nezapsané drobné stavby 
Žadatel: OSNMM 
 
Odůvodnění: Město Litoměřice tento pozemek získalo na základě zpětného odkoupení (schváleno 
v ZM dne 23.06.2016 usnesením č. 201/4/2016). Pozemek je určený k částečnému zastavění. 
 
Stanovisko OÚRM: V platné územně plánovací dokumentaci je pozemek veden jako plocha SM – 
Smíšené využití území městského typu. Předpokládaná zástavba je upřesněná ve sdělení ze dne 
25.07.2016.  
 
Projednáno v MK dne 22.08.2016 hlasováním  pro:6  proti:0  zdržel se:0 
MK doporu čuje prodej formou ve řejné licitace.  
 
Záměr prodeje projednán a schválen v ZM 15.09.2016 pod bodem 129/6/2016. 
 
Zveřejněno na úřední desce: od 23.09.2016 do 10.10.2016 není připomínek ani námitek 
Veřejná licitace proběhla 28.11.2016 s vyvolávací cenou určenou dle znaleckého posudku 1.722.880,- 
Kč. Poté bylo zjištěno, že ve znaleckém posudku č. 63/606/2016 nebylo zohledněno věcné břemeno 
zřízené k tíži pozemku ve prospěch ČEZ Distribuci, a.s. Ke znaleckému posudku byl vypracován 
dodatek, který stanoví hodnotu věcného břemene a z tohoto důvodu původní cenu snižuje o 28.603,- 
Kč. O této skutečnosti byla informována vítězná uchazečka, která má i nadále zájem koupi realizovat. 
Dopad do rozpočtu města: v rámci schváleného rozpočtu 2017 navýšení příjmů pod ÚZ 4801/4000 o 
530 tis. 
 
Návrh na usnesení:  
 

ZM schvaluje prodej pozemku parc. č. 2843 o vým ěře 1049 m2 (zahrada) v k.ú. Litom ěřice paní J. 
M. Litom ěřice, k zástavb ě dle regulativu za cenu dle znaleckého posudku 1.69 4.280,- Kč a 
uhrazení správního poplatku za vklad práva do katas tru nemovitostí. 
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35. Bezúplatný p řevod  pozemku parc. č. 657/85 o vým ěře 42 m2 (ost.plocha) v k.ú. Pokratice od 
ČR - ÚZSVM, Rašínovo náb řeží 390, Praha 
Žadatel: OSNMM 
 

Odůvodnění: Jedná se o pozemek s charakteristikou: z části  zeleň u nemovitosti č.p. 443, kde se také 
nachází opěrná zídka a z části pod chodníkem v ul. U Kapličky (nutný odděl. geometr. plán). 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. 
 
Stanovisko OÚRM: Uvedený pozemek je zařazen do plochy SC.3 – Smíšené využití centra, 
k bezúplatnému převodu části pozemku není námitek ani připomínek.  
 

Parcelní 
číslo 

Název druhu pozemku 
Číslo 
LV 
parcely 

Výměra  Lokalita 

657/85 ost.plocha-zeleň 60000 42 m2 ul. U Kapličky  
     
 
Záměr projednán a schválen v ZM dne 21.04.2016, pod bodem č.61/3/2016 
Zveřejněno na úřední desce: od 29.04.2016 do 16.05.2016 není připomínek ani námitek 
 
Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje bezúplatný p řevod pozemku parc. č. 657/85 o vým ěře 42 m2 v k.ú. Pokratice, 
smlouva  č. 4145/2016 od ČR - ÚZSVM, IČO: 69797111, Rašínovo náb řeží 390, Praha. 
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36. Revokace usnesení ZM č. 141/6/2016 ze dne 15.9.2016, týkající se z řízení věcného b řemene 
– služebnosti umíst ění, provozování, údržby a oprav plynárenského za řízení k části pozemku 
parc. č. 279/1 v k.ú. Litom ěřice 
Žadatel: OSNMM 
 
Odůvodnění: Dne 15.9.2016 ZM schválilo usnesením č. 141/6/2016 zřízení věcného břemene – 
služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení k části pozemku parc.č. 
279/1 v k.ú. Litoměřice, v rámci stavební akce „Reko MS Litom ěřice-Vav řinecká “ za jednorázovou 
úhradu ve smluvní výši 1.234,- Kč + 21% DPH. 
V návrhu na usnesení byla chybně uvedena výše jednorázové úhrady v částce 1.234,- Kč +21% DPH. 
Podle schváleného ceníku, který je součástí Zásad o zřizování věcných břemen, schválených ZM dne 
23.6.2005 pod č. jed. I/20, měla být náhrada uvedena pouze v částce 1.009,- Kč + 21%DPH. Žadatel 
žádá o opravu jednorázové úhrady v souladu s přijatými zásadami. 
Zároveň došlo na přelomu září a října 2016 ke změně obchodního jména žadatele. Nové obchodní 
jméno je: GasNet, s.r.o. (původně RWE GasNet, s.r.o.). 
 

Parcelní 
číslo 

Název druhu 
pozemku Způsob využití Výměra 

Druh 
zařízení 

(přípojka) 

Délka 
vedení 

bm 

náhrada 
za bm / Kč DPH 21% výpo čet      

(bez DPH) 

279/1 ostatní 
plocha ostat. komunikace  1435 STL 8,07 125,00 211,84 1 008,75 

cena celkem bez DPH   8,07   211,84 Kč 1 008,75 Kč 

cena celkem s DPH         1 220,59 Kč 

Cena za BM je ur čena dle platných zásad, schválených  Zastup. m ěsta  Litom ěřice dne 23.6.2005 pod  č. jed. I/20 

 
Návrh na usnesení 
 
ZM revokuje své usnesení č. 141/6/2016 ze dne 15.9.2016 a nahrazuje je usnesením v tomto znění: 
ZM schvaluje  zřízení věcného b řemene – služebnosti umíst ění, provozování, údržby a oprav 
plynárenského za řízení k části pozemku parc. č. 279/1 v k.ú. Litom ěřice, v rozsahu dle GP č. 
4403-2016342/2016 ve prosp ěch oprávn ěného GasNet s.r.o., I ČO: 27295567, Klíšská 940, Ústí 
nad Labem, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 1 .009,- Kč + 21% DPH a uhrazení 
správního poplatku za vklad práva do katastru nemov itostí. 
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37. Zřízení věcného b řemene – služebnosti umíst ění, provozování, údržby a oprav elektriza ční 
distribu ční soustavy k částem pozemk ů parc. č. 2530/33 a 2530/37 v k.ú. Litom ěřice 
Žadatel:  ČEZ Distribuce a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín  
 
Odůvodnění: V rámci stavební akce “ IV-12-4013858, LT, Ltm., Seifertova, KNN p.p. č. 2231/1, nové 
OM byla žadatelem vybudována na pozemcích v majetku Města nová elektrizační distribuční " 
soustava. Před stavební akcí byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
č. 9810000434 dne 27.7.2015. Objednavatelem geometrického plánu a jeho plátcem byl žadatel. 
Poplatky za vklad práva do KN  hradí žadatel.  

Parcelní 
číslo 

Název 
druhu 

pozemku 
Způsob využití Výměra 

Druh 
zařízení 

(přípojka) 

Délka 
vedení 

bm 

náhrada 
za bm / Kč DPH 21% výpo čet      (bez 

DPH) 

2530/33 
ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikace 2478  NN 24 96,00 483,84 2 304,00 

2530/37 
ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikace 4864  NN 6 96,00 120,96 576,00 

cena celkem bez DPH   30   604,80 Kč 2 880,00 Kč 

cena celkem s DPH         3 484,80 Kč 

Cena za BM je ur čena dle platných zásad, schválených  Zastup. m ěsta  Litom ěřice dne 23.6.2005 pod  č. jed. I/20 

 
Návrh na usnesení 
 
ZM schvaluje z řízení věcného b řemene – služebnosti umíst ění, provozování, údržby a oprav 
elektriza ční distribu ční soustavy k částem pozemk ů parc.č. 2530/33 a 2530/37 v k.ú. Litom ěřice, 
v rozsahu dle GP č. 4427-53/2016, ve prosp ěch oprávn ěného spol. ČEZ Distribuce a.s. I ČO: 
24729035, Teplická 874/8, D ěčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 2.880,-K č + 21% DPH 
a uhrazení správního poplatku za vklad práva do kat astru nemovitostí. 
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38. Zřízení věcného b řemene – služebnosti umíst ění, provozování, údržby a oprav elektriza ční 
distribu ční soustavy k části pozemku parc. č. 2453/7 v k.ú. Litom ěřice 
Žadatel:  ČEZ Distribuce a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín  
 
Odůvodnění: V rámci stavební akce “IV-12-4013915, LT, Ltm., kNN, p.p. č. 2453/8 byla žadatelem " 
na pozemku v majetku Města vybudována nová elektrizační distribuční soustava. Před stavební akcí 
byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 9810000447 ze dne 
12.11.2015. Objednavatelem geometrického plánu a jeho plátcem byl žadatel. Poplatky za vklad 
práva do KN  hradí žadatel.  
 

Parcelní 
číslo 

Název druhu 
pozemku 

Způsob využití Výměra 
Druh 

zařízení 
(přípojka) 

Délka vedení 
bm 

náhrada za 
bm / Kč 

DPH 21% 
výpočet      

(bez DPH) 

2453/7 ostatní plocha jiná plocha 26 NN 3 80,00 50,40 240,00 

cena celkem bez DPH   3   50,40 Kč 240,00 Kč 

cena celkem s DPH         290,40Kč 

Cena za BM je určena dle platných zásad, schválených  Zastup. města  Litoměřice dne 23.6.2005 pod  č. jed. I/20 

Celé platné znění „Zásad o zřizování věcných břemen, omezujících vlastnické právo Města Litoměřice k věcem nemovitým“, je uveřejněno na 
internetových stránkách Města Litoměřic; internetová adresa:  http://radnice.litomerice.cz/dokument-568549.html 

 
Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje z řízení věcného b řemene – služebnosti umíst ění, provozování, údržby a oprav 
elektriza ční distribu ční soustavy k části pozemku parc. č. 2453/7 v k.ú. Litom ěřice, v rozsahu 
dle GP č. 4431-69/2016 ve prosp ěch oprávn ěného spol. ČEZ Distribuce a.s. I ČO: 24729035, 
Teplická 874/8, D ěčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 240,-K č + 21% DPH a uhrazení 
správního poplatku za vklad práva do katastru nemov itostí. 
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39. Zřízení věcného b řemene – služebnosti umíst ění provozování, údržby a oprav elektriza ční 
distribu ční soustavy k částem pozemk ů parc. č. 2435/1, 2435/2 a 2490/4 v k.ú. Litom ěřice  
Žadatel:  ČEZ Distribuce a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín  
 
Odůvodnění: V rámci stavební akce “IE-12-4003614, LT, Škroupova, Sámova obnova NN byla " 
žadatelem vybudována na pozemcích v majetku Města nová elektrizační distribuční soustava. Před 
stavební akcí byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 9810000404 
ze dne 1.4.2015. Objednavatelem geometrického plánu a jeho plátcem byl žadatel. Poplatky za vklad 
práva do KN  hradí žadatel.  
 

Parcelní 
číslo 

Název druhu 
pozemku Způsob využití Výměra 

Druh 
zařízení 

(přípojka) 

Délka 
vedení 

bm 

náhrada 
za bm / Kč DPH 21% výpo čet      

(bez DPH) 

2435/1 
ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikace 2280  NN 

108,78 96,00 2 193,00 10 442,88 

2435/2 
ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikace 1673  NN 

191,65 96,00 3 863,66 18 398,40 

2490/4 
ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikace 201  NN 

1,75 96,00 35,28 168,00 

cena celkem bez DPH   302,18   6 091,95 
Kč 

29 009,28 
Kč 

cena celkem s DPH         35 101,23 Kč 

Cena za BM je ur čena dle platných zásad, schválených  Zastup. m ěsta  Litom ěřice dne 23.6.2005 pod  č. jed. I/20 

 
Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje z řízení věcného b řemene – služebnosti umíst ění, provozování, údržby a oprav 
elektriza ční distribu ční soustavy k částem pozemk ů parc.č. 2435/1, 2435/2 a 2490/4 v k.ú. 
Litom ěřice, v rozsahu dle GP č. 4405-77/2016 ve prosp ěch oprávn ěného spol. ČEZ Distribuce 
a.s. IČO: 24729035, Teplická 874/8, D ěčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 29.009,- Kč + 
21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práv a do katastru nemovitostí. 
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40. Zřízení věcného b řemene – služebnosti umíst ění, provozování, údržby a oprav elektriza ční 
distribu ční soustavy k částem pozemk ů parc. č. 4098/7 a 4011/3 v k.ú. Litom ěřice 
Žadatel:  ČEZ Distribuce a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín  
 
Odůvodnění: V rámci stavební akce “ IV-12-4013964, LT, Ltm., Na Vinici, KNN p.p. č.4098/7 byla " 
žadatelem vybudována na pozemcích v majetku Města nová elektrizační distribuční soustava. Před 
stavební akcí byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 9810000445 
ze dne 12.11.2015. Objednavatelem geometrického plánu a jeho plátcem byl žadatel. Poplatky za 
vklad práva do KN  hradí žadatel.  
 

Parcelní 
číslo 

Název druhu 
pozemku Způsob využití Výměra Druh za řízení 

(přípojka) 

Délka 
vedení 

bm 

náhrada 
za bm / 

Kč 
DPH 21% výpo čet      

(bez DPH) 

4011/3 
ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikace 666  NN 

4 96,00 80,64 384,00 

4098/7 zahrada   987  
NN (skříň 
SS100/3x160A 1 500,00 105,00 500,00 

cena celkem bez DPH   4+1   185,64 
Kč 

884,00 Kč 

cena celkem s DPH         1 069,64 
Kč 

Cena za BM je ur čena dle platných zásad, schválených  Zastup. m ěsta  Litom ěřice dne 23.6.2005 pod  č. jed. I/20 

 
Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje z řízení věcného b řemene – služebnosti umíst ění, provozování, údržby a oprav 
elektriza ční distribu ční soustavy k částem pozemk ů parc. č. 4098/7 a 4011/3 v k.ú. Litom ěřice,  
v rozsahu dle GP č. 4436-67/2016 ve prosp ěch oprávn ěného spol. ČEZ Distribuce a.s. I ČO: 
24729035, Teplická 874/8, D ěčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 884,-K č + 21% DPH  
a uhrazení správního poplatku za vklad práva do kat astru nemovitostí. 
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41. Zřízení věcného b řemene – služebnosti umíst ění, provozování, údržby a oprav elektriza ční 
distribu ční soustavy k části pozemku parc. č. 5222/1 v k.ú. Litom ěřice 
Žadatel:  ČEZ Distribuce a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, PSČ 405 02 Děčín  
 
Odůvodnění: V rámci stavební akce “IV-12-4013898, LT, Ltm., K Radobýlu - kNN, p.p. č. 5273/41" 
byla žadatelem na pozemku v majetku Města vybudována nová elektrizační distribuční soustava. Před 
stavební akcí byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 9810000446 
ze dne 12.11.2015. Objednavatelem geometrického plánu a jeho plátcem byl žadatel. Poplatky  
za vklad práva do KN  hradí žadatel. 
 

Parcelní 
číslo 

Název druhu 
pozemku 

Způsob využití Výměra 
Druh 

zařízení 
(přípojka) 

Délka vedení 
bm 

náhrada za 
bm / Kč 

DPH 21% 
výpočet      

(bez DPH) 

5222/1 ostatní plocha 
ostatní 
komunikace 4309 NN 

7 96,00 141,12 672,00 

cena celkem bez DPH   7   141,12 Kč 672,00 Kč 

cena celkem s DPH         813,12Kč 

Cena za BM je určena dle platných zásad, schválených  Zastup. města  Litoměřice dne 23.6.2005 pod  č. jed. I/20 

Celé platné znění „Zásad o zřizování věcných břemen, omezujících vlastnické právo Města Litoměřice k věcem nemovitým“, je uveřejněno na 
internetových stránkách Města Litoměřic; internetová adresa:  http://radnice.litomerice.cz/dokument-568549.html 

 
Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje z řízení věcného b řemene – služebnosti umíst ění, provozování, údržby a oprav 
elektriza ční distribu ční soustavy k části pozemku parc. č. 5222/1 v k.ú. Litom ěřice, v rozsahu 
dle GP č. 4435-71/2016, ve prosp ěch oprávn ěného spol. ČEZ Distribuce a.s. I ČO: 24729035, 
Teplická 874/8, D ěčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 672,-K č + 21% DPH a uhrazení 
správního poplatku za vklad práva do katastru nemov itostí. 
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42. Zřízení věcného b řemene – služebnosti umíst ění, provozování, údržby a oprav vodovodního  
a kanaliza čního za řízení k části pozemku parc. č. 2475/1 v k.ú. Litom ěřice  
Žadatel:  manželé  Mgr.  J.R. a  MUDr. Z.R., Litoměřice 
 
Odůvodnění: V rámci stavební akce „Novostavba rodinného domu v k.ú. Litom ěřice na parc. č. 
2475/9“ byla žadateli do pozemku parc.č. 2475/1 v k.ú. Litoměřice (ve vlastnictví Města) umístěna 
přípojka vody a kanalizace zřízená ve prospěch pozemku parc.č.  2475/9 v k.ú. Litoměřice (ve 
vlastnictví žadatelů). Před stavební akcí byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene č. 9810000462 ze dne 4.12.2015. 
Jednorázová úhrada za zařízení služebnosti v předpokládané délce 7,5 bm ( 96,- Kč/m) ve výši  720,-
Kč + 21% DPH (tj. 871,-Kč) byla žadateli uhrazena na základě budoucí smlouvy dne 16.12.2015. 
Podle předložených GP č. 4438-400/2016 a č. 4461-400/2016 je skutečná délka umístěných přípojek 
9,4 m. Jednorázová úhrada byla určena dle platných Zásad o zřizování věcných břemen, schválených  
Zastupitelstvem města Litoměřice dne 23.6.2005 pod  č. jed. I/20. Objednavatelem a plátcem 
geometrických plánů č. 4438-400/2016 a č. 4461-400/2016 byli žadatelé. Poplatek za vklad práva do 
KN hradí žadatelé. 
 
Návrh na usnesení: 
                                                                                                                                                                                                                                            
ZM schvaluje  zřízení věcného b řemene – služebnosti umíst ění, provozování, údržby a oprav 
vodovodního a kanaliza čního za řízení k části pozemku parc. č. 2475/1 v k.ú. Litom ěřice,  
v rozsahu dle GP č. 4438-400/2016 a č. 4461-400/2016 ve prosp ěch pozemku parc. č. 2475/9 
v k.ú. Litom ěřice, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 720,-K č +21% DPH a uhrazení 
správního poplatku za vklad práva do katastru nemov itostí, které jsou povinni zaplatit sou časní 
vlastníci manželé Mgr. J.R. a MUDr. Z.R., Litom ěřice. 
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43. Zřízení věcného b řemene – služebnosti  umíst ění, provozování, údržby a oprav 
vodovodního  
a kanaliza čního za řízení k části pozemku parc. č. 2475/1 v k.ú. Litom ěřice 
Žadatel:  manželé pan J.Č. a paní A.Č., Litoměřice 
 
Odůvodnění: V rámci stavební akce „Novostavba rodinného domu v k.ú. Litom ěřice  
na parc. č.2475/33“ byla žadateli do pozemku parc.č. 2475/1 v k.ú. Litoměřice (ve vlastnictví Města) 
umístěna přípojka vody a kanalizace zřízená ve prospěch pozemků parc.č. 2475/32 a 2475/33 v k.ú. 
Litoměřice (ve vlastnictví žadatelů). Před stavební akcí nebyla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě  
o zřízení věcného břemene. 
Podle předloženého GP č. 4438-400/2016 je v pozemku parc.č. 2475/1 umístěno zařízení žadatelů 
v délce 7,95 m. Jednorázová úhrada by měla činit dle platných Zásad o zřizování věcných břemen, 
schválených  Zastupitelstvem města  Litoměřice dne 23.6.2005 pod č. jed. I/20- 7,95 m x 96,- Kč/m  
celkem 763,20 Kč + 21 %  DPH (tj. 923,-Kč). Objednavatelem a plátcem geometrického plánu  
č. 4438-400/2016 byli žadatelé. Poplatek za vklad práva do KN hradí žadatelé. 
 
Návrh na usnesení: 
                                                                                                                                                                                                                                            
ZM schvaluje z řízení věcného b řemene – služebnosti umíst ění, provozování, údržby a oprav 
vodovodního a kanaliza čního za řízení k části pozemku parc. č. 2475/1 v k.ú. Litom ěřice,  
v rozsahu dle GP č. 4438-400/2016 ve prosp ěch pozemk ů parc.č.  2475/32 a 2475/33 v k.ú. 
Litom ěřice, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 763,-K č +21% DPH a uhrazení správního 
poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí, kt eré jsou povinni zaplatit sou časní vlastníci 
manželé panJ. Č. a paní A.Č., Litom ěřice. 
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44. Zřízení věcného b řemene – služebnosti  umíst ění, provozování, údržby a oprav 
kanaliza čního za řízení k části pozemku parc. č. 2631 v k.ú. Litom ěřice 
Žadatel: Bunek s.r.o., IČO: 27260721, Vavřinecká 277/3, Litoměřice 
 
Odůvodnění: V rámci stavební akce „Kanaliza ční řad v k.ú. Litom ěřice“ bylo žadatelem na části  
pozemku parc.č. 2631 v k.ú. Litoměřice (ve vlastnictví Města) umístěno kanalizační zařízení. Žadatel, 
jako investor má záměr stavbu kanalizačního zařízení převést na provozovatele (oprávněného ze 
služebnosti) Severo českou vodárenskou spole čností a.s., I ČO:49099469, se sídlem  Přítkovská 
1689, Teplice. Před stavební akcí byla s žadatelem uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene č. 9810000458 ze dne 26.11.2015. 
Jednorázová úhrada za zařízení v předpokládané délce 5 bm ( 96,- Kč/m) a 1 kanalizační šachtu  
(500,-Kč/ks) v celkové výši 980,- Kč ( tj. 1186,-Kč s DPH) byla žadatelem uhrazena na základě 
budoucí smlouvy dne.3.12.2015. Podle předloženého GP č. 4430-200/2016 je skutečná délka 
umístěného kanalizačního zařízení včetně  kanalizační šachty 6 m. Jednorázová úhrada byla určena 
dle platných Zásad o zřizování věcných břemen, schválených  Zastupitelstvem města  Litoměřice dne 
23.6.2005 pod  č. jed. I/20. Objednavatelem a plátcem geometrického plánu č. 4430-200/2016 byl 
žadatel. Poplatek za vklad práva do KN hradí žadatel. 
 
Návrh na usnesení 
                                                                                                                                                                                                                                            
ZM schvaluje z řízení věcného b řemene – služebnosti umíst ění, provozování, údržby a oprav 
kanaliza čního za řízení k části pozemku parc. č. 2631 v k.ú. Litom ěřice v rozsahu dle GP č. 4430-
200/2016 ve prosp ěch Severo české vodárenské spole čností a.s., I ČO: 49099469, Přítkovská 
1689, Teplice, za jednorázovou úhradu ve smluvní vý ši, 980,-K č+21% DPH a uhrazení správního 
poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí, kt eré je povinna uhradit spol. Bunek s.r.o., 
IČO: 27260721, Vav řinecká 277/3, Litom ěřice. 
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45. Zřízení věcného b řemene – služebnosti umíst ění, provozování, údržby a oprav 
telekomunika čního za řízení k části pozemku  parc. č. 4885/2 v k.ú. Litom ěřice 
Žadatel:  Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO: 04084063, Olšanská 2681/6, Praha 3 
 
Odůvodnění: V rámci stavební akce „TM BTA Litom ěřice LTZEL OK,  11010-055995 byla  " 
žadatelem vybudována nová přípojka telekomunikačního vedení v Želeticích na parc.č. 4885/2 v k.ú. 
Litoměřice. Před stavební akcí byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
č. 9810000452 ze dne 12.11.2015. Objednavatelem geometrického plánu a jeho plátcem byl žadatel. 
Poplatky za vklad práva do KN  hradí žadatel.  
 

Parcelní 
číslo 

Název druhu 
pozemku Způsob využití Výměra Druh za řízení 

(přípojka) 

Délka 
vedení 

bm 

náhrada 
za bm / 

Kč 

DPH 
21% 

výpo čet      
(bez DPH) 

4885/2 
ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikace 583 telekomunika ční 1,84 96,00 37,09 176,64 

cena celkem bez DPH   1,84   37,09 Kč 176,64 Kč 

cena celkem s DPH         213,73 Kč 

Cena za BM je ur čena dle platných zásad, schválených  Zastup. m ěsta  Litom ěřice dne 23.6.2005 pod  č. jed. I/20 

 
Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje z řízení věcného b řemene – služebnosti umíst ění, provozování, údržby a oprav 
telekomunika čního za řízení k části pozemku parc. č. 4885/2 v k.ú. Litom ěřice, v rozsahu dle GP 
č. 4444-264/2016 ve prosp ěch oprávn ěného spol. Česká telekomunika ční infrastruktura a.s., 
IČO: 04084063, Olšanská 2681/6, Praha 3, za jednorázo vou úhradu ve smluvní výši 177,-K č + 
21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práv a do katastru nemovitostí. 
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46. Zřízení věcného b řemene – služebnosti umíst ění, provozování, údržby a oprav 
telekomunika čního za řízení k částem pozemk ů  parc. č. 247 a parc.č. 41, jehož sou částí je 
budova s č.p. 43  v k.ú. Litom ěřice 
Žadatel:  Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO: 04084063, Olšanská 2681/6, Praha 3 
 
Odůvodnění: V rámci stavební akce „TM BTA Litom ěřice LTYxx 46003 OK byla žadatelem " 
vybudována přípojka telekomunikačního vedení do technologické místnosti, umístěné na půdě 
v budově  č.p. 43 na Mírovém náměstí, která je součástí pozemku parc.č. 41 a dále na parc.č. 247, 
obě v k.ú. Litoměřice. Před stavební akcí byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene č. 9810000453 ze dne 2.11.2015. Objednavatelem geometrického plánu a jeho 
plátcem byl žadatel. Poplatky za vklad práva do KN  hradí žadatel.  
 

Parcelní 
číslo 

Název druhu pozemku Způsob využití Výměra 
Druh zařízení 

(přípojka) 
Délka 

vedení bm 

náhrada 
za bm / 

Kč 

DPH 
21% 

výpočet      
(bez DPH) 

247 ostatní plocha ostatní komunikace 18907 

telekomunikační 
vnější 

3,87 125,00 101,59 483,75 

41 zastavěná plocha a nádvoří   452 

telekomunikační 
vnitřní 

1 500,00 105,00 500,00 

41 zastavěná plocha a nádvoří   452 

telekomunikační ( 
koncový bod) 

1 500,00 105,00 500,00 

cena celkem bez DPH   3,87+2   
311,59 

Kč 
1 483,75 Kč 

cena celkem s DPH         1 795,34 Kč 

Cena za BM je určena dle platných zásad, schválených  Zastup. města  Litoměřice dne 23.6.2005 pod  č. jed. I/20 

Celé platné znění „Zásad o zřizování věcných břemen, omezujících vlastnické právo Města Litoměřice k věcem nemovitým“, je uveřejněno na internetových 
stránkách Města Litoměřic; internetová adresa:  http://radnice.litomerice.cz/dokument-568549.html 

 
Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje z řízení věcného b řemene – služebnosti umíst ění, provozování, údržby a oprav 
telekomunika čního za řízení k částem pozemk ů parc. č. 247 a parc. č. 41, jehož sou částí je 
budova s č.p. 43 v části obce Litom ěřice-Město, vše v k.ú. Litom ěřice, v rozsahu dle GP č. 4443-
261/2016 ve prosp ěch oprávn ěného spol. Česká telekomunika ční infrastruktura a.s., I ČO: 
04084063, Olšanská 2681/6, Praha 3, za jednorázovou  úhradu ve smluvní výši 1484,-K č + 21% 
DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do  katastru nemovitostí. 
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47. Zřízení věcného b řemene – služebnosti  umíst ění provozování, údržby a oprav  
kanaliza čního za řízení k části pozemku parc. č. 4842/1 v k.ú. Litom ěřice 
Žadatel: OSNMM 
 
Odůvodnění: V rámci stavební akce „Litom ěřice-Želetice odkanalizování splaškových vod“ byla 
Městem Litoměřice umístěna na části pozemku parc.č. 4842/1 v k.ú. Litoměřice, který  je v majetku 
ČR - Povodí Labe, státní podnik , IČO: 70890005, Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové, stavba 
kanalizačního zařízení. Dne 4.11.2011 Město Litoměřice uzavřelo pro plánované umístění stavby 
budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene č. 5DHM1000252011 a nájemní smlouvu  
č. 5DHM100026 (projednáno a schváleno v RM 24.2.2011 usneseními č. 254/11/2011  
a č. 255/11/2011). Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene na dobu neurčitou byla ujednána 
ve smlouvě budoucí ve výši 100,- Kč/m2. Pozemek parc.č. 4842/1 v k.ú. Litoměřice byl podle 
geometrického plánu č. 4458-483/2016 dotčen stavbou kanalizačního zařízení o výměře 50 m2, 
úhrada tedy činí 5.000,- Kč + 21% DPH. 
 
Dopad do rozpo čtu m ěsta:  
Viz ÚZ 4205/4000 – (věcná břemena)v rámci schváleného rozpočtu.  
 
Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje z řízení věcného b řemene – služebnosti umíst ění, provozování, údržby a oprav  
kanaliza čního za řízení v rozsahu dle GP č. 4458-483/2016, k tíži části pozemku parc. č. 4842/1  
v k.ú. Litom ěřice ve vlastnictví ČR - Povodí Labe, státní podnik, I ČO: 70890005, Víta Nejedlého 
951/8, Hradec Králové, ve prosp ěch Města Litom ěřice jako vlastníka stavby „Litom ěřice-
Želetice odkanalizování splaškových vod“ za jednorá zovou úhradu ve výši 5.000,- K č + 21% 
DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do  katastru nemovitostí. 
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48. Zřízení věcného b řemene – služebnosti umíst ění, provozování, údržby a oprav  
kanaliza čního za řízení k části pozemku parc. č. 4843/1 v k.ú. Litom ěřice 
Žadatel: OSNMM 
 
Odůvodnění: V rámci stavební akce „Litom ěřice-Želetice odkanalizování splaškových vod“ byla 
Městem Litoměřice umístěna na části pozemku parc.č. 4843/1 v k.ú. Litoměřice, který je v majetku ČR 
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní podnik , IČO: 65993390, Na Pankráci 546/56, Praha 4 , 
stavba kanalizačního zařízení. Dne 17.10.2011 Město Litoměřice (OURM) uzavřelo pro plánované 
umístění stavby budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene č. 11511308. Jednorázová úhrada  
za zřízení věcného břemene na dobu neurčitou byla ujednána ve smlouvě budoucí ve výši rozlišující 
způsoby využití pozemku, viz níže uvedená tabulka. Městem byla uhrazena záloha na jednorázovou 
úhradu ve výši 400.000,- Kč, včetně DPH. Doplatek činí 310.923,02 Kč + DPH (celková jednorázová 
úhrada činí 641.501,53 Kč+ DPH). 
 

Parcelní číslo Název druhu pozemku Délka vedení bm podle zam ěření náhrada za bm / K č 

4843/1 vozovka 554,1 1143,00 

  krajnice 22,7 286,00 

  pomocné pozemky 89,24 6,00 

  protlaky 48,59 23,00 

cena celkem bez DPH 714,63 641.501,53 Kč  

 
Pozemek parc.č. 4843/1 v k.ú. Litoměřice byl podle geometrického plánu č. 4460-483/2016 dotčen 
stavbou kanalizačního zařízení v délce 714,63 m2. 
 
Dopad do rozpo čtu m ěsta:  
Viz ÚZ 8211/8200 – kanalizace Želetice v rámci schváleného rozpočtu (SR) 569 tis. Kč 
 
Návrh na usnesení 
 
ZM schvaluje z řízení věcného b řemene – služebnosti umíst ění, provozování, údržby a oprav  
kanaliza čního za řízení v rozsahu GP č. 4460-483/2016, k tíži části pozemku parc. č. 4843/1 k.ú. 
Litom ěřice ve vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní podnik, I ČO: 65993390,  
Na Pankráci 546/56, Praha 4, ve prosp ěch Města Litom ěřice jako vlastníka stavby „Litom ěřice-
Želetice odkanalizování splaškových vod“ za jednorá zovou úhradu ve výši 641.501,53 K č + 
21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práv a do katastru nemovitostí. 
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49. Zřízení věcného b řemene – služebnosti umíst ění, provozování, údržby a oprav 
kanaliza čního za řízení k části pozemku parc. č. 4858/2 v k.ú. Litom ěřice 
Žadatel: OSNMM 
 
Odůvodnění: V rámci stavební akce „Litom ěřice-Želetice odkanalizování splaškových vod“ byla 
Městem Litoměřice umístěna na části pozemku parc.č. 4858/2 v k.ú.  Litoměřice, který je v majetku 
Ústeckého kraje, Správy a údržby silnic Ústeckého k raje, p říspěvkové organizace,  IČO: 80837, 
Velká Hradební 48, Ústí nad Labem , stavba kanalizačního zařízení. Dne 20.1.2012 Město Litoměřice 
(OÚRM) uzavřelo pro plánované umístění stavby Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene umístění kanalizačního zařízení v délce 
25,6 m (75m2) na parc.č. 4858/2 v rozsahu podle GP č. 4457-483/2016 na dobu neurčitou činí 
12.530,- Kč + 21%DPH.  
 
Dopad do rozpo čtu m ěsta:  
Viz ÚZ 8211/8200 – kanalizace Želetice v rámci schváleného rozpočtu (SR) 569 tis. Kč 
 
Návrh na usnesení 
 
ZM schvaluje z řízení věcného b řemene – služebnosti umíst ění, provozování, údržby a oprav  
kanaliza čního za řízení v rozsahu dle GP č. 4457-483/2016, k tíži části pozemku parc. č. 4858/2  
v k.ú. Litom ěřice ve vlastnictví Správy a údržby silnic Ústeckého  kraje, p říspěvková organizace 
IČO: 80837, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem, ve pro spěch Města Litom ěřice jako vlastníka 
stavby „Litom ěřice-Želetice odkanalizování splaškových vod“ za jed norázovou úhradu ve výši 
12.530,- Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad p ráva do katastru nemovitostí. 
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50. Zřízení věcného b řemene – služebností provozování, údržby, oprav a um ístění deš ťové, 
splaškové p řípojky, kabelovodu pro IS v četně napájecích kabel ů NN a přípojky elektro (NN) 
k části pozemku parc. č. 2720 v k.ú. Litom ěřice 
Žadatel: OSNMM 
 
Odůvodnění: V rámci stavební akce „Litom ěřice-modernizace a dostavba autobusového nádraží“ 
byly Městem Litoměřice umístěny na části pozemku parc.č. 2720 v k.ú. Litoměřice, který je v majetku 
ČR - Správy železni ční dopravní cesty, státní organizace, IČO: 70994234, Dlážděná  
1033/7,Praha 1, přípojky -  kanalizace splašková a dešťová, kabelovod pro IS včetně napájecích 
kabelů NN, elektro (NN). 
Dne 18.4. 2011  Město Litoměřice uzavřelo pro plánované umístění stavby Budoucí smlouvu o zřízení 
věcného břemene čj. S13142/2011-PRÁV. Záměr zřízení VCB byl schválen v RM dne 17.3.2011 
usnesením č. 306/13/2011. 
Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu v rozsahu podle 
vyhotoveného GP č. 4389-70/2016. Při uzavření BS byla uhrazena SŽDC zálohová faktura ve výši 
5.000,- Kč+ 20% DPH.  Zaplacená záloha odpovídá požadované jednorázové úplatě. 
  
Dopad do rozpo čtu m ěsta:  
Viz ÚZ 4205/4000 – (věcná břemena)v rámci schváleného rozpočtu. 
 
Návrh na usnesení 
 
ZM schvaluje z řízení věcného b řemene – služebností provozování, údržby, oprav a um ístění 
dešťové, splaškové p řípojky kanalizace, kabelovodu pro IS v četně napájecích kabel ů NN  
a přípojky elektro (NN) v rozsahu dle GP č. 4389-70/2016 k tíži části pozemku parc. č. 2720 v k.ú. 
Litom ěřice, ve vlastnictví ČR - Správy železni ční dopravní cesty, státní organizace, I ČO: 
70994234, Dlážděná 1033/7, Praha 1, ve prosp ěch Města Litom ěřice jako vlastníka stavby 
„Litom ěřice-modernizace a dostavba autobusového nádraží“, a  to za jednorázovou úhradu  
ve výši 6.000,- K č s DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva  do katastru nemovitostí. 
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