
POZVÁNKA 
 

na 4. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 23.6.2016 od 16 hod. 
v kongresovém sále Hradu v Litoměřicích se sídlem Tyršovo nám. 68 

 
PROGRAM: 

I. Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu 
II. Informace o rezignaci J. Mareše, složení slibu nového člena ZM Ing. Elmana 
III. Doplnění / stažení bodu programu 
IV. Hlasování o programu 
V. Body jednání: 

 
1. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 13.6.2016 
2. Schválení účetní závěrky města Litoměřice za rok 2015 a Závěrečného účtu města 

Litoměřice za rok 2015 včetně Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření města 
Litoměřice za rok 2015 

3. Navýšení dotace a schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace 
od Krajského úřadu Ústeckého kraje na zabezpečení lékařské pohotovostní služby  
na rok 2016 

4. Navýšení dotace a schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění závazku veřejné služby na 
zabezpečení lékařské pohotovostní služby mezi Městem Litoměřice a příspěvkovou 
organizací Městská nemocnice v Litoměřicích na rok 2016 

5. Žádost Hospice sv. Štěpána o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města 
6. Schválení smlouvy o spolupráci - rekonstrukce objektu Stará radnice č.p. 171 
7. Schválení uzavření Darovací smlouvy věcí movitých mezi Městem Litoměřice a Centrem 

cestovního ruchu, Mírové náměstí 16/8, 412 01 Litoměřice, IČO: 72019018 
8. Vzetí na vědomí vyhodnocení TOP problémů 2016/2017 z fóra, ankety a sociologického 

průzkumu 
9. Schválení seznamu nových projektů k zařazení do Zásobníku projektů Města Litoměřice 

2016 – 2019 
10. Zpráva o naplnění Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice 2015 
11. Plán činnosti KV na II. pololetí 2016 a informace o kontrolách za I. pololetí 2016 
12. Zpráva k Protokolu o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené u města 

Litoměřice na základě ustanovení § 129 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

13. Změna obecně závazné vyhlášky č. 2/2014 o regulaci provozování sázkových her, loterií a 
jiných podobných her 

14. Schválení obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze vstupného 
 
Majetkové záležitosti: 
Záměry: 
15. Prodej pozemku parc.č. 2563/102 o výměře 21 m2 v k.ú. Litoměřice 
16. Směna pozemků ve vl. města část parc.č. 513/1 (ost. plocha) za část pozemku parc. 3808/1 

(ost. plocha) vše v k.ú. Litoměřice (přesná výměra bude určená dle odděl. geometr. plánu) 
17. Prodej pozemku parc.č. 3808/4 o výměře 24 m2 v k.ú. Litoměřice 
18. Prodej pozemku parc.č.  3258/13 o výměře 3 m2 (zast. plocha) v k.ú. Litoměřice 
19. Prodej pozemku parc.č. 2031/1 o výměře 63 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice 
 
Prodeje: 
20. Prodej pozemku parc.č. 4505/2 o výměře 19 m2 (zast. plocha) v k.ú. Litoměřice 
21. Prodej pozemku parc.č. 968 o výměře 96 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice 
22. Prodej pozemku parc.č. 657/38 o výměře 46 m2 (ost. plocha) v k.ú. Pokratice 
23. Směna pozemku parc.č. 2568/2 o výměře 19 m2 s doplatkem rozdílu ceny za pozemky ve vl. 

města parc.č. 2565/1 o výměře 39 m2 (zast. plocha), 2565/2 o výměře 58 m2 (ost. plocha) a 
2566/3 o výměře 6 m2 (zast. plocha) vzniklých na základě nezapsaného odděl. geometr. 
plánu, vše v k.ú. Litoměřice 

24. Darování pozemku parc.č. 4008/113 o výměře 2240 m2, včetně stavby bez č.p. (garáže) 
v k.ú. Litoměřice 

25. Prodej pozemku parc.č. 2355/146 o výměře 761 m2 v k.ú. Litoměřice  



26. Prodej pozemku parc.č. 823/1 o výměře 482 m2 v k.ú. Litoměřice formou smlouvy o budoucí 
KS s právem provedení stavby a zřízení úplatného věcného břemene k sousedním 
pozemkům parc.č. 826/1 a 826/2 v k.ú. Litoměřice 

27. Prodej pozemku parc.č. 917/1 o výměře 176 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice 
28. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 1094/1 (ost. plocha) o výměře 1925 m2, smlouva č.j. 

1197/2016 od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha 
29. Nákup pozemku parc.č. 2843 o výměře 1049 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice 
30. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační 

distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 1345/20 a parc.č. 84/1 v k.ú. Pokratice 
31. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav vodovodního 

a kanalizačního zařízení k části pozemku parc.č. 2472/52 v k.ú. Litoměřice 
32. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav vodovodního 

a kanalizačního zařízení k části pozemku parc.č. 2472/52 v k.ú. Litoměřice 
33. Zrušení usnesení č. 202/7/2015 ze dne 17.09.2015, týkající se zřízení věcného břemene – 

služebnosti umístění provozování,údržby a oprav kanalizačního zařízení k částem pozemků 
parc.č. 4768/17, 4768/30, 4826/2, 4826/6 a 4826/7 v k.ú. Litoměřice 

34. Částečná revokace usnesení ZM č. 247/8/2015 ze dne 10.12.2015 - Prodej pozemků parc.č. 
4008/5 o výměře 528 m2 a 4008/6 o výměře 72 m2

 včetně staveb bez č.p./č.e. v k.ú. 
Litoměřice formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě (prodloužení smlouvy) 

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



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 : 23. 6. 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 13. 6. 2016 (viz příloha orig. zápisu) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis navrhovatele :                                                 Přijaté usnesení ZM č. :                                              

 



 

Zápis 
z jednání výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice 

Finanční výbor (FV) 

konaného dne 13. 6. 2016 od 16:00 v zasedací místnosti ČNIS 

Přítomni: 

• Ing. Radek Lončák, MBA – předseda FV  
• Ing. Vladimír Kestřánek, MBA – místopředseda FV 
• Ing. Jaroslav Marek  
• David Šikula 
• Jiří Landa 
 

Omluveni:  

• Václav Knotek 

• Aleš Kodýtek 

 

 

 

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

Zapisovatel: Monika Pavučková 

Program: 

1. Návrhy na rozpočtová opatření 
2. Různé 
 

 

 

Konec jednání: 17:00 

Termín příštího jednání:  5. 9. 2016 od 16:00 v zasedací místnosti ČNIS  

Zapsal (a): Monika Pavučková 
 



Hosté: Ing. Křížová, Mgr. Härting, Ing. Gryndler, Ing. Brunclíková, Mgr. Tym Ph.D., Ing. Hrkal,  
Bc. Tobiášová 
                            
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: 

• prevence rizikového chování v ÚK – ZŠ Havlíčková – účelově určená dotace  
• TKM – Techno Days 2016 – DDM – účelově určená dotace 
• rekonstrukce společenského sálu/galerie – Knihovna K.H.Máchy – účelově určená dotace  
• knihovna za školou aneb literatura před maturitou jinak – Knihovna K.H.Máchy – účelově 

určená dotace 
• program regenerace MPR 
• MAS České středohoří – výzkum vývoj a vzdělání 
• státní příspěvek na výkon pěstounské péče  
• státní příspěvek na výkon agendy sociálně právní-ochrany dětí a zároveň snížení salda  
      u odboru sociálních věcí a zdravotnictví   
• státní příspěvek na výkon sociální práce  
 

FV bere informaci na vědomí, souhlasí s návrhem RO a doporučuje ZM ke schválení.  
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0) 
  
Odbor ekonomický – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor školství, kultury, sportu a pam. péče – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 5  proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor správy nemovitého majetku města – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 5  proti: 0 zdržel se: 0) 
 
Odbor životního prostředí – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 5  proti: 0 zdržel se: 0) 
 
Odbor územního rozvoje – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
Na doporučení FV byla z předložených RO vyjmuta položka: 8211/8200 Litoměřice pivovar, výměna střešní krytiny 
…. 3 470 tis. Kč. Tato položka bude zařazena jako samostatný doplněný bod v rámci bodu rozpočtových opatření při 
jednání zastupitelstva. 

(pro: 4  proti: 0 zdržel se: 1) 
 
Útvar strategického plánování a udržitelného rozvoje – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 5  proti: 0 zdržel se: 0) 
 
celkem navržená rozpočtová opatření – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 

• navýšení rozpočtu příjmů  +14 784 tis. Kč 
• navýšení rozpočtu výdajů  + 9 164 tis. Kč 
• snížení rozpočtu financování    -5 620 tis. Kč 

 
 
Ad 2. Různé: 
vývoj daňových příjmů k 1-5/2016:    

- v porovnání se stejným obdobím minulého roku je stav plnění jednotlivých daní (viz příloha) vyšší  
       o cca 7,5 mil. Kč  



 
• daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti cca +2,7 mil. Kč (položka 1111) 
• daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti cca +0,7 mil. Kč (položka 1112) 
• daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů cca -0,08 mil. Kč (položka 1113) 
• daň z příjmů právnických osob cca +2,2 mil. Kč (položka 1121) 
• daň z přidané hodnoty cca +1,7 mil. Kč (položka 1211) 
• daň z nemovitostí cca +0,2 mil. Kč (položka 1511) 
 
 
 

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

• Návrhy rozpočtových opatření  
• Daňové příjmy k 1-5/2016 

 
 
 
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

92/3327 KÚÚK-účel.dot.-ZŠ ul.Havlíčkova-prevence rizik.chování v ÚK 0 20 20 0 20 20 KÚÚK-účel.dot.-ZŠ ul.Havlíčkova-prevence rizik.chování v ÚK 92/3327

3815/3610 KÚÚK - účel. dot. - DDM - "projekt TKM - Techno Days 2016" 0 160 160 0 160 160 KÚÚK - účel. dot. - DDM - "projekt TKM - Techno Days 2016" 3815/3610

34053/3401 MK ČR - účel. dot. knihovna-rekonstrukce spol.sálu/galerie 0 27 27 0 27 27 MK ČR - účel. dot. knihovna-rekonstrukce spol.sálu/galerie 34053/3401

34054/3400 MK ČR - účel. dot. na program regenerace MPR 0 2 245 2 245 0 2 245 2 245 MK ČR - účel. dot. na program regenerace MPR 34054/3400

34070/3401 MK ČR-účel.dot.- PO-Knihovna K.H.Máchy-"Knihovna za školou….." 0 20 20 0 20 20 MK ČR-účel.dot.- PO-Knihovna K.H.Máchy-"Knihovna za školou….." 34070/3401

3306x/9100 MAS České středohoří - OP -  výzkum, vývoj a vzdělávání 0 906 906 0 906 906 MAS České středohoří - OP -  výzkum, vývoj a vzdělávání 3306x/9100

13010/6300 MPSV ČR - účel. dot. - státní přísp. na výkon pěstoun. péče 2 592 40 2 632 2 592 40 2 632 MPSV ČR - účel. dot. - státní přísp. na výkon pěstoun. péče 13010/6300

13011/6300 MPSV ČR - účel.dot. - sociálně právní ochrana dětí 0 7 900 7 900 6 881 1 019 7 900 MPSV ČR - účel.dot. - sociálně právní ochrana dětí 13011/6300

1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 6 881 -6 881 0

13015/6300 MPSV ČR - účel. dot. - příspěvek na výkon sociální práce 0 1 201 1 201 0 1 201 1 201 MPSV ČR - účel. dot. - příspěvek na výkon sociální práce 13015/6300

9 473 5 638 15 111 9 473 5 638 15 111Celkem 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: 13.6.2016

předkládá odbor:

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 48 310 -463 47 847

48 310 -463 47 847

původní změna nový

2 1006/1000 TSM, PO - investiční příspěvek 11 200 -463 10 737

3

11 200 -463 10 737

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy:

Výdaje:

2 Vyúčtování investičního příspěvku dle vysoutěžené ceny. Zůstatek nedočerpaného rozpočtu vracíme

zpět do salda příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.

(v Kč)

Tandemový vibrační válec 617 100,00

Elektrické nákladní vozidlo 786 500,00

Silniční fréza 4 694 800,00

Plošina CELA na podvozku 2 042 480,00
Recyklátor živice 2 595 450,00

Celkem 10 736 330,00

1 O finanční prostředky ve výši 463 tis. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů 

k vyrovnání rozpočtu. 

Datum, podpis projednání s vedením města:   

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     7.6.2016 Mgr. Karel Krejza

Datum, podpis navrhovatele:                   7.6.2016 Monika Pavučková

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

ÚZ/ORG
Rozpočet (v tis. Kč)

N á z e v

C e l k e m 

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

Rozpočet (v tis. Kč)
ÚZ/ORG N á z e v



pro jednání ve finančním výboru, dne: 13.6.2016

předkládá odbor: školství kultury, sportu a PP

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1 33058/3321 PO ZŠ Na Valech - vzdělávání pro konkurenceschopnost 0 127 127

2 33058/3325 PO Masarykova ZŠ Svojsíkova -  vzdělávání pro konkurenceschopnost 0 64 64

5 15835/3501 MŽP ČR - EU - účel. dot.-MŠ ul. Stránského-zateplení a výměna oken 0 147 147
6 90877/3501 SFŽP - účel. dot. - MŠ ul. Stránského - zateplení a výměna oken 0 9 9

7 15835/3502 MŽP ČR - EU - účel. dot.-MŠ ul. Baarova - zateplení a výměna oken 0 216 216
8 90877/3502 SFŽP - účel. dot. - MŠ ul. Baarova - zateplení a výměna oken 0 13 13

9 15835/3503 MŽP ČR - EU - účel. dot.-MŠ ul. Plešivecká-zateplení a výměna oken 0 280 280
10 90877/3503 SFŽP - účel. dot. - MŠ ul. Plešivecká - zateplení a výměna oken 0 17 17

11 15835/3505 MŽP ČR - EU - účel. dot.-ZŠ ul. U Stadionu-zateplení a výměna oken 0 998 998
12 90877/3505 SFŽP - účel. dot. - ZŠ ul. U Stadionu - zateplení a výměna oken 0 59 59

0 1 930 576

původní změna nový

3 33058/3321 PO ZŠ Na Valech - vzdělávání pro konkurenceschopnost 0 127 127

4 33058/3325 PO Masarykova ZŠ Svojsíkova -  vzdělávání pro konkurenceschopnost 0 64 64

13 3304/3506 MŠ Vančurova - projektová dokumentace 50 50 100

14 3610/3508 DDM Rozmarýn - projektová dokumentace 125 25 150

15 3308/3500 MŠ Alšova - projektová dokumentace 0 150 150

16 3323/3500 ZŠ Božena - hydroizolace suterénu II. etapa 500 100 600

17 3250/3500 tělocvična v objektu býv. kasáren Pod Radobýlem - výměna oken 0 600 600

18 3037/3500 rekonstrukce Staré radnice č.p. 171 - zhotovení PD 0 600 600
19 3300/3500 ZŠ, MŠ havárie, vandalismus 500 14 514

1 175 1 730 2 905

Finanční vypořádání účelové dotace z r. 2015

Finanční vypořádání účelové dotace z. r. 2015

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

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

1. Tabulka P ř í j m y 

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 

2. Tabulka V ý d a j e

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 



Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Příjmy a výdaje:

1-4

5-12

13

14

15

16

17

18

19 Navýšení rozpočtu na případné havárie na školských objektech.

Datum, podpis navrhovatele:                   4.6.2016 Mgr. Karel Krejza
(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     

Datum, podpis navrhovatele:                   4.6.2016 Ing. Andrea Křížová

Za účelem vybudování retenčních nádrží dešťové vody jako součást projektu realizace kompletního zateplení
objektu, střechy a VZT  DDM Rozmarýn žádáme částku ve výši 25 tis. Kč na rozšíření zpracované PD
Žádost o dotaci byla předložena v rámci výzvy SFŽP k 15. březnu 2016.

Rozhodnutím RM ze dne 28.4.2016 byl dán objekt tělocvičny v bývalých kasárnách Pod Radobýlem do výpůjčky
PO MSZ za účelem využití pro veřejnou sportovní činnost místních sportovních klubů a oddílů. Na objektu je 

Žádáme o navýšení prostředků v částce 100 tis. Kč na realizace akce ZŠ Božena - oprava hydroizolace suterénu
II. etapa - jde o větší rozsah prací než v roce 2015 - východní/severní část objektu a zároveň na žádost ředitele

pláště, střechy, vybudování VZT a retenčních nádrží - podobně jako objekt DDM bude projekt předložen v rámci 
avizovaného dalšího kola dotační výzvy z OPŽP - II. pol. 2016.

Finanční vypořádání účelové dotace poskytnuté v roce 2015 základním školám v rámci Operačního programu 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost z MŠMT ČR prostřednictvím KÚÚK. 

Jde o navýšení způsobilých nákladů na realizaci projektů zateplení a výměna oken shora uvedených objektů.

prostor objektu a částečná oprava západní strany fasády žádáme o navýšení prostředků na její zpracování.

Z důvodu zjištěné havárie střechy na objektu MŠ Alšova a v souladu s aktuálním zásobníkem projektů pro realizaci
energetických opatření budov ve vlastnictví města žádáme o částku ve výši 150 tis. Kč na vypracování PD - zateplení

Z důvodu rozsáhlejších prací na PD MŠ Vančurova - částečné zateplení půdních prostor,  hydroizolace suterénních 

Finanční vypořádání o poskytnutí dotace na základě uzavřeného dodatku č. 1 mezi SFŽP ČR a Městem Litoměřice. 

žádosti v rámci IROP výzvy  č. 60 Revitalizace vybraných kulturních památek II. 9/2016-3/2017 - podpora ve výši
až 85% způsobilých nákladů rekonstrukce včetně nákladů na zhotovení PD.

ZŠ byla do objemu prací zahrnuta rovněž  terén dětského školního hřiště, které slouží i jako hřiště veřejné.

v současné době prováděna údržba, aby mohl být provoz zahájen k 1. září 2016. S ohledem na nevyhovující
stav stávajících oken, kterými dochází k úniku tepla, nejsou otvíratelná a tělocvičnu je tak možné větrat pouze zastaralou

úspornost budovy. Realizace proběhne v průběhu léta, aby mohl objekt sloužit od září oddílům TJ Slavoj - šerm,

Žádáme o částku ve výši 600 tis. Kč na zpracování PD za účelem rekonstrukce objektu Stará radnice č. p. 171.

Objekt je vlastnictvím města v současné době využíván Oblastním muzeum v Litoměřicích. Záměrem je podání

hip hop, TJ Slavoj - basketbal, klubu potápění případně dalším dle využitelné kapacity.

vzduchotechnikou, žádáme o částku ve výši 600 tis. Kč na výměnu oken se současnými standardy na energetickou



pro jednání ve finančním výboru, dne: 13.6.2016

předkládá odbor:

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 47 847 438 48 285

2 4802/4000 ul. Jasanová - prodej pozemku 1 200 325 1 525

0

49 047 763 49 810

původní změna nový

3 4806/4000 Mírové nám. 18/10 - úprava nebytových prostor 2 000 763 2 763

 

2 000 763 2 763

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :  

Příjmy a výdaje:

2 Při projednávání rozpočtového opatření ve FV dne 12.4.2016 ohledně prodeje pozemku Jasanová bylo 

opomenuto, že ke kupní ceně se připočítává i DPH 21 %. Odvod DPH na FÚ je již rozpočtován ve výdajích.

3

1 O finanční prostředky ve výši 438 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů 

k vyrovnání rozpočtu. 

Datum, podpis projednání s vedením města:   1.6.2016 Mgr. Karel Krejza

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     

Datum, podpis navrhovatele:                   1.6.2016 Mgr. Václav Härting

konečná vysoutěžená cena může být nižší. Případnou úsporu bychom vrátili zpět po vlastní realizaci díla. 

C e l k e m 

C e l k e m 

V ý d a j e

ÚZ/ORG

2. Tabulka

Původní odhadovanou výši investice na rekonstrukci nebytových prostor ve dvorním traktu č. p. 18/10 

na Mírovém náměstí ve výši 2 mil. Kč (do této výše kryto schváleným rozpočtem) je nutno navýšit o částku 

763 tis. Kč (dle aktuálně zpracovaného rozpočtu k vypracované projektové dokumentaci vč. DPH). Před 

vyhlášením výběrového řízení na zhotovitele díla je nutné mít zajištěno finanční krytí na celou akci, ačkoliv 

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)

správy nemovitého majetku města

N á z e v

1. Tabulka P ř í j m y 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)



pro jednání ve finančním výboru, dne: 13.6.2016

předkládá odbor: životního prostředí

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 48 285 126 48 411

48 285 126 48 411

původní změna nový

2 5805/5000 podzemní kontejnery 350 316 666

3 5022/5000 ul. Žernosecká - dešťová kanalizace 1 000 -250 750

4 5022/5000 PD - splašková kanalizace koupaliště 0 40 40

5 5022/5000 PD - využití srážkových vod v budově ul. Pekařská 0 20 20

1 350 126 1 476

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Výdaje:

2 V současné době se dokončuje povolovací řízení na instalaci tří podzemních kontejnerů 

na separované odpady v ulici Žižkova. Původně bylo uvažováno pouze s nákupem části technologie 

s následnou instalací v příštím roce.  Vzhledem k tomu, že se podařilo získat příslušná vyjádření 

dříve, bylo by vhodné provést instalaci již v letošním roce. Tím dojde k úspoře nákladů na dopravu 

a skladování.

3 V současné době je nutné řešit havarijní stav dešťové kanalizace v ulici Žernosecká. Jedná se o vyřešení,

dnes na základě stížností, zaslepené dešťové vpusti v ulici Žernosecká. SR upravujeme na 750 tis. Kč. 

4 Na městském koupališti je třeba řešit havarijní stav splaškové kanalizace-v současné době vedené do Labe.

5 V budově MěÚ Litoměřice v Pekařské ulici je třeba připravit PD pro využití srážkové vody na splachování WC.

Po realizaci tohoto opaření  dojde k 30% úspoře nákladů na vodu + jde o opatření v rámci zdravých měst. 

1 O finanční prostředky ve výši 126 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů 

k vyrovnání rozpočtu. 

Datum, podpis projednání s vedením města:

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)  3.6.2016 Mgr. Václav Červín

Datum, podpis navrhovatele:                                   3.6.2016 Ing. Pavel Gryndler

C e l k e m 

C e l k e m 

Výdaje

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

2. Tabulka

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 



pro jednání ve finančním výboru, dne: 13.6.2016

předkládá odbor:

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 48 411 1 010 49 421

2 8257/8200 pojistné - náhradní plnění (poškození komun.ul. Vodní) 592 10 602

C e l k e m 49 003 1 020 50 023

původní změna nový

3 8211/8200 ul. Akátová 4 500 1 020 5 520

4 8211/8200 letní kino 200 200 400

C e l k e m 4 700 1 220 5 920

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy:

Příjmy a výdaje:

2 Podíl na havárii vodovodu v ulici Vodní zaplatila pojišťovna 592 tisíc a 10 tisíc je spoluúčast SVS, a.s.

3 Navýšení rozpočtu dle usnesení RM dne 26.5.2016 tj. schválení uzavření smlouvy na investiční akci 

ul. Akátová na celkový rozpočet ve výši 5 520 tis. Kč. Navýšení rozpočtu požadujeme ze salda 

příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.

4 Navýšení rozpočtu na výdaje související s opravou schodiště v areálu letního kina. Finanční prostředky jsou

převedeny z navýšení celkového rozpočtu (1 930 tis. Kč) na straně příjmů u OŠKSaPP. 

1 O finanční prostředky ve výši 1 010 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů 

k vyrovnání rozpočtu. 

Datum, podpis projednání s vedením města: 2.6.2016 Mgr. Václav Červín

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)  

Datum, podpis navrhovatele:                                   2.6.2016 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: 13.6.2016

předkládá útvar: strategického plánování
a udržitelného rozvoje

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 49 421 150 49 571

49 421 150 49 571

původní změna nový

2 9103/9100 příprava a realizace projektů 272 150 422

272 150 422

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Výdaje:

2

1 O finanční prostředky ve výši 150 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů 

k vyrovnání rozpočtu. 

Datum, podpis projednání s vedením města: 23.5.2016 Mgr. Ladislav Chlupáč

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)  

Datum, podpis navrhovatele:                                   23.5.2016 Mgr. Milan Čigáš

Do konce roku 2016 se předpokládá příprava dalších projektů, mj. zaměřených na dopravu (podpora nákupu 
elektromobilů); na renovaci školských zařízení (MŠ Alšova - havarijní stav střechy) - finanční prostředky budou 
použity na přípravu projektových žádostí.

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

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)



saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 48 310

dotace 0

mezisoučet 48 310

ekonomický -463

mezisoučet 47 847

správní 0

mezisoučet 47 847

školství, kultury, sportu a PP 0

mezisoučet 47 847

správa nemovitého majetku města 438

mezisoučet 48 285

životního prostředí 126

mezisoučet 48 411

sociálních věcí a zdravotnictví 0

mezisoučet 48 411

stavební úřad 0

mezisoučet 48 411

územního rozvoje 1 010

mezisoučet 49 421

městská policie 0

mezisoučet 49 421

útvar obrany a krizového řízení 0

mezisoučet 49 421

obecní živnostenský úřad 0

mezisoučet 49 421

dopravy a silničního hospodářství 0

mezisoučet 49 421

útvar strategického plánování a udržitelného rozvoje 150

mezisoučet 49 571

stav po 3. RO 49 571

3. RO celkem 1 261

členění dle odborů zdroje z min. let



Výběr daní za období      
1-5/2016

s porovnáním na období 1-5/2015
(údaje v tis. Kč)

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

54 000 58 000 6 000 6 000 5 500 6 500 51 000 60 400 8 000 15 000 116 200 117 700 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 5 312 293 805 719 432 490 13 803 13 982 79 28

3 4 022 4 598 106 103 335 369 5 396 10 616 4 174 4 482 63 143

14 409 16 005 135 829 1 680 1 555 7 523 13 297 0 0 27 315 28 619 515 681

4 3 481 1 666 390 220 7 247 2 786 7 324 7 663 15 25

5 4 076 7 017 2 440 654 89 955 12 620 12 694 16 92

6

7 557 8 683 0 2 830 874 7 336 3 741 0 0 19 944 20 357 31 117

7

8

9

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

10

11

12

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

21 966 24 688 135 831 2 510 2 429 14 859 17 038 0 0 47 259 48 976 546 798

%
plnění 41 43 2 14 46 37 29 28 0 0 41 42 3 4

87 275 94 760

34 35

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) 7 485

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 : 23. 6. 2016 
 
předkládá : Mgr. Karel Krejza – místostarosta 
ekonomický odbor 
 
Návrh: 
Schválení účetní závěrky Města Litoměřice za rok 2015 a Závěrečného účtu Města 
Litoměřice za rok 2015 včetně Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření Města 
Litoměřice za rok 2015 
 
Odůvodnění: 
Schválení účetní závěrky: 
- vyplývá z vyhlášky MF č. 220/2013 Sb. ke schvalování účetních závěrek některých účetních 
jednotek, která ukládá povinnost schvalovat účetní závěrku příslušným orgánem obce 
podklady pro schvalování účetní závěrky - viz přílohy: 
Výkazy k 31.12. 2015 
Inventarizační zpráva za rok 2015 
Roční zpráva orgánu veřejné správy za rok 2015 - (zpráva interního auditu) 
Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření Města Litoměřice za rok 2015 
 
- účetní závěrka podává informace o stavu a pohybu veškerých aktiv a závazků účetní 
jednotky a spolu s informacemi obsaženými v podkladech ke schvalování účetní závěrky a v 
závěrečném účtu umožňuje efektivní posouzení úplnosti a průkaznosti účetnictví a 
vyhodnocení předvídatelných rizik a ztrát ve vztahu k věrnému a poctivému obrazu předmětu 
účetnictví a finanční situaci účetní jednotky 
 
Závěrečný účet: 
- v souladu s § 17 z. 250/2000 Sb. byl návrh závěrečného účtu zveřejněn na úřední desce v 
termínu 15 dní před jednáním zastupitelstva 
- přezkum hospodaření za rok 2015 byl proveden kontrolními pracovníky KÚ Ústeckého 
kraje – závěr zprávy – nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 
420/2004 Sb.) 
- vzhledem k závěru Zprávy o přezkumu hospodaření je tedy zastupitelstvu Města Litoměřice 
navrženo souhlasit s celoročním hospodařením Města Litoměřice za rok 2015 bez výhrad 
viz přílohy: 
Závěrečný účet Města Litoměřice za rok 2015 
Výkazy k 31.12. 2015 
Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření Města Litoměřice za rok 2015 
 
Úplné znění návrhu závěrečného účtu včetně příloh a celá Zpráva o přezkoumání hospodaření 
je zveřejněna na webových stránkách Města Litoměřice – viz odkaz 
 
https://www.litomerice.cz/uredni-deska/4101-navrh-zaverecny-ucet-za-rok-2015 
 
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje účetní závěrku Města Litoměřice za rok 2015 (viz příloha orig. zápisu). 
ZM schvaluje Závěrečný účet Města Litoměřice za rok 2015 bez výhrad včetně Zprávy o 
výsledcích přezkoumání hospodaření Města Litoměřice za rok 2015 (viz přílohy orig. 
zápisu). 
 
 
Podpis navrhovatele:                                    Přijaté usnesení ZM č. : 



















































 
 

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

N  Á  V  R  H     D  O     Z M 
 
 
Pro jednání ZM dne: 23. 6. 2016 

 
 
Předkládá      Ing. Pavel Grund  - místostarosta 
                       
 
 
 
Návrh:  

 
Přijetí dotace a schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace 
z Krajského úřadu Ústeckého kraje na zabezpečení lékařské pohotovostní služby 
na rok 2016. 
 
 
Odůvodnění: 
 
Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením ze dne 25. 4. 2016 rozhodlo o navýšení dotace 
o 532 800,- Kč na celkovou částku ve výši 1 937 800,- Kč, a o uzavření tohoto dodatku 
ke smlouvě. 
 
 
Návrh na usnesení:  
  

ZM schvaluje přijetí dotace a Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace 
na zabezpečení lékařské pohotovostní služby na rok 2016 mezi Městem Litoměřice a 
Ústeckým krajem (dodatek viz příloha orig. zápisu). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:   



 
 
 
 
 
 
 
Krajský úřad 

        JID: 
Číslo smlouvy u poskytovatele: 16/SML0026 
Číslo smlouvy u příjemce:  1/2016/1 
 

DODATEK Č. 1  
KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE 

uzavřený v souladu s ust. § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů  

Smluvní strany 

Poskytovatel 
Ústecký kraj 
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje 
Kontaktní osoba: Ing. Petr Severa, vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu 

Ústeckého kraje 
E-mail/telefon: severa.p@kr-ustecky.cz/475657433 
IČ: 70892156 
DIČ: CZ70892156 
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s. 
 číslo účtu: 882733379/0800 
 

(dále jen „poskytovatel“) 
 

a 
 

Příjemce  
Město Litoměřice  
Sídlo: Mírové náměstí 15/7, 41201 Litoměřice 
Zastoupený: Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou Města Litoměřice 
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Renáta Jurková, vedoucí odboru sociálních věcí a 

zdravotnictví Městského úřadu Litoměřice 
E-mail/telefon: renata.jurkova@litomerice.cz/416916129 
IČ: 00263958 
DIČ: CZ00263958 
Bank. spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Litoměřice 
 číslo účtu: 9005-1524-471/0100 
 

(dále jen „příjemce“) 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

DODATEK Č. 1  
KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE 

NA ZABEZPEČENÍ LÉKAŘSKÉ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY 
 (dále jen „dodatek“)  



 

 

1) Poskytovatel a příjemce se z důvodu změny výše poskytnuté dotace dohodli 
na následujících změnách smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení 
lékařské pohotovostní služby uzavřené dne 15.2.2016 (dále jen „smlouva“): 

V článku I. odstavec 1. nově zní:  

„Poskytovatel poskytuje na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 
14. 12. 2015 a ze dne 25. 4. 2016 dotaci ve výši 1 937 800,- Kč (slovy: 
jedenmiliondevětsettřicetsedmtisícosmsetkorun českých), která bude převedena 
bezhotovostně na účet příjemce, č. ú. 9005-1524-471/0100, pod UZ (účelovým 
znakem) 400, za podmínky, že ji příjemce použije v souladu s touto smlouvou 
v kalendářním roce, ve kterém byla poskytnuta.“ 

 
2) V případě, kdy byla poskytovatelem příjemci již vyplacena dotace v původní výši, 

bude navýšení dotace provedeno formou doplatku do celkové částky navýšené 
dotace dle tohoto dodatku, a to do 20 dnů ode dne uzavření tohoto dodatku. 

 
3) Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají 

v platnosti. 
 

4) Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž 
poskytovatel obdrží 2 vyhotovení a příjemce obdrží 1 vyhotovení. 
 

5) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.  
 

6) O navýšení dotace a uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto Zastupitelstvem 
Ústeckého kraje usnesením č. 17/29Z/2016 ze dne 25. 4. 2016. 
 

V Ústí nad Labem dne……………………V Litoměřicích dne……………… 

Poskytovatel 
Ústecký kraj 
Oldřich Bubeníček,  
hejtman kraje 

 

Příjemce 
Město Litoměřice 
Mgr. Ladislav Chlupáč,  
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: 23. 6. 2016 
 
 
předkládá: Ing. Pavel Grund  - místostarosta 
                   
 

 
Návrh:  
 
Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění závazku veřejné služby na zabezpečení 
lékařské pohotovostní služby mezi Městem Litoměřice a příspěvkovou organizací 
Městská nemocnice v Litoměřicích na rok 2016 a následné poskytnutí dotace. 
 
 
Odůvodnění: 
 
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 25. 4. 2016 bude poskytnuto 
navýšení dotace na zabezpečení lékařské pohotovostní služby ve výši 532 800,- Kč. Výše 
celkové dotace na rok 2016 činí částku 1 937 800,- Kč. 
Navýšení dotace bude provedeno formou doplatku do celkové částky navýšené dotace 
dle tohoto dodatku, a to do 20 dnů ode dne uzavření tohoto dodatku. 
 
 
Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění závazku veřejné služby na zabezpečení 
lékařské pohotovostní služby mezi Městem Litoměřice a příspěvkovou organizací Městská 
nemocnice v Litoměřicích na rok 2016 a následné poskytnutí dotace (dodatek viz příloha orig. 
zápisu). 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:                                                 Přijaté usnesení ZM č.:            
 
 
 
 
                                   



Dodatek č. 1  
ke Smlouvě o zajištění závazku veřejné služby 

uzavřené podle ust. § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
 
Číslo objednatele : … 
Číslo poskytovatele : … 
 

S m l u v n í   s t r a n y 
 

Objednatel: 

Město Litoměřice 
se sídlem  : Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 
zastoupený  : Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou  
IČO   : 00263958 
DIČ   : CZ00263958  
Bankovní spojení : KB, a. s., pobočka Litoměřice 
Číslo účtu  : 19-1524-471/0100 
Zástupce pro věcná jednání: 
Jméno, funkce            : Ing. Pavel Grund, místostarosta města Litoměřice 
telefon, fax  : 416 916 108  
e-mail   : pavel.grund@litomerice.cz 
 
Poskytovatel: 

Městská nemocnice v Litoměřicích 
zastoupený        : Ing. Radkem Lončákem, MBA, předsedou Správní rady              
                                MUDr. Leošem Vysoudilem, MBA, členem Správní rady 
                                Ing. Vladimírem Kestřánkem, MBA, členem Správní rady        
IČO        : 00830488 
se sídlem         Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice 
Bankovní spojení  : KB, a. s., pobočka Litoměřice 
Číslo účtu         :  24734471/0100 
Místo provozování: Městská nemocnice v Litoměřicích 
Zástupce pro věcná jednání:  
Jméno/funkce       : MUDr. Jiří Štverák, manažer pro lékařské obory 
telefon, e-mail.     : 416 723 702, j.stverak@nemocnice-lt.cz  
Jméno/funkce       : JUDr. Vladimír Petr, právník Městské nemocnice v Litoměřicích 
Telefon/e-mail      : 416 723 398, v.petr@nemocnice-lt.cz 
  
Poskytovateli zdravotních služeb vydal Krajský úřad Ústeckého kraje dne 18. 06. 2013 
registraci č .e.: 235/ZD/2013-3.  

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento  

 

DODATEK Č. 1 
KE   S M L O U V Ě  O ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY  

na zabezpečení lékařské pohotovostní služby  
(dále jen „Dodatek“)  

 



 
1) Poskytovatel a objednatel se z důvodu změny výše poskytnuté dotace dohodli na následujících 

změnách smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení lékařské pohotovostní služby 
uzavřené dne 22. 02. 2016 (dále jen „Smlouva“). 

2) V Článku III. odstavec 1) nově zní: 
Objednatel je povinen: 

„Uhradit poskytovateli za zabezpečení provozu (poskytování zdravotní péče) ordinace LPS 
vyrovnávací platbu za celé smluvní období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016. Ústecký kraj poskytl 
účelovou dotaci městu Litoměřice ve výši 1.937 800,- Kč (slovy: 
jedenmiliondevětsettřicetsedmtisícosmset korun českých). Plán nákladů a výnosů provozu 
ordinace LPS na uvedené období je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy.“ 

3) V případě, kdy byla objednatelem poskytovateli již vyplacena dotace v původní výši, bude 
navýšení dotace provedeno formou doplatku do celkové částky navýšené dotace dle tohoto 
Dodatku, a to do 20 dnů ode dne uzavření tohoto Dodatku.  

4) Tento Dodatek bude zveřejněn na úřední desce objednatele způsobem umožňujícím dálkový 
přístup do 30 dnů ode dne uzavření Dodatku, a to po dobu nejméně 3 let ode dne zveřejnění.  

5) Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.  

6) Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

7) Tento Dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 
2 vyhotovení a poskytovatel obdrží 1 vyhotovení. 

8) O navýšení dotace a uzavření tohoto Dodatku bylo rozhodnuto Zastupitelstvem města Litoměřice 
usnesením č. …/…/2016 ze dne 23 06. 2016. 

 
  

V Litoměřicích dne …………………..                           V Litoměřicích dne …………….. 
 
Za objednatele:                                                                                      Za poskytovatele: 

 
 
 …………………………………..… ………………………………………. 
 Mgr. Ladislav Chlupáč Ing. Radek Lončák, MBA 
 starosta  předseda Správní rady 
  Městské nemocnice v Litoměřicích 
 
 
 
 
  ………………………………………. 
  MUDr. Leoš Vysoudil 
  člen Správní rady 
  Městské nemocnice v Litoměřicích 
 
 
 
 
 
                                                                                                         ……………………………………... 
  Ing. Vladimír Kestřánek, MBA 
  člen Správní rady  
  Městské nemocnice v Litoměřicích 
     



 Příloha č. 1:  
 

Plánované roční náklady a výnosy provozu ordinace LPS 

odbornost ordinace LPS 
Všeobecný praktický lékař (nebo Praktický lékař pro 

děti a dorost)  

poskytovatel zdravotních služeb 
(název, sídlo) 

Městská nemocnice v Litoměřicích 

 

Nákladová/Výnosová položka 
Předpokládané čerpání vyrovnávací platby  

z rozpočtu objednatele na zajištění LPS  
v období od 1. 1. do 31. 12. 2016 (v Kč) 

1. Náklady celkem                                                             3 447 800,-- 

1.1. Mzdové náklady                                                             3 117 800,-- 

1.2. Provozní náklady                                                                   40 000,-- 

1.3. Platby za služby                                                                   25 000,--       

2. Odměna poskytovateli  
(max. 10% z celkových nákladů) 

                                                               265 000,-- 

3. Výnosy                                                             1 510 000,-- 

3.1. Platby zdravotních pojišťoven                                                             1 110 000,-- 

3.2. Ostatní výnosy (vč. regulačních 
poplatků)                                                                         

400 000,-- 

Celková výše vyrovnávací platby 
z rozpočtu objednatele 

1 937 800,- 

 

   

v    

dne    

   

   

   

……………………………………………… 
razítko a podpis statutárního zástupce poskytovatele 

 

 

 



 
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: 23.6.2016 
předkládá: místostarosta Ing. Pavel Grund 
 

 
 
Návrh: 
Žádost Hospice sv. Štěpána, z.s. o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města 
Litoměřice 
 
 
Odůvodnění:   
Hospic sv. Štěpána, z.s. požádal o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města 
Litoměřice na výdaje spojené s činností této organizace. Jeho činnost spočívá v pomoci 
potřebným osobám, především trpícím v terminálním stadiu své nemoci, zejména nádorového 
charakteru, a nápomoci vytvoření systému speciální péče o tyto nemocné. Činnost zařízení 
vhodným způsobem doplňuje zdravotní služby poskytované občanům města Litoměřice. 
Vzhledem k tomu, že v současné době chybí Hospici finance ve výši 2. mil. korun, žádá 
organizace o poskytnutí daru ve výši 200.000,-Kč, který bude použit na činnost v roce 2016. 
 
Dopad do rozpočtu města: 
 

a) Viz. ÚZ 06016/6400 Hospic, v rámci schváleného rozpočtu 200.000,-Kč 
 

 
 
Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje poskytnutí finančního daru pro Hospic sv. Štěpána, z.s., Rybářské nám. 662/4, 
412 01 Litoměřice, IČO: 65081374 ve výši 200.000,- Kč na činnost této organizace pro rok 
2016. 
 
 
 
 
 
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:  23.6..2016  
předkládá:  Mgr. Karel Krejza - místostarosta                 
zpracovala: Ing. Andrea Křížová, vedoucí odboru ŠKSaPP 
 
 
Návrh: 
Schválení smlouvy o spolupráci - rekonstrukce objektu Stará radnice č.p. 171  
 
 
 
Odůvodnění: 
Odbor ŠKSaPP předkládá ZM návrh záměru spolupráce mezi městem Litoměřice, Ústeckým krajem a Oblastním 
muzeem v Litoměřicích za účelem kompletní rekonstrukce objektu Stará radnice č.p. 171 a vybudování nové 
muzejní expozice – viz přiložený návrh Smlouvy o spolupráci. 
Objekt je vlastnictvím města Litoměřice, v současné době v užívání Oblastním muzeem v Litoměřicích, 
příspěvkovou organizací, zřízenou Ústeckým krajem, a to na základě nájemní smlouvy, dále je částečně využíván 
pro provozovnu kavárny a obchod. Jelikož se jedná o nemovitou kulturní památku, která je na indikativním 
seznamu na prohlášení za Národní kulturní památku je záměrem získat prostředky na realizaci kompletní 
rekonstrukce v rámci aktuálních možností Programového období 2014-2020 resp. IROP cíl 3.1 výzva č. 60 – 
Revitalizace vybraných kulturních památek II. (podrobné podmínky viz příloha návrhu). Předpokládaný termín pro 
podání žádostí 9/2016 – 3/2017. Podpora může činit až 85% způsobilých nákladů včetně výdajů na zhotovení PD. 
Záměrem rekonstrukce je obnova kulturní památky, která vychází ze současného stavu poznání kulturně 
historických hodnot, které je nezbytné zachovat při umožnění realizace zamýšleného záměru. V neuspokojivém 
stavu je v současné době konstrukce krovu spolu se střešní krytinou, vedení inženýrských sítí, části kulturní 
památky, které jsou díly výtvarných umění a uměleckořemeslnými pracemi a ostatní konstrukce objektu. 
Obnova nemovité kulturní památky umožní nájemci resp. Oblastnímu muzeu v Litoměřicích realizovat moderní 
muzejní expozici, která má specifické nároky z pohledu bezpečnosti a ochrany vystavovaných sbírkových 
předmětů, pohybu návštěvníků a vlastního provozu. Pro ostatní uživatele (v současné době kavárna a obchod), 
mimo prostor užívaným Oblastním muzeem, vznikne reprezentativní interiér, odpovídající požadavkům statutu 
nemovité kulturní památky – Národní kulturní památky, a zároveň i nárokům vlastního provozu v tomto objektu. 
  
Vyjádření právního odd.: 
Právní oddělení města Litoměřice i Ústeckého kraje smlouvu zrevidovalo a souhlasí s její finální verzí 
 
Dopad do rozpočtu města: 
Náklady spojené se zpracováním PD – předpoklad 600tis Kč – projednáno ve FV dne 13.6.2016 , předloženo ke 
schválení na jednání ZM dne 23.6.2016 
   
 
  
Návrh na usnesení: 
 
ZM  schvaluje smlouvu o spolupráci s Ústeckým krajem, Velká hradební 3118/48, Ústí nad Labem, PSČ 40002, 
IČO: 70892156 a Oblastním muzeem v Litoměřicích, příspěvková organizace, Litoměřice, Dlouhá 173, PSČ 41201, 
IČO: 00360635  (viz příloha originál zápisu).  
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele :                                                 Přijaté usnesení RM č. :                                              
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SMLOUVA O SPOLUPRÁCI 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: 

Město Litoměřice 
se sídlem: Mírové náměstí 15/7, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice 
IČO: 002 63 958 
zastoupeno:   Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta 
(dále též jen „Město Litoměřice“) 

a 

Ústecký kraj 
se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
IČO: 70892156 
zastoupen:   Oldřich Bubeníček, hejtman 
(dále též jen „Zřizovatel“) 

a 

Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace 
se sídlem: Litoměřice, Dlouhá 173, PSČ 41201 
IČO: 00360635 
zastoupena: Mgr. Tomáš Wiesner, ředitel 
(dále též jen „Muzeum“) 
 

(Město Litoměřice, Zřizovatel a Muzeum jsou dále společně označováni též jen jako 
„Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě též jen jako „Smluvní strana“) 

tuto 

smlouvu o spolupráci 

v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
(dále jen „OZ“) 

 
(dále jen „Smlouva“) 

PREAMBULE 

Město Litoměřice prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemku parc. č. 234, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 644 m2, jehož součástí je stavba, budova č. p. 171, to vše 
zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální 
pracoviště Litoměřice, na LV č. 1 pro katastrální území a obec Litoměřice (dále jen „Stará 
radnice“). 
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Muzeum prohlašuje, že užívá na základě nájemní smlouvy  Starou radnici pro provozování 
své hlavní činnosti. Zřizovatel prohlašuje, že je osobou zřizující Muzeum jako svou 
příspěvkovou organizaci. 

Vzhledem k tomu, že Smluvní strany mají zájem na dalším rozvíjení veřejně prospěšného 
účelu Muzea a propagace oblasti Litoměřicka, dohodly se Smluvní strany na následující 
spolupráci. 

1. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1 Účelem této Smlouvy je úprava zásad týkajících se předmětu této Smlouvy, 
jímž se rozumí vzájemná spolupráce Smluvních stran se záměrem přípravy 
a realizace rekonstrukce Staré radnice a následné realizace nové muzejní 
expozice umístěné v tomto objektu. To vše s cílem zvýšit turistickou atraktivitu 
Města Litoměřice, zvýšení návštěvnosti Muzea, jakož i s intencí propagování 
oblasti Litoměřicka, její historie a kultury. 

1.2 Smluvní strany tímto projevují vůli vzájemně spolupracovat na realizaci shora 
uvedeného záměru. Za tímto účelem si budou Smluvní strany zejména 
vzájemně poskytovat součinnost potřebnou pro naplnění účelu spolupráce dle 
této Smlouvy, především uskutečňovat potřebná jednání vedoucí k realizaci 
rekonstrukce Staré radnice a nové muzejní expozice. Smluvní strany berou na 
vědomí, že veškerá právní jednání podléhají předchozímu schválení jejich 
orgány s rozhodovací pravomocí, tj. především rozhodnutím zastupitelstev 
a rad. Smluvní strany též berou na vědomí, že v důsledku případné změny 
politické reprezentace Smluvních stran může v průběhu času docházet k 
neočekávaným změnám stran jejich vzájemných vztahů  týkajících se 
spolupráce dle této Smlouvy. 

2. SPOLUPRÁCE – REKONTRUKCE STARÉ RADNICE 

2.1 Město Litoměřice po uzavření této Smlouvy na některém z budoucích 
zasedání svých věcně příslušných orgánů, a to na nejbližším možném 
zasedání, projedná záměr rekonstrukce Staré radnice. Pokud bude záměr 
schválen a nevyskytnou-li se další faktické či právní překážky, vyvine Město 
Litoměřice činnost směřující k přípravě, zahájení a provedení rekonstrukce 
Staré radnice. 

2.2 Město Litoměřice, za podmínky uvedené výše v bodě 2.1 této Smlouvy, vyvine 
úsilí, jež po něm lze spravedlivě požadovat a v míře, kterou umožňují platné 
právní předpisy České republiky, jakož i faktické a právní podmínky vytvořené 
především orgány veřejné moci a činností institucí Evropské unie na území 
České republiky, k tomu, aby především formou získání finanční dotace 
ze strany Integrovaného regionálního operačního programu – oblast 
zaměřená na „Revitalizaci vybraných památek II.“ získalo finanční prostředky 
k použití za účelem rekonstrukce Staré radnice. Potřebné financování 
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rekonstrukce Staré radnice nad rámec dotačních výnosů zajistí Město 
Litoměřice. 

2.3 V případě schválení záměru rekonstrukce, projektové dokumentace a 
přidělení dotace dle výše uvedeného je realizace rekonstrukce Staré radnice 
plánována na období roku 2017 až 2018. Město Litoměřice zajistí výběrové 
řízení na dodavatele stavebních prací, pokud pro záměr rekonstrukce Staré 
radnice obdrží Rozhodnutí o poskytnutí dotace z příslušného dotačního 
programu a dojde ke schválení dalších výdajů z rozpočtu Města Litoměřice na 
spolufinancování rekonstrukce objektu Staré radnice. 

2.4 Muzeum umožní v přípravné fázi rekonstrukce Staré radnice přístup do 
budovy zástupcům Města Litoměřice, jakož i zaměstnancům Městského úřadu 
 Litoměřice, či sjednané odborné firmy za účelem posouzení rozsahu 
rekonstrukce objektu, a to kdykoli na žádost Města Litoměřice. 

2.5 Rekonstrukce Staré radnice se předpokládá v tomto základním rozsahu: 

a) oprava a nátěr fasády; 
b) výměna střešní krytiny, oprava krovů, výměna klempířských prvků a 

oprava komínů ; 
c) okna s UV filtry – odborná repase; 
d) nové inženýrské sítě (voda, odpady, elektrorozvody); 
e) nové stropní osvětlení (pro expozice); 
f) nový systém vytápění; 
g) podlahové krytiny – především oprava, zachování stávajícího historického 

rázu; 
h) podhledy – novodobé budou odstraněny, vnitřní omítky; 
i) certifikované mříže do oken směřujících do dvora budovy; 
j) nové nízkonapěťové rozvody a instalace: 

− elektronický zabezpečovací systém - nová instalace ve 3. stupni 
zabezpečení; 

− elektronický protipožární systém; 
− datová síť pro expozici; 
− kamerový systém; 

k) nové sociální zařízení v mezipatře; 
l) restaurátorské zásahy: 

− veškeré kamenné prvky, včetně sochy sv. Rolanda; 
− hlavní schodiště vstupu do Muzea (restaurátorský průzkum 

a záměr); 
− sluneční hodiny (restaurátorský záměr); 
− dřevěné prvky – obložení stěn v zasedacím sále, stropy, dveře; 
− kovové prvky – kování atp. 
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3. SPOLUPRÁCE – NOVÁ MUZEJNÍ EXPOZICE 

3.1 Zřizovatel a Muzeum se dle této Smlouvy zavazuje, v případě úspěchu 
v aktivitě Města Litoměřice a po proběhnuvší rekonstrukci Staré radnice, že  
společnými náklady vytvoří zcela novou expozici, jejíž provoz bude Muzeum 
do budoucna zajišťovat. Zřizovatel a Muzeum zahájí práce na realizaci 
expozice nejpozději do jednoho (1) roku od skončení rekonstrukce Staré 
radnice, tak, aby mohla být nová expozice otevřena pro veřejnost nejpozději 
v průběhu roku 2020. 

3.2 Smluvní strany berou na vědomí, že uskutečňování činnosti Zřizovatele 
a Muzea dle přechozího bodu 3.1 této Smlouvy je podmíněno vždy souhlasem 
orgánů Zřizovatele. Rozhodování o záměru realizace nové muzejní expozice 
se předpokládá před podáním žádosti Města Litoměřice o dotaci na 
rekonstrukci Staré radnice. 

3.3 Smluvní strany povedou o konkrétní podobě muzejní expozice dialog. Nová 
muzejní expozice bude odpovídat svou koncepcí úrovni muzejnictví v 21. 
století, s přihlédnutím k tomu, že Stará radnice je nemovitou kulturní 
památkou. Nová muzejní expozice bude zaměřena na kvalitní propagaci 
historie a kultury oblasti Litoměřicka a jejích obyvatel. Bude zahrnovat 
především stálou expozici k dějinám Litoměřic a širšího litoměřického regionu, 
doplněnou o prostory pro krátkodobé výstavy. 

3.4 Případné stavební a obdobné zásahy a úpravy interiéru v budově  Staré 
radnice v průběhu realizace nové expozice Muzea budou vždy předem 
projednány s Městem Litoměřice, jakožto vlastníkem objektu, aby nedošlo 
k porušení závazných podmínek určených ze strany poskytovatele dotace 

3.5 Smluvní strany se dohodly na základním rozsahu a obsahu nové muzejní 
expozice a muzejních prostor tak, jak jsou vymezeny v příloze 4.1 této 
Smlouvy. 

3.6 Smluvní strany po realizaci nové muzejní expozice budou tuto novou muzejní 
expozici přiměřeným způsobem veřejně propagovat, zejména formou umístění 
letáků o Muzeu ve svých informačních centrech apod. Přímé náklady na 
vytvoření propagačních materiálů nese Muzeum. To se netýká propagačních 
materiálů Města Litoměřice, v nichž bude Muzeum zmiňováno. 

3.7 Muzeum umožní oficiálním hostům Města Litoměřic a Zřizovatele vstup 
do prostor Muzea zdarma, a to především za účelem prezentace a propagace 
nové muzejní expozice. 

4. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 

4.1 Pro vyloučení pochybností tímto Smluvní strany prohlašují, že plnění této 
Smlouvy se sjednává jako bezúplatné. Smlouva není uzavírána za účelem 
výdělečné činnosti. 
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4.2 Tato Smlouva její Smluvní strany jakkoli přímo nezavazuje k uzavření jiné 
smlouvy související s předmětem této smlouvy dle čl.1 

4.3 Po dobu rekonstrukce Staré radnice a realizace nové muzejní expozice se 
předpokládá uzavření Staré radnice pro veřejnost.  

4.4 Provedením rekonstrukce a nové muzejní expozice zůstane do budoucna 
nedotčen nájemní vztah mezi Městem Litoměřice a Muzeem co do výše 
nájemného. To však nevylučuje, aby se Město Litoměřice a Muzeum, 
za případné vedlejší účasti Zřizovatele, dohodli na změně výše nájemného 
vzhledem k dalším skutečnostem. 

4.5 Veškerá oznámení mezi Smluvními stranami, která se vztahují k této 
Smlouvě, nebo která mají být učiněna na základě této Smlouvy a v souvislosti 
s ní, musí být učiněna v písemné formě a adresována Smluvní straně, 
doručena osobně, e-mailem, prostřednictvím datové schránky  nebo 
doporučeným dopisem na adresu uvedenou na titulní straně této Smlouvy, či 
na později oznámenou doručovací adresu příslušné Smluvní strany, není-li 
stanoveno nebo mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak. 

4.6 V záležitostech týkajících se této Smlouvy jsou za Smluvní strany kontaktními 
osobami: 

a) za Město Litoměřice: Ing. Andrea Křížová, vedoucí odboru ŠKSaPP, tel: 
416916179 e-mail.:andrea.krizova@litomerice.cz; 

b) za Zřizovatele: Mgr. Radek Spála, tel: 732 212 646, e-mail.: spala.r@kr-
ustecky.cz; 

c) za Muzeum: _Mgr. Tomáš Wiesner, tel: _777 491 192, e-mail.: 
wiesner@muzeumlitomerice.cz 

5. TRVÁNÍ SMLOUVY 

5.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou až do úspěšného dokončení 
záměrů dle čl. 1.1 této Smlouvy. 

5.2 Smluvní strany se mohou dohodnout na předčasném ukončení spolupráce 
v případě, že záměry rekonstrukce Staré radnice a realizace nové muzejní 
expozice nebudou schváleny jejich orgány, popř. se z příslušného dotačního 
programu nepodaří zajistit finanční prostředky na rekonstrukci Staré radnice. 
Možnost ukončení této Smlouvy jednostrannou výpovědí se tímto vylučuje. 

5.3 Město Litoměřice je oprávněno od této Smlouvy odstoupit s účinností ke dni 
doručení odstoupení ostatním účastníkům této Smlouvy v případě, že: 

5.3.1 Zřizovatel a Muzeum současně, jakož i každá z těchto Smluvních stran 
jednotlivě nebudou poskytovat Městu Litoměřice potřebnou 
součinnost, čímž dojde ke ztížení či zamezení plnění předmětu této 
Smlouvy; 
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5.3.2 Zřizovatel a/nebo Muzeum neschválí záměr a finanční prostředky pro 
realizaci nové muzejní expozice. 

5.4 Zřizovatel a Muzeum jsou každý samostatně oprávněni od této Smlouvy 
odstoupit s účinností ke dni doručení ostatním účastníkům této Smlouvy 
v případě, že: 

5.4.1 Město Litoměřice nezahájí činnost směřující k uskutečnění záměru, 
jehož se týká spolupráce dle této Smlouvy popsaného v čl. 1, ve lhůtě 
jednoho (1) roku ode dne uzavření této Smlouvy.  

5.5 Účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bude odstoupení doručeno 
poslednímu z adresovaných účastníků této Smlouvy. Platí, že odstoupení byť i 
jediné ze stran této Smlouvy má účinky pro tuto Smlouvu jako celek. 

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

6.1 Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Práva a povinnosti v 
této Smlouvě výslovně neupravená se řídí zejména OZ a případně předpisy 
souvisejícími. 

6.2 Smluvní strany výslovně potvrzují, že podmínky této Smlouvy jsou výsledkem 
jejich jednání a každá ze Smluvních stran měla příležitost ovlivnit obsah této 
Smlouvy. 

6.3 Součástí této Smlouvy je příloha č. 1 – Nová muzejní expozice a příloha č. 2 – 
nájemní smlouva. 

6.4 Tato Smlouva byla sepsána ve třech (3) vyhotoveních s platností originálu, 
přičemž po jednom obdrží každá ze Smluvních stran.  

6.5 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. 

6.6. O schválení Smlouvy rozhodla Rada Ústeckého kraje v souladu s ust. § 59 
odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, usnesením č. ……… na schůzi konané dne ………..  

 
Smluvní strany společně prohlašují, že se s obsahem této Smlouvy řádně seznámily, 
porozuměly mu a bez výhrad s ním souhlasí, přičemž jako důkaz projevu svobodné a vážné 
vůle, nikoli za nátlaku či nápadně nevýhodných podmínek, k němu připojují své vlastnoruční 
podpisy. 

V ___________, dne______ 
 

V ___________, dne______ V ___________, dne______ 

Za Město Litoměřice: 
 
 
 
 

Za Zřizovatele: Za Muzeum: 

Mgr. Ladislav Chlupáč,  
starosta 

Oldřich Bubeníček,  
hejtman 

Mgr. Tomáš Wiesner,  
ředitel 
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PŘÍLOHA Č. 1 – NOVÁ MUZEJNÍ EXPOZICE 

KE SMLOUVĚ O SPOLUPRÁCI 

Záměrem je vybudování stálé expozice Oblastního muzea v Litoměřicích k dějinám Litoměřic a 
širšího litoměřického regionu  spolu s výstavními prostorami pro krátkodobé výstavy. Stálá 
expozice bude realizována  v 1. a 2. patře „Staré radnice“ spolu s obslužnými provozy , kterými  
jsou recepce a muzejní  obchod, šatny pro návštěvníky a zaměstnance, sklad výstavního mobiliáře 
pro výstavní místnosti. 
K realizaci  stálé expozice budou po restaurování  využity nejvýznamnější sbírkové předměty 
spravované Oblastním muzeem v Litoměřicích, případně vypůjčené ze sbírek ostatních muzeí. 
Při přípravě expozice bude nejprve odbornými zaměstnanci Oblastního muzea v Litoměřicích 
zpracován námět expozice a následně ve spolupráci s vybraným architektem zpracováno libreto 
expozice a  podrobný scénář k realizaci. 
 















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:  23. 6. 2016 
předkládá:   Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta 
zpracoval:  Mgr. Milan Čigáš, tajemník a Tereza Kalinová, ÚSPUR 
 
 
Návrh: 
Schválení uzavření Darovací smlouvy věcí movitých mezi Městem Litoměřice a Centrem 
cestovního ruchu, Mírové náměstí 16/8, 412 01 Litoměřice, IČO: 72019018 
 
 
Odůvodnění: 
 
Předmětem darovací smlouvy je soubor movitých věcí (př. audioquidy, navigace, monitor, plazmový 
display apod.) pořízených v rámci projektu „Litoměřice známé před i za svými hradbami“. Tento projekt 
byl realizován v letech 2008 – 2010, udržitelnost projektu byla 5 let, a v současné době je tedy možná 
změna vlastnictví.  Majetek uvedený v darovací smlouvě CCR využívalo ke své činnosti po celou dobu 
realizace a udržitelnosti projektu a slouží k vykonávání hlavní činnosti této organizace. 
 
 
 
Dopad do rozpočtu města:  
 
Návrh nemá přímý dopad do rozpočtu města.    
 
 
Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje uzavření Darovací smlouvy věcí movitých mezi Městem Litoměřice a Centrem cestovního 
ruchu, Mírové náměstí 16/8, 412 01 Litoměřice, IČO: 72019018 (smlouva přílohou orig. zápisu). 
  
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele: __________________    Přijaté usnesení ZM č.: ___________________ 



DAROVACÍ SMLOUVA 
uzavřená podle § 2055 a násl.  zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění  

 

 
 
Město Litoměřice 
IČO: 00263958 

sídlo: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 

zastoupené starostou Mgr. Ladislavem Chlupáčem 

dále jen „dárce“ 

 

a 

 

Centrum cestovního ruchu Litoměřice, příspěvková organizace 
IČO: 72019018 

sídlo: Mírové náměstí 16/8, Litoměřice 

zastoupená ředitelkou Ing. Annou Matulovou 

dále jen „obdarovaný“ 

 

 

uzavírají tuto darovací smlouvu: 

 

 

I. 
 

Dárce je výlučným vlastníkem těchto movitých věcí, které byly pořízeny v rámci projektu 

„Litoměřice známé před i za svými hradbami“, který byl financován z rozpočtu Města 

Litoměřice a ROP SZ: 

 

počet 
kusů 

označení movité věci hodnota movité věci (cena za ks) 

2 PC Dell OptiPlex 760,2x1GB 25 221,- 

2 Monitor LCD 19´´ ACER V193 WAb 5 824,- 

9 Navigace Garmin Dakota 20 + držák 14 054,- 

25 GPS HG Audioquida Happy Quide 24645,- 

1 GPS geoCaching navigátor 26 728,- 

1 Cedule konference (logo CCR) 2 618,- 

1 Zesilovač distribuční PC – EXTRON 15 178,- 

2 Stojan A 3 939,- 

1 Vlajka 1 964,- 

1 Vlajka 1 963,- 

1 Držák stropní na 2 plazmy 9 960,- 

2 HG Adding draver 14 172,- 

2 Display plazmový Panasonic TH-42P 36 871,- 

1 Display plazmový Panasonic TH-42P 33 194,- 

1 Display plazmový Panasonic TH-42P 35 205,- 

1 Tiskárna Canon LBP 5050/color 12 8 441,- 

1 HG Charger Base 38 449,- 

1 Cedule – znak města LTM 702,- 

1 Pult řečnický 10 936,- 

 



 
II. 

 
Dárce seznámil obdarovaného se stavem movitých věcí uvedených v článku I. této darovací 

smlouvy a zároveň prohlašuje, že není v nakládání s těmito věcmi omezen žádnými právy 

třetích osob ani jinými právními povinnostmi.  

 

Obdarovaný potvrzuje, je seznámen se stavem movitých věcí, které jsou předmětem daru.  

 

 

III. 
 

Dárce daruje obdarovanému movité věci specifikované v článku I. této darovací smlouvy  

a obdarovaný tento dar přijímá.  

 

 
IV. 

 
Město Litoměřice touto doložkou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, potvrzuje, že tato darovací smlouva byla uzavřena po splnění všech zákonných 

podmínek, jimiž uvedený zákon podmiňuje platnost tohoto právního jednání, tj. že byla 

schválena Radou města Litoměřic dne 23.06.2016 pod bodem usnesení č. ….  

 

Plnění z této smlouvy se považuje za bezúplatné plnění poskytnuté na účely ve smyslu 

ustanovení § 15 odst. 1 nebo § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

V. 
 

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, 

nikoliv v tísni nebo za jinak nevýhodných podmínek. 

 

Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží dárce a jeden 

obdarovaný. 

 

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu. 

 

 

 

 

V Litoměřicích dne …….     V Litoměřicích dne …….  

 

 

 

 

 

...................................................        ............................................... 

Centrum cestovního ruchu Litoměřice                            Město Litoměřice 

       zastoupené ředitelkou                                                zastoupené starostou 

      Ing. Annou Matulovou         Mgr. Ladislavem Chlupáčem 



 
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 RM dne: 23. 6. 2016 
předkládá: starosta 
 

Návrh předložit před jednáním ZM, nejpozději do čtvrtka (7 dní před jednáním) do 12.00 hod. sekretariátu 
města.. Po zařazení do programu předkládá navrhovatel osobně s řádným odůvodněním. 

Má-li návrh souvislost s činností jiného odvětvového odboru MěÚ, je nutno uvést vyjádření tohoto odboru. 
Předkládající odbor předloží ZM návrh ve 2 vyhotoveních - 1x k zápisu a 1x navrhovateli. 
 
Návrh:  
 
Vzetí na vědomí vyhodnocení TOP problémů 2016 z fóra, z ankety a ze sociologického průzkumu. 
 

    
 
Odůvodnění: 

 
Na  veřejném diskusním fóru „Desatero problémů Litoměřic. Řešme je společně“, které proběhlo 11. 4. 2016 
v Domě kultury v Litoměřicích, byly veřejností naformulovány nejpalčivější problémy v jednotlivých oblastech 
rozvoje města. Celkem bylo sestaveno 16 prioritních námětů (vždy 2 z každé oblasti). Následovala společná 
otevřená diskuze a hlasování všech zúčastněných, jehož výstupem bylo definování 10 hlavních problémů Litoměřic 
– tzv. Desatera. Veřejného diskuzního fóra se zúčastnilo 210 lidí. 
 
Všech 16 problémů formulovaných v rámci veřejného projednání bylo následně ověřeno anketou, která probíhala 
od 15. 4. do 15. 5. 2016 na webových stránkách Zdravého města Litoměřice a v listinné podobě na informačním 
centru na Mírovém náměstí. V letošním roce bylo opět využito hlasovacího systému společnosti D 2.1. matematika 
a vizionáře Karla Janečka (s možností udělovat až 5 kladných a 2 záporné hlasy). Sečteny byly hlasy od celkem 
403 občanů (kteří hlasování dokončili a stvrdili své hlasování sms).  
 
V letošním roce stejně jako loni byl k ověření problémů naformulovaných v rámci fóra využit také sociologický 
průzkum s cílem zjistit žebříček klíčových témat na reprezentativním vzorku 500 osob dospělé populace obyvatel 
Litoměřic. 
 
Seznam problémů, na jejichž významnosti se shodli jak účastníci veřejného projednaní tak respondenti v rámci 
ověřovací ankety a sociologického průzkumu je následující (problémy se umístily v rámci fóra, ankety i 
sociologického průzkumu do desátého místa – vyhodnocení viz. příloha orig. zápisu. 
 

 Problém č. 1: Rekonstruovat plavecký bazén  

 Problém č. 2: Vymáhat dodržování vyhlášek (zvláště spojených s pejskaři) městskou policií  

 Problém č. 3: Zajistit výstavbu nových startovacích bytů pro mladé 

 Problém č. 4: Revitalizovat městskou tržnici 

 Problém č. 5: Zřídit cyklotrasu mezi Pokraticemi a dolním nádražím   

 Problém č. 6: Zvýšit počet odpadkových košů zvláště v okrajových částech města    

Naformulované problémy byly zaneseny do komunitního Plánu zdraví a kvality života v DataPlánu NSZM ČR 
(http://dataplan.info/cz/litomerice/ocima-lidi)  

Výsledné hodnocení a závěrečné zprávy jsou zveřejněny na webu:  
http://zdravemesto.litomerice.cz/forum-desatero-problem.html  

 
K řešení jednotlivých problémů bude vypracována „Zpráva k TOP problémům 2016 - návrhová opatření“ se 
stanovením zodpovědných garantů a její plnění bude čtvrtletně předkládáno radě města. Zpráva bude předložena 
RM 30. 6. 2016. 

 

http://dataplan.info/cz/litomerice/ocima-lidi
http://zdravemesto.litomerice.cz/forum-desatero-problem.html


Příloha 1 - Vyhodnocení TOP problémů Litoměřic na rok 2016/2017 

Příloha 2 – Anketa, závěrečná zpráva 2016 

Příloha 3 – Sociologický průzkum 2016 

 
Dopad do rozpočtu města: 
 
Nemá dopad do rozpočtu města. 
 
 
Návrh na usnesení: 
 
ZM bere na vědomí vyhodnocení TOP problémů 2016 z fóra, ankety a sociologického průzkumu. 
 
 
 
Podpis navrhovatele:                                                 Přijaté usnesení ZM č.:                                              
 
 



Navržený problém na rok 2016/2017
FÓRUM

pořadí 

SOCIOLOGICKÝ 

PRŮZKUM

pořadí 

ANKETA 

D21

pořadí 

ověřeno

Rekonstruovat plavecký bazén 1. 2. 1. ANO

Vymáhat dodržování vyhlášek (zvláště spojených s pejskaři) městskou policií 2. 6. 9. ANO

Zajistit výstavbu nových startovacích bytů pro mladé 3. 1. 5. ANO

Zajistit výstavbu nového skateparku 4. - 5. 13. 13. - 14. NE

Zřídit webový portál s nabídkami studentských brigád (spojit zaměstnavatele s 

brigádníky ve městě)
4. - 5. 8. 11. - 12. NE

Vytvořit seniorpark (cvičící a herní prvky) 6. 5. 13. - 14. NE

Revitalizovat městskou tržnici 7. 9. 2. ANO

Vybudovat chodník ve Vrchlického ulici 8. - 10. 16. 15. NE

Zřídit cyklotrasu mezi Pokraticemi a dolním nádražím 8. - 10. 7. 3. ANO

Zvýšit počet odpadkových košů zvláště v okrajových částech města 8. - 10. 4. 6. ANO

Přemístit ZUŠ do budovy bývalého vojenského velitelství 11. 15. 11. - 12. NE

Motivovat a školit školní jídelny (zvláště CŠJ) ke zdraému a modernímu vaření 12. 12. 8. NE

Instalovat cyklostojany na vhodných místech 13. 14. 10. NE

Vysadit stromy v centru města i na Střeleckém ostrově 14. 10. 7. NE

Změnit termín čištění centra města z neděle na všední den 15. 11. 16. NE

Zřídit mamograf v Městské nemocnici v Litoměřicích 16. 3. 4. NE

Desatero problémů Litoměřic - závěrečné vyhodnocení

Vyhodnocení TOP problémů města na rok 2016/2017 
(fórum Desatero problémů Litoměřic 11. 4., ověřovací anketa 15. 4. - 15. 5., soc. průzkum 20. - 23. 4.)



LITOMĚŘICE
Jaké z uvedených priorit/problémů mají 

Litoměřice co nejrychleji řešit?
15. 4. - 15. 5. 2016 

DEMOKRACIE 2.1              Litoměřice               Národní síť Zdravých měst



Sociodemografické údajeHlasujících

403
Pohlaví

56%  44%

Věk

Hlasovacích dní

31
Forma hlasování

97%    3%

Městská část

Hlasování o prioritách města Litoměřice, které proběhlo mezi 15. dubnem a 15. květnem 2016, se účastnilo
403 hlasujících ze všech částí Litoměřic a přilehlých obcí. Naprostá většina z nich hlasovala elektronicky pomocí
SMS verifikace. Hlasování se účastnilo více žen (56%) než mužů (44%). Největší zastoupení mají rezidenti centra
Litoměřic a Pokratic. Mladí lidé od 20 do 40 let byli nejaktivnější, lidé pod 20 a nad 50 let hlasovali naopak
nejméně. Doplňující údaje o pohlaví sdělilo 88% hlasujících, 84% o věku, 86% o městské části a 34% o e-mailu.

6%

29%

27%

19%

9%

9%

Do 20 let

21-30 let

31-40 let

41-50 let

51-60 let

Nad 60 let

36%

29%

10%

5%

11%

9%

Centrum Pokratice
Kocanda Družba
Cihelna V okolí

Pokratice

Kocanda

Centrum

Cihelna

Družba

Okolní obce 



Výsledky hlasování

1.Rekonstruovat plavecký bazén 187

2.Revitalizovat městskou tržnici 179

3.Zřídit cyklotrasu mezi Pokraticemi a dolním nádražím 152

4.Zřídit mamograf v Městské nemocnici v Litoměřicích 135

5.Zajistit výstavbu nových startovacích bytů pro mladé 116

6.Zvýšit počet odpadkových košů zvláště v okrajových částech města 110

7.Vysadit další stromy v centru města i na Střeleckém ostrově 103

8.Motivovat a školit školní jídelny (zvláště CŠJ) ke zdravému a modernímu vaření 100

9.Vymáhat dodržování vyhlášek (zvláště spojených s pejskaři) městskou policií 88

10. Instalovat cyklostojany na vhodných místech 56

11.Zřídit webový portál s nabídkami studentských brigád (spojit zaměstnavatele s brigádníky) 50

12.Přemístit ZUŠ do budovy bývalého vojenského velitelství 50

13.Zajistit výstavbu nového skateparku 11

14.Vytvořit seniorpark (cvičící a herní prvky) 11

15.Vybudovat chodník ve Vrchlického ulici 10

16.Změnit termín čištění centra města z neděle na všední den -120 12

27

63

101

87

90

77

138

131

120

116

139
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169

199

213

-132

-17

-52

-90

-37

-40

-21

-50

-31

-17

-6

-23

-22

-17

-20

-26



Průběh hlasování po dnech

18

1 1 1

12

22
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Hlasování odstartovalo v pátek 15.4. bez většího zájmu občanů Litoměřic. První větší vlna hlasujících se dostavila až v půlce následujícího týdne. Po
tradičním víkendovém útlumu pokračovalo několik dní zvýšené aktivity. Následovalo deset dní s pouhou reziduální aktivitou hlasujících. V posledním
týdnu hlasování se dostavila druhá velká vlna hlasujících s nejvyšším počtem hlasů během pěti po sobě jdoucích dní z celého hlasování (120 hlasů).
Korelace s mediálními výstupy a aktivitou na sociálních sítích by dokázala určit nejvhodnější komunikační kanály pro příští hlasování. Za zvážení by
stálo v následujícím ročníku hlasování vybudovat venkovní hlasovací místa na frekventovaných místech Litoměřic, využití City-Lightů k informovanosti
občanů a větší využití oficiálního Facebooku města Litoměřice.



SWOT analýza preferencí

SWOT analýza graficky znázorňuje podporu jednotlivým projektům (rozdělení kvartálů dle barev) a umožňuje odhalit míru polarizace, kterou
jednotlivé projekty vzbuzují (poměr plusových a minusových hlasů). V pravém horním kvartálu jsou zobrazeny nejsilnější preference, v levém horním
kvartálu slabé preference (bez zájmu). Spodní dva kvartály vyjadřují odmítané možnosti (vlevo) a kontroverzní možnosti (vpravo).

Silné + -

1. Rekonstruovat plavecký bazén 213 -26

2. Revitalizovat městskou tržnici 199 -20

3. Zřídit cyklotrasu mezi Pokraticemi a dolním nádražím 169 -17

4. Zřídit mamograf v Městské nemocnici v Litoměřicích 157 -22

5. Zajistit výstavbu nových startovacích bytů pro mladé 139 -23

6. Zvýšit počet odpadkových košů zvláště v okrajových částech města 116 -6

7. Vysadit další stromy v centru města i na Střeleckém ostrově 120 -17

8. Motivovat a školit školní jídelny (zvláště CŠJ) ke zdravému a modernímu vaření 131 -31

Kontroverzní

9. Vymáhat dodržování vyhlášek (zvláště spojených s pejskaři) městskou policií 138 -50

Slabé

10. Instalovat cyklostojany na vhodných místech 77 -21

15. Vybudovat chodník ve Vrchlického ulici 27 -17

Problematické

11.
Zřídit webový portál s nabídkami studentských brigád (spojit zaměstnavatele s 
brigádníky) 90 -40

12. Přemístit ZUŠ do budovy bývalého vojenského velitelství 87 -37

13. Zajistit výstavbu nového skateparku 101 -90

14. Vytvořit seniorpark (cvičící a herní prvky) 63 -52

16. Změnit termín čištění centra města z neděle na všední den 12 -132



1. až 4. místo

Se ziskem 213 plusových a 26 minusových hlasů se na prvním místě umístila Rekonstrukce plaveckého bazénu, pro kterou hlasovalo v součtu plusových a minusových hlasů 46%
hlasujících. Pro projekt hlasovaly nadprůměrně ženy, lidé do 20 let a nad 50 let a rezidenti Kocandy a okolních obcí. Na druhém místě se umístila Revitalizace městské tržnice, pro
kterou se vyslovilo 44% hlasujících - 199 plusových a 20 minusových. Projekt zaujmul zejména padesátníky a rezidenty Kocandy a Cihelny. Třetí místo obsadila Cyklotrasa mezi
Pokraticemi a dolním nádražím se ziskem 38% hlasů - 169 plusových a 17 minusových, v oblibě zejména u lidí od 30 do 50 let a u Pokratických. Na čtvrtém místě se umístilo
Zřízení mamografu se ziskem 33% hlasů - 157 plusových a 22 minusových, pro které stoupala podpora s věkem a muži pro něj hlasovali skoro stejně silně jako ženy.

Silné Silné Silné Silné



5. až 8. místo

Dalšími silně podporovanými projekty jsou Výstavba nových startovacích bytů pro mladé na místě pátém (s podporou od 29% hlasujících a s nadprůměrnou podporou u mladých do
20 let, všech kategorií starších 40 let, a překvapivě s velmi podprůměrnou podporou u třicátníků), Zvýšení počtu odpadkových košů na místě šestém (27% hlasujících, bez
výrazných preferencí dle sociodemografických kategorií), Vysazení stromů v centru města a na Střeleckém ostrově na místě sedmém (26% hlasujících, s nadprůměrnou podporou u
rezidentů Družby), a nakonec Program pro podporu zdravého jídla ve školních jídelnách na místě osmém, s podporou od 25% hlasujících, převážně mladých do 40 let a rezidentů
centra Litoměřic.

Silné Silné Silné Silné



9. až 12. místo

Vymáhání dodržování vyhlášek městskou policií je kontroverzní prioritou na devátém místě, která obdržela zároveň velký počet plusových (138), tak velký počet minusových hlasů
(-50). V součtu plusových a minusových hlasů se pro ní vyslovilo 22% hlasujících, zejména pak lidí nad 60 let a rezidentů Pokratic. Instalace cyklostojanů na místě desátém je
prioritou, která nevzbuzuje zájem - jen 77 plusových a 21 mínusových hlasů. Zřízení webového portálu s nabídkami studentských brigád vzbuzuje zájem jen u mladých lidí, avšak
postoj většiny Litoměřických je k tomuto návrhu spíše odmítavý (90+,40-). Stejně tak, Přemístění ZUŠ do budovy bývalého vojenského velitelství se nesetkalo s podporou napříč
obyvateli, a je razantně odmítáno mladými lidmi (87+,37-).

Kontroverzní Slabé Problematické Problematické



13. až 16. místo

Nový skatepark je dalším velmi kontroverzním návrhem, který obdržel relativně velké množství plusových hlasů (ač stále podprůměrné), avšak sklidil také druhý největší počet
mínusových hlasů. Je odmítán zejména lidmi nad 50 let, ženami a rezidenty Kocandy či Pokratic. Vzhledem k tomu, že podporu obdržel zejména u lidí co neuvedli své pohlaví, věk
ani čtvrť, jedná se zřejmě o projekt podporovaný pouze vokální menšinou bez podpory u zbytku populace. Vytvoření seniorparku (ač oblíbené u starší generace) a Vybudování
chodníku ve Vrchlického ulici (s podporou pouze u rezidentů Kocandy) jsou dalšími projekty, které nenašli podporu u obyvatel Litoměřic. Na poslední příčce skončila Změna termínu
čištění centra města z neděle na všední den, proti které se vyslovilo 30% obyvatel Litoměřic, a jedná se o jedinou razantně odmítanou prioritu bez jakékoliv podpory (12+,132-).

SlabéProblematickéProblematické Problematické



Index satisfakce a struktura hlasování

Index satisfakce je ukazatelem spokojenosti hlasujících s výsledkem. 48% hlasujících je spokojeno s výsledkem, vzhledem k tomu, že 
jeden z jejich pozitivních hlasů putoval právě vítězi. Pokud město Litoměřice přistoupí i k realizaci priorit na dalších místech v pořadí, 
spokojenost s výsledkem se ještě zvýší. 

Co se struktury hlasování týká, 81% hlasujících využilo všech pěti pozitivních hlasů, a celé dvě třetiny hlasujících využilo maximální 
možnou kombinaci 5 plusových a 2 mínusových hlasů. 

53%
47%

Hlasovalo pro 1. místo

Nehlasovalo pro 1. místo

6% 1%1%1%1%
3%

2%
3%

8%

7%
66%

1+ 0- 2+ 0- 2+ 1- 3+ 0- 3+ 1- 4+ 0-

4+ 1- 4+ 2- 5+ 0- 5+ 1- 5+ 2-



Výsledkové tabulky



DEMOKRACIE 2.1              Litoměřice               Národní síť Zdravých měst

Ženeva, 23.5.2016

Demokracie 2.1
petr.bouska@d21.me

www.d21.me

Tento výstup byl vytvořen za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP
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A – METODICKÝ ÚVOD

re
s
e

a
rc

h
s
o

lu
ti
o
n
s

CPU
VOL
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je správný nástroj
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Mezi stávající způsoby zjišťování postojů a názorů občanů obcí a nacházení odpovědí na 
konkrétní otázky / témata / záměry radnice patří:
 projednání na zastupitelstvu obce / v rámci komise místní části
 veřejné ad hoc projednání
 anketa (v radničních novinách, na webu radnice / města, na FB profilu obce, 

prostřednictvím obecních institucí – knihovny, školská zařízení apod.)
 místní / obecní referendum

Každý z těchto postupů má určité (nemalé) nevýhody, které překonává realizace
sociologické studie - výzkumu.

Projednání na zastupitelstvu je levné, nevyžaduje ad hoc organizační přípravu,
shromažďuje argumenty, ale rozhodnutí stále musí přijmout zastupitelé, hrozí
zablokování programu, omezený prostor na projednání.
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Veřejné projednání je levné, rychlé, shromažďuje argumenty. Nevýhodou je zpravidla
nízká účast (vždy zlomek populace / voličů), účastní se převážně stoupenci krajních
názorů, věcná diskuse je často upozaděna, nepřináší rozhodnutí.
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Anketa je levná, rychlá, dá se zorganizovat a zrealizovat svépomocí, může působit jako
nástroj přímé demokracie. Na druhou stranu výsledky ankety jsou nespolehlivé,
účastní se jí zejména ti, kteří požadují změnit status quo, ovlivnění často malou avšak
angažovanou částí obyvatel - účastní se převážně stoupenci krajních názorů, nelze
určit spolehlivost či chybovost výsledků – výsledky jsou nepřesné vždy.
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Místní / obecní referendum má následující výhody: vzbuzuje u veřejnosti pocit přímé
demokracie, snímá odpovědnost za rozhodnutí ze zastupitelů / z rady. Nevýhody jsou
zřejmé: finanční náročnost, administrativní / procesní náročnost, vysoká
pravděpodobnost neplatnosti referenda, vysoké riziko nereprezentativního výsledku
(platného i neplatného) referenda, možnost odpovědí pouze na „ano“ vs. „ne“,
referendum nelze použít ke všem tématům.

možné varianty reality
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B – ZÁKLADNÍ PARAMETRY STUDIE
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Název studie: Desatero problémů Litoměřic – sociologická studie

Cíle studie: Hlavním přínosem projektu je zjištění žebříčku klíčových témat města 
na reprezentativním vzorku dospělé populace města Litoměřice    

Region: město Litoměřice

Metoda: osobní rozhovory (F2F)

Cílová skupina: reprezentativní vzorek populace města 18+ let

Velikost vzorku: n=500 

Dotazník: cca 5 minut; respondent vybíral 1-2 témata ze 16 

seznam 16ti témat vznikl 11.4.2016 
na Fóru „Desatero problémů Litoměřic“; 
konkrétní znění – formulace témat dodal zadavatel

Sběr dat: 20. – 23. dubna 2016
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Sociodemografické charakteristiky
Počet 

respondentů

TOTAL 500

pohlaví muži 239

ženy 261

věk 18 – 24 let 49

25 – 34 let 84

35 – 44 let 101

45 – 54 let 80

55 – 64 let 80

65 a více let 106

vzdělání základní 73

střední 343

vysokoškolské 84
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C - ZÁKLADNÍ VÝSLEDKY
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- žebříček témat 
z Veřejného fóra 11.4.2016 
za celou populaci Litoměřic
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Celkové pořadí témat při zohlednění statistické odchylky (+/- 1,0 % až +/- 4,2 %)  

1. místo

• Zajistit výstavbu nových startovacích bytů pro mladé

2.-3. místo

• Rekonstruovat plavecký bazén

• Zřídit mamograf v Městské nemocnici v Litoměřicích

4.-5. místo

• Zvýšit počet odpadkových košů zvláště v okrajových částech města

• Vytvořit seniorpark (cvičící a herní prvky)

6.-13. místo

• Vymáhat dodržování vyhlášek (zvláště spojených s pejskaři) městskou policií

• Zřídit cyklotrasu mezi Pokraticemi a dolním nádražím

• Zřídit webový portál s nabídkami studentských brigád

• Revitalizovat městskou tržnici

• Vysadit další stromy v centru města i na Střeleckém ostrově

• Změnit termín čištění centra města z neděle na všední den

• Motivovat a školit školní jídelny (zvláště CŠJ) ke zdravému a modernímu vaření

• Zajistit výstavbu nového skateparku

14.-16. místo

• Instalovat cyklostojany na vhodných místech

• Přemístit ZUŠ do budovy bývalého vojenského velitelství

• Vybudovat chodník ve Vrchlického ulici

n=500
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Vybudovat chodník ve Vrchlického ulici

Přemístit ZUŠ do budovy bývalého vojenského velitelství

 Instalovat cyklostojany na vhodných místech

Zajistit výstavbu nového skateparku

Motivovat a školit školní jídelny (zvláště CŠJ) ke zdravému a modernímu vaření

Změnit termín čištění centra města z neděle na všední den

Vysadit další stromy v centru města i na Střeleckém ostrově

Revitalizovat městskou tržnici

Zřídit webový portál s nabídkami studentských brigád

Zřídit cyklotrasu mezi Pokraticemi a dolním nádražím

Vymáhat dodržování vyhlášek (zvláště spojených s pejskaři) městskou policií

Vytvořit seniorpark (cvičící a herní prvky)

Zvýšit počet odpadkových košů zvláště v okrajových částech města

Zřídit mamograf v Městské nemocnici v Litoměřicích

Rekonstruovat plavecký bazén

Zajistit výstavbu nových startovacích bytů pro mladé

ŽEBŘÍČEK TÉMAT ZA CELOU POPULACI LITOMĚŘIC 
REPREZENTATIVNÍ VZOREK 18+ LET (CELKEM) 

(statistická odchylka +/- až 1,0 % až 4,2 %)

%

n=500
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Vybudovat chodník ve Vrchlického ulici

Přemístit ZUŠ do budovy bývalého vojenského velitelství

Zřídit mamograf v Městské nemocnici v Litoměřicích

Instalovat cyklostojany na vhodných místech

Motivovat a školit školní jídelny (zvláště CŠJ) ke zdravému a modernímu vaření

Revitalizovat městskou tržnici

Vysadit další stromy v centru města i na Střeleckém ostrově

Vytvořit seniorpark (cvičící a herní prvky)

Změnit termín čištění centra města z neděle na všední den

Zajistit výstavbu nového skateparku

Zřídit webový portál s nabídkami studentských brigád

Vymáhat dodržování vyhlášek (zvláště spojených s pejskaři) městskou policií

Zřídit cyklotrasu mezi Pokraticemi a dolním nádražím

Zvýšit počet odpadkových košů zvláště v okrajových částech města

Rekonstruovat plavecký bazén

Zajistit výstavbu nových startovacích bytů pro mladé

ŽEBŘÍČEK TÉMAT
ZA MUŽE

%

Daná hodnota se statisticky významně liší (je vyšší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)
Daná hodnota se statisticky významně liší (je nižší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)

n=239
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Vybudovat chodník ve Vrchlického ulici

Přemístit ZUŠ do budovy bývalého vojenského velitelství

Zajistit výstavbu nového skateparku

Instalovat cyklostojany na vhodných místech

Změnit termín čištění centra města z neděle na všední den

Zřídit cyklotrasu mezi Pokraticemi a dolním nádražím

Vymáhat dodržování vyhlášek (zvláště spojených s pejskaři) městskou policií

Zřídit webový portál s nabídkami studentských brigád

Motivovat a školit školní jídelny (zvláště CŠJ) ke zdravému a modernímu vaření

Vysadit další stromy v centru města i na Střeleckém ostrově

Zvýšit počet odpadkových košů zvláště v okrajových částech města

Revitalizovat městskou tržnici

Vytvořit seniorpark (cvičící a herní prvky)

Rekonstruovat plavecký bazén

Zajistit výstavbu nových startovacích bytů pro mladé

Zřídit mamograf v Městské nemocnici v Litoměřicích

ŽEBŘÍČEK TÉMAT
ZA ŽENY

%

Daná hodnota se statisticky významně liší (je vyšší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)
Daná hodnota se statisticky významně liší (je nižší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)

n=261
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Přemístit ZUŠ do budovy bývalého vojenského velitelství

Motivovat a školit školní jídelny (zvláště CŠJ) ke zdravému a modernímu vaření

Vybudovat chodník ve Vrchlického ulici

Instalovat cyklostojany na vhodných místech

Vytvořit seniorpark (cvičící a herní prvky)

Vysadit další stromy v centru města i na Střeleckém ostrově

Vymáhat dodržování vyhlášek (zvláště spojených s pejskaři) městskou policií

Změnit termín čištění centra města z neděle na všední den

Zvýšit počet odpadkových košů zvláště v okrajových částech města

Zřídit cyklotrasu mezi Pokraticemi a dolním nádražím

Zřídit mamograf v Městské nemocnici v Litoměřicích

Zřídit webový portál s nabídkami studentských brigád

Revitalizovat městskou tržnici

Rekonstruovat plavecký bazén

Zajistit výstavbu nového skateparku

Zajistit výstavbu nových startovacích bytů pro mladé

ŽEBŘÍČEK TÉMAT 
ZA POPULACI SE ZÁKLADNÍM VZDĚLÁNÍM 

%

Daná hodnota se statisticky významně liší (je vyšší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)
Daná hodnota se statisticky významně liší (je nižší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)

n=73
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Vybudovat chodník ve Vrchlického ulici

Přemístit ZUŠ do budovy bývalého vojenského velitelství

Zajistit výstavbu nového skateparku

Instalovat cyklostojany na vhodných místech

Motivovat a školit školní jídelny (zvláště CŠJ) ke zdravému a modernímu vaření

Zřídit webový portál s nabídkami studentských brigád

Změnit termín čištění centra města z neděle na všední den

Revitalizovat městskou tržnici

Vysadit další stromy v centru města i na Střeleckém ostrově

Vymáhat dodržování vyhlášek (zvláště spojených s pejskaři) městskou policií

Zřídit cyklotrasu mezi Pokraticemi a dolním nádražím

Zvýšit počet odpadkových košů zvláště v okrajových částech města

Vytvořit seniorpark (cvičící a herní prvky)

Zřídit mamograf v Městské nemocnici v Litoměřicích

Rekonstruovat plavecký bazén

Zajistit výstavbu nových startovacích bytů pro mladé

ŽEBŘÍČEK TÉMAT 
ZA POPULACI SE STŘEDNÍM VZDĚLÁNÍM

%

Daná hodnota se statisticky významně liší (je vyšší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)
Daná hodnota se statisticky významně liší (je nižší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)

n=343
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0 10 20 30 40 50

Vybudovat chodník ve Vrchlického ulici

Zajistit výstavbu nového skateparku

Instalovat cyklostojany na vhodných místech

Revitalizovat městskou tržnici

Přemístit ZUŠ do budovy bývalého vojenského velitelství

Zřídit cyklotrasu mezi Pokraticemi a dolním nádražím

Změnit termín čištění centra města z neděle na všední den

Vysadit další stromy v centru města i na Střeleckém ostrově

Vymáhat dodržování vyhlášek (zvláště spojených s pejskaři) městskou policií

Motivovat a školit školní jídelny (zvláště CŠJ) ke zdravému a modernímu vaření

Zvýšit počet odpadkových košů zvláště v okrajových částech města

Rekonstruovat plavecký bazén

Vytvořit seniorpark (cvičící a herní prvky)

Zřídit webový portál s nabídkami studentských brigád

Zřídit mamograf v Městské nemocnici v Litoměřicích

Zajistit výstavbu nových startovacích bytů pro mladé

ŽEBŘÍČEK TÉMAT 
ZA POPULACI S VYSOKOŠKOLSKÝM VZDĚLÁNÍM 

%

Daná hodnota se statisticky významně liší (je vyšší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)
Daná hodnota se statisticky významně liší (je nižší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)

n=84
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Vymáhat dodržování vyhlášek (zvláště spojených s pejskaři) městskou policií

Vytvořit seniorpark (cvičící a herní prvky)

Revitalizovat městskou tržnici

Vybudovat chodník ve Vrchlického ulici

Motivovat a školit školní jídelny (zvláště CŠJ) ke zdravému a modernímu vaření

Změnit termín čištění centra města z neděle na všední den

Přemístit ZUŠ do budovy bývalého vojenského velitelství

Instalovat cyklostojany na vhodných místech

Zřídit mamograf v Městské nemocnici v Litoměřicích

Vysadit další stromy v centru města i na Střeleckém ostrově

Zvýšit počet odpadkových košů zvláště v okrajových částech města

Zřídit cyklotrasu mezi Pokraticemi a dolním nádražím

Zajistit výstavbu nových startovacích bytů pro mladé

Zřídit webový portál s nabídkami studentských brigád

Zajistit výstavbu nového skateparku

Rekonstruovat plavecký bazén

ŽEBŘÍČEK TÉMAT 
ZA POPULACI VE VĚKU 18-24 LET

%

Daná hodnota se statisticky významně liší (je vyšší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)
Daná hodnota se statisticky významně liší (je nižší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)

n=49
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Vybudovat chodník ve Vrchlického ulici

Změnit termín čištění centra města z neděle na všední den

Přemístit ZUŠ do budovy bývalého vojenského velitelství

Vytvořit seniorpark (cvičící a herní prvky)

Revitalizovat městskou tržnici

Vysadit další stromy v centru města i na Střeleckém ostrově

Vymáhat dodržování vyhlášek (zvláště spojených s pejskaři) městskou policií

Motivovat a školit školní jídelny (zvláště CŠJ) ke zdravému a modernímu vaření

Instalovat cyklostojany na vhodných místech

Zřídit mamograf v Městské nemocnici v Litoměřicích

Zajistit výstavbu nového skateparku

Zřídit webový portál s nabídkami studentských brigád

Zvýšit počet odpadkových košů zvláště v okrajových částech města

Zřídit cyklotrasu mezi Pokraticemi a dolním nádražím

Rekonstruovat plavecký bazén

Zajistit výstavbu nových startovacích bytů pro mladé

ŽEBŘÍČEK TÉMAT 
ZA POPULACI VE VĚKU 25-34 LET 

%

Daná hodnota se statisticky významně liší (je vyšší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)
Daná hodnota se statisticky významně liší (je nižší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)

n=84
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Instalovat cyklostojany na vhodných místech

Vybudovat chodník ve Vrchlického ulici

Zajistit výstavbu nového skateparku

Vytvořit seniorpark (cvičící a herní prvky)

Přemístit ZUŠ do budovy bývalého vojenského velitelství

Vysadit další stromy v centru města i na Střeleckém ostrově

Zřídit webový portál s nabídkami studentských brigád

Revitalizovat městskou tržnici

Změnit termín čištění centra města z neděle na všední den

Zvýšit počet odpadkových košů zvláště v okrajových částech města

Vymáhat dodržování vyhlášek (zvláště spojených s pejskaři) městskou policií

Motivovat a školit školní jídelny (zvláště CŠJ) ke zdravému a modernímu vaření

Zřídit cyklotrasu mezi Pokraticemi a dolním nádražím

Zřídit mamograf v Městské nemocnici v Litoměřicích

Rekonstruovat plavecký bazén

Zajistit výstavbu nových startovacích bytů pro mladé

ŽEBŘÍČEK TÉMAT 
ZA POPULACI VE VĚKU 35-44 LET 

%

Daná hodnota se statisticky významně liší (je vyšší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)
Daná hodnota se statisticky významně liší (je nižší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)

n=101
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Zajistit výstavbu nového skateparku

Vybudovat chodník ve Vrchlického ulici

Přemístit ZUŠ do budovy bývalého vojenského velitelství

Instalovat cyklostojany na vhodných místech

Změnit termín čištění centra města z neděle na všední den

Motivovat a školit školní jídelny (zvláště CŠJ) ke zdravému a modernímu vaření

Vysadit další stromy v centru města i na Střeleckém ostrově

Vytvořit seniorpark (cvičící a herní prvky)

Revitalizovat městskou tržnici

Zřídit cyklotrasu mezi Pokraticemi a dolním nádražím

Zřídit webový portál s nabídkami studentských brigád

Vymáhat dodržování vyhlášek (zvláště spojených s pejskaři) městskou policií

Rekonstruovat plavecký bazén

Zvýšit počet odpadkových košů zvláště v okrajových částech města

Zajistit výstavbu nových startovacích bytů pro mladé

Zřídit mamograf v Městské nemocnici v Litoměřicích

ŽEBŘÍČEK TÉMAT 
ZA POPULACI VE VĚKU 45-54 LET  

%

Daná hodnota se statisticky významně liší (je vyšší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)
Daná hodnota se statisticky významně liší (je nižší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)

n=80
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Přemístit ZUŠ do budovy bývalého vojenského velitelství

Zajistit výstavbu nového skateparku

Instalovat cyklostojany na vhodných místech

Zřídit webový portál s nabídkami studentských brigád

Zřídit cyklotrasu mezi Pokraticemi a dolním nádražím

Motivovat a školit školní jídelny (zvláště CŠJ) ke zdravému a modernímu vaření

Vybudovat chodník ve Vrchlického ulici

Rekonstruovat plavecký bazén

Vysadit další stromy v centru města i na Střeleckém ostrově

Změnit termín čištění centra města z neděle na všední den

Vymáhat dodržování vyhlášek (zvláště spojených s pejskaři) městskou policií

Revitalizovat městskou tržnici

Zvýšit počet odpadkových košů zvláště v okrajových částech města

Vytvořit seniorpark (cvičící a herní prvky)

Zajistit výstavbu nových startovacích bytů pro mladé

Zřídit mamograf v Městské nemocnici v Litoměřicích

ŽEBŘÍČEK TÉMAT 
ZA POPULACI VE VĚKU 55-64 LET 

%

Daná hodnota se statisticky významně liší (je vyšší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)
Daná hodnota se statisticky významně liší (je nižší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)

n=80
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Přemístit ZUŠ do budovy bývalého vojenského velitelství

Zajistit výstavbu nového skateparku

Vybudovat chodník ve Vrchlického ulici

Zřídit webový portál s nabídkami studentských brigád

Zřídit cyklotrasu mezi Pokraticemi a dolním nádražím

Instalovat cyklostojany na vhodných místech

Motivovat a školit školní jídelny (zvláště CŠJ) ke zdravému a modernímu vaření

Zvýšit počet odpadkových košů zvláště v okrajových částech města

Vymáhat dodržování vyhlášek (zvláště spojených s pejskaři) městskou policií

Revitalizovat městskou tržnici

Vysadit další stromy v centru města i na Střeleckém ostrově

Rekonstruovat plavecký bazén

Změnit termín čištění centra města z neděle na všední den

Zřídit mamograf v Městské nemocnici v Litoměřicích

Zajistit výstavbu nových startovacích bytů pro mladé

Vytvořit seniorpark (cvičící a herní prvky)

ŽEBŘÍČEK TÉMAT 
ZA POPULACI VE VĚKU 65 LET A VÍCE

Daná hodnota se statisticky významně liší (je vyšší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)
Daná hodnota se statisticky významně liší (je nižší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)

%
n=106
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Vybudovat chodník ve Vrchlického ulici

Přemístit ZUŠ do budovy bývalého vojenského velitelství

Instalovat cyklostojany na vhodných místech

Zajistit výstavbu nového skateparku

Motivovat a školit školní jídelny (zvláště CŠJ) ke zdravému a modernímu vaření

Změnit termín čištění centra města z neděle na všední den

Vysadit další stromy v centru města i na Střeleckém ostrově

Revitalizovat městskou tržnici

Zřídit webový portál s nabídkami studentských brigád

Zřídit cyklotrasu mezi Pokraticemi a dolním nádražím

Vymáhat dodržování vyhlášek (zvláště spojených s pejskaři) městskou policií

Vytvořit seniorpark (cvičící a herní prvky)

Zvýšit počet odpadkových košů zvláště v okrajových částech města

Zřídit mamograf v Městské nemocnici v Litoměřicích

Rekonstruovat plavecký bazén

Zajistit výstavbu nových startovacích bytů pro mladé

18-24 (n=49)

25-34 (n=84)

35-44 (n=101)

45-54 (n=80)

55-64 (n=80)

65+ (n=106)

Daná hodnota se statisticky významně liší (je vyšší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)
Daná hodnota se statisticky významně liší (je nižší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)

%

n=500

ŽEBŘÍČEK TÉMAT 
DLE VĚKOVÝCH KATEGORIÍ

18-24 let

18-24 let

18-24 let

65+ let

45-64 let

25-44 let
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TÉMATA DLE STATISTICKY VÝZNAMNÉ ODLIŠNOSTI OD PRŮMĚRU (CELKU) 
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18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

Daná hodnota se statisticky významně liší (je vyšší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)
Daná hodnota se statisticky významně liší (je nižší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)

výsledky („stejných“ lidí) jsou posuzovány z hlediska pohlaví, vzdělání,
věku - jedná se o jeden soubor 500 respondentů analyzovaných podle
konkrétních sociodemografických znaků
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Největší podpoře z předkládaných témat se u obyvatel Litoměřic těší téma „Zajistit
výstavbu nových startovacích bytů pro mladé“, pro něž se vyslovilo 36,8 % dotázaných.
Toto téma podporují obyvatelé bez ohledu na pohlaví, věk či vzdělání, neboť u žádné
z těchto socio-demografických skupin nebyla zaznamenána statisticky významně nižší
míra podpory. Pro toto téma se vyslovovali zejména respondenti ve věkových
skupinách 25-34, resp. 35-44 let, neboť se jich toto téma dotýká nejvíce.

Na druhém a třetím místě (se zohledněním statistické odchylky) pak skončila témata
„Rekonstruovat plavecký bazén“ (24,8 %) a „Zřídit mamograf v Městské nemocnici
v Litoměřicích“ (23,2 %). Podle očekávání se prokázaly statisticky významné odlišnosti
v odpovědích můžu a žen a ve věkových skupinách. Významně častěji toto téma
akcentovaly ženy a osoby ve věku 45-54, resp. 55-64 let.

Další dvojice témat s prakticky totožnou mírou podpory se dělí o čtvrté a páté místo.
Jedná se o témata „Zvýšit počet odpadkových košů zvláště v okrajových částech města“
(15 %) a „Vytvořit seniorpark (cvičící a herní prvky)“ (14,6 %). Zatímco první z těchto
témat mělo relativně rovnoměrnou podporu napříč všemi socio-demografickými
skupinami, v případě seniorparku se za toto téma stavěli zejména respondenti ve
věkových skupinách 55-64 a 65+ let, a taktéž ženy. Naopak u respondentů do 44 let byla
podpora pro toto téma statisticky významně nižší.
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Malé rozdíly v podpoře jednotlivých témat na 6.-13. místě nedovolují, při zohlednění
statistické odchylky, striktně stanovit samostatné pořadí jednotlivých témat. Jedná se
o témata, jejichž podpora byla relativně vyrovnaná napříč všemi socio-demografickými
skupinami („Vymáhat dodržování vyhlášek (zvláště spojených s pejskaři) městskou
policií“, „Zřídit cyklotrasu mezi Pokraticemi a dolním nádražím“, „Revitalizovat městskou
tržnici“), ale najdeme v této skupině i témata důležitá pro jednotlivé socio-
demografické skupiny. Jedná se zejména o téma „Zřídit webový portál s nabídkami
studentských brigád“, jehož podpora byla logicky významně vyšší u nejmladších
respondentů, podobně jako tomu bylo u tématu „Zajistit výstavbu nového skateparku“,
které navíc kromě nejmladších respondentů statisticky častěji podporovali muži.
Pro nejstarší respondenty byla naopak důležitá témata „Vysadit další stromy v centru
města i na Střeleckém ostrově“ a „Změnit termín čištění centra města z neděle na
všední den“. Tématu „Motivovat a školit školní jídelny (zvláště CŠJ) ke zdravému
a modernímu vaření“ se dostalo statisticky významně nižší podpory od respondentů se
základním vzděláním, ale naopak vyšší podpory u osob ve věku 35-44 let.

Na 14.-16. místě pak skončila témata „Instalovat cyklostojany na vhodných místech“,
„Přemístit ZUŠ do budovy bývalého vojenského velitelství“ a „Vybudovat chodník ve
Vrchlického ulici“.
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Nejmladší věková kategorie 18 - 24 let je ve svých prioritách orientována zejména do
oblasti trávení volného času. Největší podpoře se u této skupiny těšila témata
rekonstrukce plaveckého bazénu, výstavba nového skateparku a zřízení webu
s nabídkami studentských brigád.

Věková kategorie 25 - 34 let akcentuje zejména téma startovacích bytů pro mladé,
s mírným odstupem pak následují témata rekonstrukce bazénu a vybudování
cyklostezky z Pokratic k dolnímu nádraží.

U věkové skupiny 35 - 44 let taktéž vede téma bytů, avšak ne tak výrazně jako
u kategorie 25 - 34 let. Na druhém místě je opět shodně rekonstrukce bazénu, avšak na
třetím je již zřízení mamografu v městské nemocnici.

Občané Litoměřic ve věku 45 - 54 let dali jednoznačně nejvíce hlasů zřízení mamografu,
s odstupem pak následovalo téma startovacích bytů a na třetím místě u této věkové
skupiny respondentů skončilo téma zvýšení počtu odpadkových košů.
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Věková kategorie 55 - 64 let vyslovila největší míru podpory taktéž zřízení mamografu
v městské nemocnici. Na druhé místo respondenti z této věkové skupiny zařadili téma
vybudování startovacích bytů pro mladé a na třetí pak zřízení seniorparku.

V nejstarší kategorii lidí nad 65 let se největší podpoře těší zřízení seniorparku,
následované tématem budování startovacích bytů pro mladé. Třetím nejdůležitějším
tématem pak pro tuto věkovou skupinu bylo téma zřízení mamografu v městské
nemocnici.
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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: 23.6.2016 

předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta 

 

 

Návrh: 

Schválení zařazení nových projektů do Zásobníku projektů Města Litoměřice 2016 – 2019+ 

 
 

Odůvodnění: 
 

Strategický tým Města Litoměřice na svém zasedání 31.5.2016 prodiskutoval a doporučil navrhované 

nové projekty zařadit do Zásobníku projektů Města Litoměřice 2016 – 2019+ .  

  

 

Příloha: seznam navrhovaných projektů  

 

 

 

 

Dopad do rozpočtu města: 

 
Nemá dopad do rozpočtu města. 

 

 

Návrh na usnesení: 
 

ZM schvaluje zařazení nových projektů do Zásobníku projektů Města Litoměřice 2016 – 2019+ (viz 

příloha orig. zápisu). 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis navrhovatele:                                                 Přijaté usnesení ZM č.:                                              

 

 



Název projektu Popis projektu Odpovědnost

Modernizace softwarové architektury MěÚ

Modernizace  softwarového  vybavení a nutné hardwarové 

infrastruktury OS

Pekařská 2 Obnova objektu - fasáda, vnitřní části OS

Radnice Instalace výtahu v budově Radnice OS

Radnice střecha a Kalich Výměna opláštění věže a střechy OS

Rozšíření MKS Rozšíření městského kamerového systému OSVaZ

Divadlo K.H.Máchy Rekonstrukce vnitřního vybavení OŠKSaPP

Dům kultury Modernizace a rekonstrukce vybavení OŠKSaPP

Kino Máj Modernizace a rekonstrukce vybavení OŠKSaPP

Revitalizace "Kasárna Dukelských hrdinů"

Vybudování zázemí pro sportovní kluby 

(karate,box,potápění,beachvolejbal) a turistický oddíl OŠKSaPP

ZŠ Boženy Němcové - Škola bez bariér" Vybudování  venkovního osobního výtahu pro handicapované OŠKSaPP

ZŠ Havíčkova Rekontsrukce atletického oválu OŠKSaPP

ZŠ Masarykova vybudování odborných 

učeben Využití podkrovních prostor pro odborné účebny OŠKSaPP

ZŠ Na Valech Oprava fasády objektu a nátěr / výměna oken OŠKSaPP

ZŠ U Stadionu Využití zahrady jako Botanické zahrady (učebny biologie) OŠKSaPP

ZŠ U Stadionu Street/ work out park - školní 

hřiště Školní hřiště - Street/ workout park OŠKSaPP

Regenerace sídliště Cihelna Regenerace prostoru sídliště, víceetapová akce OUR

Regenerace sídliště Pokratice Regenerace prostoru sídliště, víceetapová akce OUR

ulice Jarní  Komunikace a dešťové kanalizace OUR

ulice Marie Pomocné Rekonstrukce komunikace OUR

Instalace podzemních košů na odpad OŽP

Odvedení splaškových vod z koupaliště na 

ČOV OŽP

Rekonstrukce systému rozvodu vody v 

budovách MěÚ se zaměřením na využití 

dešťové vody OŽP

Regenerace areálu Zahrady Čech Regenerace prostoru výstaviště Zahrada Čech OUR

ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ MĚSTO LITOMĚŘICE 2016 - 2019+



 
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: 23.6.2016 

předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta  
 

 

Návrh:  

Zpráva o naplnění Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice 2015   
   

 

Odůvodnění: 
 

V loňském roce byl schválen Akční plán Města Litoměřice na rok 2015. Obsahoval plánované investice a 

opravy na daný rok. Každý zodpovědný odbor se vyjádřil k naplnění aktivit. 

 

31.5. proběhlo zasedání Strategického týmu, který vyhodnotil a schválil informaci o naplnění Akčního 

plánu za loňský rok. Plán byl doplněn seznamem akcí, které byly realizovány nad rámec plánu.  

 

 
Příloha: tabulka „Celkový přehled naplnění Akčního plánu 2015“ 

 

Dopad do rozpočtu města: 

 
Nemá dopad do rozpočtu města. 

 

 

Návrh na usnesení: 
 

ZM schvaluje zprávu o naplnění Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice 2015 (viz 

příloha orig. zápisu). 

 

 

 

 

 

Podpis navrhovatele:                                                 Přijaté usnesení ZM č.:                                              

 

 



Strat. 

cíl
Název akce/projektu Odpovědnost

Celkové 

reálné 

náklady       

(tis. Kč) 

Získaná 

částka 

dotace   

(tis. Kč)

Podíl 

rozpočtu 

města   

(tis. Kč)

Byly 

naplněny 

hlavní cíle 

ANO/NE

Výsledek/ výstup projektu

Zdůvodnění, pokud 

nebyly naplněny 

hlavní cíle 

B.III Park Miřejovická stráň OŽP 5 786 1 586 4 200 ANO otevřený nový park

B.III Podzemmní kontejnery U Stadionu OŽP 180 0 180 ANO intalovány podzemní kontejnery

B.II ul. Trnková nová silnice, včetně dešťové kanalizace OUR 3 454 0 3 454 ANO nová silnice, včetně dešťové kanalizace 

B.II

Litoměřice - modernizace a dostavba autobusového nádraží 

I. OUR 58 949 48 714 10 235 ANO

zmodernzované autobusové nádraží, včetně nového 

parkoviště

C.II + C.VVíceúčelové hříště u azylového domu OSVaZ 605 274 331 ANO vystavěné hřiště

C.II Rekonstrukce dětského dopravního hřiště OŽP 14 527 11 671 2 856 ANO nové dopravní hřiště

C.II Koupaliště - filtrace I.etapa OŽP 3 800 1 900 1 900 ANO připravené nádrže, rozvody, betony

D.I Solární ohřev vody (sběrný dvůr) OŽP 500 250 250 ANO

intalován solární ohřev na střeše administratvní 

budovy

D.I Zateplení a výměna oken MŠ Plešivecká OŠKSaPP 7 073 4 992 2 081 ANO

komplexní zateplení objektu včetně otvorových 

výplní a instalace VZT

D.I MŠ Baarova zateplení a výměna oken OŠKSaPP 5 414 4 275 1 139 ANO

komplexní zateplení objektu včetně otvorových 

výplní 

D.I Zateplení a výměna oken MŠ Stránského OŠKSaPP 3 726 2 513 1 213 ANO

komplexní zateplení objektu včetně otvorových 

výplní a instalace VZT

D.I Zateplení a výměna otvorových výplní MŠ Masarykova OŠKSaPP 11 257 3 334 7 923 ANO

komplexní zateplení objektu včetně otvorových 

výplní a instalace VZT

D.I Zateplení a výměna otvorových výplní ZŠ U Stadionu OŠKSaPP 31 075 9 404 21 671 ANO

komplexní zateplení objektu včetně otvorových 

výplní 

D.I ProgressHeat OPaS 2 306 2 306 0 ČÁSTEČNĚ projekt pokračuje

E.IV Projekt READY21 OPaS 2 614 1 987 627 ČÁSTEČNĚ projekt pokračuje

CELKEM 151 266 93 206 58 060

B.II Nerudova x Nezvalova přechod OUR 1 234 0 1 234 ANO oprava byla provedena 

B.II Veitova, oprava chodníku OUR 850 0 850 ANO oprava byla provedena 

B.II Školní ulice oprava chodníku OUR 699 0 699 ANO oprava byla provedena 

B.II Školní ulice veřejného osvětlení OUR 800 0 800 ANO oprava byla provedena 

Nové investice a projekty

Významné opravy a rekonstrukce



B.II Pokratická ul. OUR 0 0 0 NE

Bude realizováno v 2016 - 

koordinace se SUS a SVS

B.II U Severky úprava křižovatky OUR 1 490 0 1 490 ANO oprava probíhá

B.II Bezbariérové přístupy OUR 500 0 500 ANO oprava byla provedena 

B.I oprava kašny Mírové náměstí OUR 399 0 399 ANO oprava byla provedena 

B.II Dykova ul. OUR 433 0 433 ANO oprava byla provedena 

B.I Lávky OUR 496 0 496 ANO oprava byla provedena 

B.I Jezuitská ul. OUR 250 0 250 ANO oprava byla provedena 

B.I Zprovoznění nefunčkních vpustí OUR 300 0 300 ANO oprava byla provedena 

CELKEM 7 451 0 7 451

B.I.

Přehled investic, rekonstrucí a oprav nebytových 

prostor (prostory určené k podnikání) OSNMM 2.837 ANO

B.I.

Přehled investic, rekonstrucí a oprav - objekty bývalých 

kasáren OSNMM 903 ANO

B.I.

Přehled investic, rekonstrucí a oprav bytů -  domy 

neurčené k prodeji OSNMM 5 756 ANO

C.I

Oprava CŠJ - kompletní výměna dlažby, obkladů a 

kanalizace CŠJ, provozovna ZŠ U Stadionu 4 OŠKSaPP 894 ANO

C.II

Plavecký bazén - výměna dlažby, odtok. kanalizace - 

malý bazén OŠKSaPP 838 ANO

C.I ZŠ Na Valech - oprava střechy OŠKSaPP 577 ANO

C.I

ZŠ Božena I.etapa - oprava hydroizolace suterénu 

objektu OŠKSaPP 494 ANO

C.III Dům kultury - III.etapa opravy střechy OŠKSaPP 500 ANO

C.IV Oprava kanceláří pro OSPOD, budova Mírové nám.18 OUR/OSVaZ 3 000 3 000 ANO

B.I Regenerace sídliště Pokratice I.etapa OUR 6 660 4 000 2 660 ANO

B.I Nákup městského mobiliáře OUR 270 ANO

A.I Zahrada Čech - oprava fontány a komunikací OUR 5 600 ANO

B.I Dětská hříště - zřízení nových, údržba a obnova OUR 810 ANO

CELKEM 26 302 4 000 5 660

Akce realizovane nad rámec schváleného Akčního plánu 2015



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: 23. 6. 2016 
předkládá: Jaroslav Růžička, předseda KV při ZM Litoměřice 
 
 
 
Návrh:    
 
 
Plán činnosti KV na II. pololetí 2016 a informace o kontrolách za I. pololetí. 
 
Odůvodnění:    
 
Vzhledem k tomu, že rok 2016 nezadržitelně vstupuje do druhé poloviny, je třeba 
schválit Plán činnosti KV při ZM Litoměřice pro II. pololetí 2016. Informace o 
kontrolách za I. pololetí je zaměřena na proběhlé kontroly ze strany Kontrolního 
výboru při zastupitelstvu města Litoměřice.   
 
 
Návrh na usnesení:     
 
ZM bere na vědomí informaci o činnosti KV a schvaluje plán činnosti KV pro II. 
pololetí 2016.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:       Přijaté usnesení ZM č.:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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

 

KONTROLNÍ VÝBOR 

 
Plán činnosti Kontrolního výboru při Zastupitelstva města Litoměřice 

na 2. pololetí roku 2016 
 
 
1.  Pravidelné plnění úkolů vyplývajících ze Zákona o obcích dle § 119 odst. 3 
 a) kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce 

b) kontrola dodržování právních předpisů finančním výborem a      
                 městským úřadem na úseku samostatné působnosti 
 
2.  Účast členů KV na výběrových řízeních vyhlášených městem, dle požadavků  
      Rady města Litoměřice 
 
3.  Dokončení kontroly na základě pověření jednání Zastupitelstva města Litoměřic – MP  
 
4.  Provedení kontroly na základě pověření jednání Zastupitelstva města Litoměřic – MSZ 
 
5.  Kontrola vyřizování stížností a připomínek občanů  
 
6.  Kontrolní činnost na základě podnětů a stížnosti občanů 
 
7.  Dle potřeby bude KV plnit další kontrolní úkoly, kterými jej pověří  
     zastupitelstvo města 
 
Termíny jednání KV: 
KV při ZM Litoměřice se schází pravidelně 1x měsíčně, mimo tohoto mohou být svolávány 
jednání KV dle potřeby. 
 
 
 



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

 

 

KONTROLNÍ VÝBOR  

při Zastupitelstvu města Litoměřice 

 

 

ZÁPIS O KONTROLE  

 

Předmětem kontroly ze strany Kontrolního výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice (dále 

jen „kontrolní výbor“) byla příspěvková organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích.  

 

1) Úvod – základní informace o kontrolovaném subjektu  

Název organizace:  Městská kulturní zařízení v Litoměřicích 

Sídlo organizace:  Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice 

Právní forma:   příspěvková organizace 

IČ:    44557141 

Dále jen „MKZ.“ 

 

2) Předmět činnosti MKZ 



Účelem zřízení MKZ jako příspěvkové organizace bylo zabezpečení záležitostí, které jsou dle 

§ 35 zákona č. 128/200 Sb., o obcích, v zájmu města Litoměřice a jeho občanů v části týkající 

se péče o kulturní rozvoj občanů města a okolí. Hlavním předmětem činnosti MKZ je 

poskytování kulturních společenských, vzdělávacích a osvětových služeb a organizování zájmové 

činnosti k uspokojení kulturních potřeb, sloužících k aktivnímu využití volného času. 

3) Kontrolní zjištění 

 

3.1. 

Na úvod kontroly se kontrolní výbor zabýval pohledávkou spadající do funkčního 

období předchozího vedení MKZ, konkrétně možností splatnosti dlužné částky za nájemné a 

energie prostor v DK. Ze strany MKZ, zastoupené ředitelkou Ing. Věrou Kmoníčkovou byla v 

roce 2008 proto podána žaloba na nájemce Beneš plus s.r.o., IČ2541392. Vzhledem k tomu že 

nájemce byl již v insolvenci, došel kontrolní výbor ke zjištění, že MKZ nevede tuto jako 

pohledávku, jelikož je již nevymahatelná. Kontrolní výbor došel k závěru, který je shodný 

s právním stanoviskem vyhotoveným pro jednání RM dne 2. 2. 2008. Kontrolní výbor tedy 

konstatuje, že ředitelka MKZ postupovala při vymáhání předmětné pohledávky v souladu se 

zákonem a transparentně, kdy u pohledávky, kterou převzala, po svém nástupu do funkce, 

žádala o souhlas s vymáháním zástupce zřizovatele, tj. RM, právě s ohledem na výši 

souvisejících nákladů a předpokládanou minimální úspěšností na byť částečné uspokojení. 

Pohledávka byla následně žalována u místně příslušného soudu a po jejím podání nešlo 

oprávněně předpokládat, že dlužník půjde do konkurzu a nedojde k včasnému vyrozumění o 

této skutečnosti. Ředitelka MKZ informovala RM, učinila kroky, aby nedošlo k promlčení 

pohledávky a následně i dlužnou částku žalovala.  

 

3.2. 

V otázce hospodaření kontrolní výbor konstatuje, že MKZ nejsou z hlediska 

financování soběstačná. Celkový obrat MKZ činí cca 25 mil. Kč za rok, s tím že přibližně 

polovinu z této částky si MKZ musí vydělat vlastní činností, cca 12 mil Kč ročně pak tvoří 

dotace ze strany zřizovatele. V roce 2015 tvořil příspěvek pro příspěvkovou organizaci 12,2 

mil Kč, příspěvek na vinobraní 1 mil Kč a příspěvek rozsvěcení vánočního stromu 100 000. 

Kč 27 251 768 činil obrat a celkově byly MKZ v zisku 200 000 Kč, které byly převedeny do 



rezervního fondu MKZ. Ten v současné době je ve výši 1 080 000 Kč. V investičním fondu je 

293 000 Kč. Kontrolní výbor konstatuje, že doplňková činnost MKZ není ztrátová, ale 

zisková. 

Vzhledem k tomu, že se MKZ skládají z několika subjektů, kontrolní výbor 

konstatuje, že žádný ze subjektů není samostatně výdělečný. Kontrolní výbor konstatuje, že 

cílem činnosti MKZ není pouze tvorba zisku, ale též naplnění požadavků za strany 

zřizovatele, a proto kontrolní výbor nepovažuje příspěvek zřizovatele na činnost MKZ za 

negativní. Kontrolní výbor konstatuje, že oproti dřívějšímu stavu, kdy byl finanční příspěvek 

ze strany zřizovatele celkově na činnost MKZ, nyní jsou finance alokovány na činnost 

jednotlivých zařízení zvlášť.  

Z hlediska finanční soběstačnosti je třeba zmínit, že nejlepší je situace v Kině Máj, kde 

celkový příspěvek od zřizovatele na celoroční provoz činí cca 600 000 Kč. (Příspěvek 

zřizovatele na chod divadla činil 2 500 000 Kč. Příspěvek zřizovatele na chod domu kultury 

pak činil 7 780 000 Kč.)  

Roční návštěvnost kina za rok 2015 se pak pohybovala v řádu cca 60 000 diváků. 

Kontrolní výbor konstatuje, že z hlediska návštěvnosti jednosálových kin je Kino Máj na 4. 

místě v České republice. (Z hlediska měst, ve kterých je provozováno jednosálové kino, 

zaujímají Litoměřice 3. místo v České republice, před nimi je jen Praha a Brno).  

V otázce provozu kinokavárny, kde původní nájemce hradil nájemné 14 000 Kč 

měsíčně, došlo ke změně, v rámci které provoz kinokavárny zajišťují MKZ. Provoz 

kinokavárny v režii MKZ při celkové výši tržeb cca 1,4 mil. Kč ročně je rentabilní. Jiná je 

situace v divadelní kavárně.  

Divadelní kavárna si v době zkušebního provozu pod MKZ vydělala na mzdu 

zaměstnance, nikoliv ale na celkové provozní náklady. MKZ proto považuje za pozitivní 

stávající stav, kdy divadelní kavárnu provozuje externí provozovatel. Kavárna je otevřená 

pouze v době během divadelního představení a hodinu před představením. Dle stanoviska 

ředitelky MKZ není technicky možné otevřít divadelní kavárnu jindy než v době před a 

během představení, jelikož v jiném případě by musela být otevřená budova celého divadla. 

V otázce provozu divadelní kavárny doporučuje kontrolní výbor zvážit ze strany zřizovatele i 

MKZ možné rozšíření provozní doby, zejména v letních měsících, ve venkovních prostorách. 

Kontrolní výbor konstatuje, že toto doporučení je spojené s investičními náklady.   



Kontrolní výbor konstatuje, že MKZ vydává zprávy o činnosti, které jsou dispozici 

Radě města Litoměřice, spolu s účetní uzávěrkou za příslušný kalendářní rok. 

 

3.3. 

Na základě dodatku č. 2 k zřizovací listině příspěvkové organizace (změna formy 

pronájmu prostor), tvoří od roku 2016 příjmy z pronájmů součást příjmů MKZ jako příjmy 

z vedlejší činnosti, přičemž o tyto příjmy z nájemného se snížil příspěvek na činnost MKZ ze 

strany zřizovatele. (Dříve mělo MKZ vyšší příspěvek od zřizovatele, který byl příjemcem 

nájemného, přičemž nyní došlo ke změně, kdy příjemcem nájemného je samo MKZ, které má 

o tyto příjmy z nájemného snížený příspěvek ze strany zřizovatele). Kontrolní výbor již výše 

konstatoval, že doplňková činnost MKZ není ztrátová, ale zisková. 

V oblasti pronájmu prostor za účelem konání plesových akcí konkuruje MKZ 

(respektive DK) Koliba. V oblasti pronájmu prostor na akce do 150 účastníků konkuruje 

MKZ (respektive DK) Centrum cestovního ruchu Litoměřice, p. o. (respektive Hrad 

Litoměřice). V případě konání těchto akcí pro menší počet účastníků tak došlo ke snížení 

četnosti pronájmu prostor MKZ (respektive DK). Dochází též k souběžnému pronájmu 

prostor DK a Hradu Litoměřice. Příkladem budiž dlouhodobě akce Vinařské Litoměřice, či 

v roce 2016 Reprezentační ples Ústeckého kraje. MKZ považuje tento stav za 

bezproblémový.  

V otázce cen pronájmu jednotlivých prostor KV konstatuje, že přes ceník umístěný na 

webu MKZ, jsou tyto u DK závislé i od poptávky. Záleží vždy na charakteru akce a služeb, 

které s tím souvisí. Roli hraje počet prostor a doplňkové požadavky (ozvučení, stavby, 

osvětleni, …). Neexistuje proto jednotná sazba za hodinu ze strany pronajímatele prostor 

(MKZ), pokaždé se výše nájemného zohledňuje vzhledem k charakteru požadavku nájemce.   

Kontrolní výbor se blíže zaměřil na podmínku pronájmu barů v DK. Výběrové řízení 

na provozovatele neproběhlo od roku 2009. Výše pronájmu se liší dle návštěvnosti a 

charakteru probíhající akce. Pro ilustraci – ve vytížených zimních měsících (konání plesů) 

dosáhne výše nájmu až cca 96 000 Kč za měsíc, v letních měsících cca 2 000 Kč za měsíc. 

Celkově za rok 2015 činila výše nájmu 360 000 Kč. Celková výše nájmu je obsažena v účetní 

uzávěrce. Kontrolní výbor se zaměřil na formu poskytovaného servisu. Ten závisí na 

organizaci ze strany nájemce. Dle vyjádření ředitelky MKZ nicméně MKZ konzultuje rozsah 



poskytovaných služeb s nájemcem a tlumočí případné požadavky návštěvníků ohledně 

servisu. Vzhledem k tomu, že smlouva o nájmu se mezi nájemcem a pronajímatelem (MKZ) 

uzavírá vždy na jeden rok s možností prodloužení, a MKZ v uplynulých letech nedělal 

průzkum trhu, ani neoslovoval případně jiné zájemce o pronájem, doporučuje kontrolní výbor 

provést transparentní výběrové řízení na pronájem barů, s termínem nového počátku 

pronájmu ke dni 1. 6. 2016. Výběrové řízení bylo ještě před ukončením kontroly kontrolní 

výbor ze strany MKZ provedeno, z transparentního výběrového řízení nový provozovatel od 

1. 7. 2016, s dobou uzavření nájemní smlouvu na 1 rok s možností dalšího prodloužení.  

Na základě soupisu akcí konaných v DK kontrolní výbor s ohledem na celospolečenskou 

situaci nedoporučuje pronajímat prostory MKZ  firmě Zepter. 

 

3. 4. 

Kontrolní výbor konstatuje pozitivní fakt, že v divadle, kině i domě kultury je 

dostupné wi-fi připojení k internetu.    

 

3. 5. 

V otázce případných investic kontrolní výbor konstatuje, že v době konání kontroly 

nebyl zjištěn žádný havarijní stav v objektech MKZ, s výjimkou kanalizace v DK, kde 

probíhá permanentní částečná rekonstrukce jednotlivých částí potrubí. Dále kontrolní výbor 

konstatuje, že je naplánována v součinnosti se zřizovatelem rekonstrukce klimatizace v DK, 

přičemž projektová dokumentace je již zpracována a dodavatel bude vybrán na základě 

výběrového řízení v roce 2016. V době předkládání materiálu pro ZM je již rekonstrukce 

v DK provedena. 

Vzhledem ke komfortu návštěvníků je v Kině máj nutné provést také rekonstrukci 

vzduchotechniky včetně klimatizace. Dále z důvodů opotřebení sedadel v promítacím sále 

v kině Máj je nutné provést jejich rekonstrukci, při zachování současného otočného 

mechanismu a konstrukce stávajících sedaček, by šlo o přečalounění a výměnu molitanových 

sedáků a opěradel, jejichž stáří je 16 let. Tato rekonstrukce představuje částku cca 1 500 000 

Kč. Kontrolní výbor doporučuje zřizovateli v součinnosti s MKZ provést rekonstrukční práce 

v Kině Máj.  



Obdobná situace jako v kině Máj v oblasti stavu sedaček je i v Divadle KHM (sedačky 

z roku 1990), ovšem v tomto případě, vzhledem ke stáří sedaček, je nutné vyměnit komplet 

sedačky, tzn. nelze použít stávající mechanismus a kostru. V tomto případě proto případná 

investice převyšuje částku 2 000 000 Kč.    

 

3. 6. 

Kontrolní výbor se zaměřil na organizační strukturu MKZ, viz organizační řád MKZ 

Litoměřice od 1. 1. 2016:  

 

VIZ OBRÁZEK (příloha ke zprávě) 

 

Kontrolní výbor namátkou provedl kontrolu u jednotlivých pozic: Vedoucí kina, 

Správce DK, Výlep plakátů. Kontrolní výbor se zaměřil na kontrolu DPČ DPP a HPP, včetně 

platových výměrů. Kontrolní výbor konstatuje, že platy zaměstnanců MKZ na HPP jsou určeny 

nařízením vlády č278/2015 Sb ze dne 19. října 2015. Kontrolní výbor neshledal pochybení.  

 

3. 7. 

Z auditu MKZ provedeného zřizovatelem za rok 2015, který má kontrolní výbor 

k dispozici, vyplývá, že došlo k pochybení v oblasti inventarizace. Kontrolní výbor 

konstatuje, že tato formální pochybení byla ze strany MKZ napravena.  

 

3. 8.  

V oblasti výlepu a tisku plakátů dospěl kontrolní výbor k následujícím skutečnostem. 

MKZ v případě velkoformátových plakátů (rozměr A1) využívá placenou formu tisknutí, 

formou externí tiskárny, při jejímž výběru se každoročně poptávají nabídky pro srovnávání 

cen. Se současnou tiskárnou MKZ spolupracuje cca 4 roky. 



 Většinu tiskového materiálu k propagaci akcí pořádaných MKZ, včetně banerů a 

panelů, si MKZ zajišťují vlastními silami.  

U výlepových služeb existuje standardizovaný ceník ze strany MKZ, dle doby výlepu 

a velikosti plakátu.  Na výlepových plochách MKZ je upozornění, že se se jedná o výlepové 

plochy MKZ. V případě černého výlepu je těžko dohledatelný případný pachatel. Nicméně 

k černému výlepu dochází nárazově, nikoliv pravidelně. V oblasti údržby výlepových ploch 

se během letních měsíců strhává výlepová plocha a znovu se čistí. Někdy i dříve, záleží na 

stavu výlepové plochy.  

 

3. 9. 

V případě konání akce Vinobraní se kontrolní výbor zaměřil na formu rozmístění a 

zisku z pronájmu ploch pro stánky během akce. Během jednoho ročníku se vybere cca 

450 000 Kč na nájemném Výše nájemného dle nabízeného sortimentu.  Dle kategorie 

nabízeného sortimentu dochází též k rozmístění stánků. Ovšem uvnitř příslušné kategorie 

objektivní pravidla pro rozmístění stánků neexistují. Kontrolní výbor proto doporučuje vznik 

závazného systému pro rozmístění stánků v rámci jedné kategorie. Kontrolní výbor zároveň 

doporučuje na lukrativnější místa umístit producenty z místního regionu. V době předkládání 

materiálu do ZM MKZ zavádějí pro letošní ročník akce rezervační systém k umístění stánků.  

 

3. 10. 

V oblasti vozového parku kontrolní výbor konstatuje, že MKZ disponuje dvěma 

automobily. Jedno užívané k výlepu, druhé pro ostatní potřeby MKZ. K oběma vozidlům 

existují knihy jízd.  

 

3. 11.  

 MKZ využívá k veškerému prodeji vstupenek rezervační systém Colosseum, od 

společnosti Perfect system. ten slouží k rezervaci vstupenek, online prodeji vstupenek, prodeji 

vstupenek na pokladně, atd. Takto propojený systém je v provozu od roku 2009, 

s pořizovacími náklady cca 100 000 Kč, měsíční provozní nálady cca 1000 Kč (hotline). 



 

3. 12. 

V oblasti nakládání s odpady kontrolní výbor konstatuje, že MKZ nemá vnitřní 

směrnici jak nakládat s odpady. Kontrolní výbor konstatuje, že MKZ striktně třídí odpad a 

využívá veřejné kontejnery na tříděný odpad. Kontrolní výbor doporučuje zřizovateli, z 

kapacitních důvodů, zvážit navýšení počtu kontejnerů na tříděný odpad v Palachově ulici. 

 

3. 13. 

V případě získávání grantů se MKZ zaměřuje na dotace z Ústeckého kraje (v roce 

2016 grant na pořádání loutkového festivalu).  

Na EU fondy MKZ nemá dle svého vyjádření administrativní kapacitu. Kontrolní 

výbor konstatuje, že MKZ může využít součinnosti se zřizovatelem – konkrétně Oddělením 

projektů a strategií, kdy například MKZ bylo vyzváno k doplnění městského zásobníku 

projektů a strategií.  

MKZ využívá dotace z ÚP na dotovaná pracovní místa (aktuálně 2 místa – fakturantka 

a recepční).  

 

3. 14. 

V případě výhledu směřování do budoucnosti je MKZ zodpovědné Radě města 

Litoměřice, přičemž kontrolnímu výboru byla předložena následující koncepce MKZ, 

respektive Dramaturgický plán MKZ, který zahrnuje:   

- pořady a programy pro všechny věkové kategorie (děti – senioři) 

- koncerty různých žánrů (folklór, dechovka, rock, pop, blues, folk, vážná hudba, rap, 

SKA, bigbeat, jazz, swing, disco, hiphop, country…..) 

- rozličnou škálu forem pořadů - cestovatelské besedy, osvětové přednášky, divadelní 

představení, talkshow, kabaretní představení, cizojazyčná představení pro studenty, 

plesy, interaktivní akce důrazem na prevenci negativních jevů ( kouření doprava, 

návykové látky, rakovina tlustého střeva……) 



- alternativní program – např. Slet bubeníků   

- organizaci festivalů: Loutkový festival, mezinárodní hudební festival Litoměřické 

varhanní léto  

- vymýšlení a realizaci zcela nových akcí v reakci na poptávku např. hudební přehlídka 

dechových orchestrů Zlatý dech, SUNfest, Alchymistické Litoměřice, mezinárodní 

pěvecká soutěž Little star, Folkové atrium, Pivní slavnosti … 

- organizaci kurzů taneční a společenské výchovy pro mládež, taneční pro dospělé, 

sportovní kurzy (jóga, street dance, zumba, cvičení pro miminka…) 

- konání soutěží (Mistrovství ČR v tanečních formacích - Festival tanečního mládí, 

Mistrovství ČR v kulturistice, Mistrovství ČR ve veslování na trenažerech…) 

- konání společenských akcí (Sportovec roku, Večer pro Městskou nemocnici, Vinařské 

Litoměřice…) 

- rozvíjení kreativity dětí – dětské dílničky   

- organizaci výstav  

- organizaci přehlídky středních škol, odborných škol a učilišť, která pomáhá žákům 8. 

a 9. tříd při rozhodování o dalším studiu   

- diskusní fóra (Zdravé město Litoměřice) 

- kongresy a konference (OHK, Stomatologická komora, Ortopedický kongres…) 

  

V roce 2015 pak v rámci MKZ došlo k realizaci 145 akcí a akcí exteriérových 

(Masopust, Dětská farmu, Pivní slavnosti, Open air koncert, SUNfest, Vinobraní, Folkový 

festival a Rozsvícení stromu). 

Kontrolní výbor se zaměřil na akci SUNfest. Akce vznikla v souladu s dlouhodobou 

poptávkou po akci pro specifické publikum (mládež 12-20 let), přičemž program měl za úkol 

přilákat cca 500 návštěvníků. Bohužel při nákladech cca 200 000 Kč došlo k výsledné 

návštěvnosti v řádu několika desítek osob. Kontrolní výbor proto doporučuje tuto akci 

vzhledem k nepoměru vysokých nákladů na realizaci a nízké návštěvnosti, v příštích letech 

neopakovat. V době předložení zprávy o kontrole pro ZM bylo rozhodnuto ze strany MKZ o 

neopakování této akce. 

V minulosti byl také pro malou návštěvnost zrušen také festival dechových orchestrů 

Zlatý dech. 



Naopak jiné projekty svou životaschopnost prokázaly a stále pokračují. Například 

Vinobraní, Masopust, Pivní slavnosti a další. 

Ze strany MKZ aktuálně chybí klubový prostor, ve kterém by se mohly pořádat akce, 

jejichž charakter není vhodný pro místa jako velký sál DK. Jedná se např. o džezové či 

swingové koncerty.  

 

4) USNESENÍ 

3.1.  

Kontrolní výbor konstatuje, že ředitelka MKZ postupovala při vymáhání 

předmětné pohledávky v souladu se zákonem a transparentně, kdy u pohledávky, 

kterou převzala, po svém nástupu do funkce, žádala o souhlas s vymáháním zástupce 

zřizovatele, tj. RM, právě s ohledem na výši souvisejících nákladů a předpokládanou 

minimální úspěšností na byť částečné uspokojení.  

 

3.2. 

V otázce hospodaření kontrolní výbor konstatuje, že MKZ nejsou z hlediska 

financování soběstačná.  

Kontrolní výbor konstatuje, že doplňková činnost MKZ není ztrátová, ale 

zisková. 

Kontrolní výbor konstatuje, že cílem činnosti MKZ není pouze tvorba zisku, ale 

též naplnění požadavků za strany zřizovatele, a proto kontrolní výbor nepovažuje 

příspěvek zřizovatele na činnost MKZ za negativní.  

Kontrolní výbor konstatuje, že oproti dřívějšímu stavu, kdy byl finanční 

příspěvek ze strany zřizovatele celkově na činnost MKZ, nyní jsou finance alokovány na 

činnost jednotlivých zařízení zvlášť.  

Kontrolní výbor považuje za velmi pozitivní, že z hlediska návštěvnosti 

jednosálových kin je Kino Máj na 4. místě v České republice.  



V otázce provozu divadelní kavárny doporučuje kontrolní výbor zvážit ze strany 

zřizovatele i MKZ možné rozšíření provozní doby, zejména v letních měsících, ve 

venkovních prostorách. Kontrolní výbor konstatuje, že toto doporučení je spojené 

s investičními náklady.   

Kontrolní výbor konstatuje, že MKZ vydává zprávy o činnosti, které 

jsou dispozici Radě města Litoměřice, spolu s účetní uzávěrkou za příslušný kalendářní 

rok. 

 

3.3. 

V otázce cen pronájmu jednotlivých prostor kontrolní výbor konstatuje, že přes 

ceník umístěný na webu MKZ, jsou tyto u DK závislé i od poptávky.  

V oblasti pronájmu prostor za účelem konání plesových a jiných akcí kontrolní 

výbor doporučuje vytvořit zprávu o cenách konkurence a zvážit další postup.  

Kontrolní výbor se blíže zaměřil na podmínku pronájmu barů v DK. Kontrolní 

výbor doporučuje provést transparentní výběrové řízení na pronájem barů (i vzhledem 

k tomu, že poslední proběhlo v roce 2009), s termínem nového počátku pronájmu ke dni 

1. 6. 2016. (Pozn.: Výběrové řízení bylo ještě před ukončením kontroly kontrolního 

výbor ze strany MKZ provedeno).  

Na základě soupisu akcí konaných v DK kontrolní výbor s ohledem na 

celospolečenskou situaci nedoporučuje pronajímat prostory MKZ  firmě Zepter. 

 

3. 4. 

Kontrolní výbor konstatuje pozitivní fakt, že v divadle, kině i domě kultury je 

dostupné wi-fi připojení k internetu.    

 

3. 5. 



V otázce případných investic kontrolní výbor konstatuje, že v době konání 

kontroly nebyl zjištěn žádný havarijní stav v objektech MKZ, s výjimkou kanalizace 

v DK, kde probíhá permanentní částečná rekonstrukce jednotlivých částí potrubí.  

Dále kontrolní výbor konstatuje, že byla naplánována v součinnosti se 

zřizovatelem rekonstrukce klimatizace v DK, přičemž v době předkládání materiálu pro 

ZM je již rekonstrukce v DK provedena. 

Kontrolní výbor doporučuje zřizovateli v součinnosti s MKZ provést 

rekonstrukční práce v Kině Máj - rekonstrukci vzduchotechniky včetně klimatizace a 

dále rekonstrukci sedadel v promítacím sále v kině Máj, při zachování současného 

otočného mechanismu a konstrukce stávajících sedaček. 

 

3. 6. 

Kontrolní výbor konstatuje, že platy zaměstnanců MKZ na HPP jsou určeny 

nařízením vlády č278/2015 Sb. ze dne 19. října 2015. U namátkou vybraných pozic 

kontrolní výbor neshledal pochybení.  

 

3. 7. 

Kontrolní výbor konstatuje, že formální pochybení v oblasti inventarizace. Byla 

ze strany MKZ napravena.  

 

3. 8.  

V oblasti výlepu plakátů na výlepových plochách MKZ kontrolní výbor 

doporučuje důslednější kontrolu černého výlepu. 

 

3. 9. 

Kontrolní výbor u akce Vinobraní doporučuje vznik závazného systému pro 

rozmístění stánků v rámci jedné kategorie. Kontrolní výbor zároveň doporučuje na 



lukrativnější místa umístit producenty z místního regionu. (POZN.: V době předkládání 

materiálu do ZM MKZ zavádějí pro letošní ročník akce rezervační systém k umístění 

stánků.) 

Kontrolní výbor doporučuje provést vyhodnocení nově zavedeného rezervačního 

systému. 

 

3. 12. 

V oblasti nakládání s odpady doporučuje kontrolní výbor zřizovateli, z 

kapacitních důvodů, zvážit navýšení počtu kontejnerů na tříděný odpad v Palachově 

ulici. 

 

3. 13. 

Kontrolní výbor doporučuje, v případě žádostí MKZ o větší dotační tituly, využít 

součinnosti se zřizovatelem. 

 

3. 14. 

Kontrolní výbor doporučuje akci SUNfest vzhledem k nepoměru vysokých 

nákladů na realizaci a nízké návštěvnosti, v příštích letech neopakovat. (POZN.: V době 

předložení zprávy o kontrole pro ZM bylo rozhodnuto ze strany MKZ o neopakování 

této akce.) 

Kontrolní výbor doporučuje MKZ provést vnitřní audit skrytých možností 

rozvoje, cílený na zkvalitnění dramaturgického plánu. 

 

 

 

 



Usnesení kontrolního výboru a zápis o kontrole schváleno na jednání kontrolní výbor 

při ZM Litoměřice dne 15. 6. 2016 

 

J. Růžička 

Z. Dušek 

P. Panaš 

L. Kudrna 

H. Mráčková  

F. Hrbek 

H. Lexová 

M. Legnavský 

P. Hošek 

 

 





 

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

__________________________________ 

 

KONTROLNÍ VÝBOR 

 

V Litoměřicích dne 13. 04. 2016 

 

ZÁPIS O KONTROLE 

 Finančního výboru při Zastupitelstvu města 

Litoměřice 
 

Předmětem kontroly ze strany Kontrolního výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice (dále 

jen „KV při ZM LTM“) bylo dodržování právních předpisů ze strany Finančního výboru při 

Zastupitelstvu města Litoměřice (dále jen FV při ZM LTM“).  

 

Způsob provedení kontroly a podklady pro kontrolní zjištění:  

V rámci šetření KV při ZM LTM byla provedena fyzická kontrola zápisů z jednání při ZM 

LTM, dále byly vyžádány podklady od tajemníka MěÚ Litoměřice, stejně jako byl vyzván 

k součinnosti při kontrole za FV při ZM LTM jeho předseda, který poskytl písemné odpovědi 

na dotazy ze strany KV při ZM LTM.  Zároveň bylo vyžádáno i vyjádření ze Svazu měst a 

obcí ČR. 

 

Kontrolní zjištění: 

 

1. 

 KV při ZM LTM se v rámci kontroly zaměřil na to, zdali, má FV přijatou nějakou 

interní směrnici (jednací řád), který upravuje způsob svolávání, hlasování, zápisů a jednání 

FV. Pro FV při ZM není zákonem stanovena povinnost přijmout interní směrnici obdoby 



 

jednacího řádu. O všech zavedených postupech jsou členové FV informováni při prvním 

jednání FV, popř. vždy, kdy je vznesen jakýkoliv dotaz k tématu způsobu svolávání, 

hlasování, zápisů a jednání FV.  

 

2.  

 Dále se KV při ZM LTM zabýval tím, jakým způsobem je upraveno přijímání 

usnesení FV při ZM LTM z hlediska hlasování.  K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční 

většina všech členů FV při ZM LTM, nikoliv většiny přítomných členů. Tato praxe je 

v souladu s § 118 odst. 3 zákona o obcích „Usnesení výboru je platné, jestliže s ním vyslovila 

souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru.“ V případě, že by nebyl přítomný na 

jednání FV při ZM LTM dostatečný počet jeho členů, aby byl výbor usnášeníschopný, nebyl 

by FV při ZM LTM usnášeníschopný. K této situaci v tomto volebním období nedošlo.  

 

3.  

 Dále se KV při ZM LTM zabýval tím, zdali v aktuálním volebním období provedl FV 

při ZM LTM kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky města Litoměřice.  

Tato se odbývá při každém jednání FV v rámci předložených návrhů rozpočtových opatření  

(popř. rozpočtu) jednotlivých odborů, kde v diskusi s vedoucími odborů, příp. vedoucí 

ekonomického odboru provádí položkovou kontrolu obsahu, rozsahu a oprávněnosti 

požadavku. V rámci tohoto procesu jsou v mnohých případech požadovány další doplňující 

materiály a informace, které pak tvoří pracovní součást jednání o dané položce. Pravidelným 

materiálem průběžné kontroly FV je např. tabulka sumarizace a bilance rozpočtových 

opatření či bilance aktuálního výběru daní v porovnání s předchozím obdobím. 

 

4.  

 Dále se KV při ZM LTM zaměřil na proceduru tvorby rozpočtu Města Litoměřice. 

Příprava rozpočtu podle směrnice k rozpočtu č. 5/2005, konkrétně čl. 3 - viz níže. 

 

Postup tvorby rozpočtu na příslušný kalendářní rok: 

Rozpočet na kalendářní rok se zpracovává ve struktuře platné rozpočtové skladby v souladu s 

§ 12 zákona č. 250/2000 Sb. 

 

1. Výdaje a příjmy 



 

Vedoucí ekonomického odboru vydá příkaz pro všechny odbory, organizační složky, ve 

kterém určí: 

a)      strukturu výdajů, 

b)      strukturu příjmů, 

c)      ostatní náležitosti potřebné k rozpočtu. 

Termín: do 31. srpna 

 

2. Předložení návrhu rozpočtu v požadované struktuře 

Zajistí: vedoucí odborů i za příspěvkové organizace a organizační složky, které spadají pod 

příslušné odbory (vedoucí odborů předloží své stanovisko k návrhům svých organizačních 

složek a příspěvkových organizací) 

Termín: 30. září 

 

3. Sumarizace návrhů rozpočtů za jednotlivé odbory, včetně propočtů daňových 

výnosů a předložení: 

a)      finančnímu výboru, 

b)      starostovi města, 

c)      místostarostům, 

d)      tajemníkovi. 

Zajistí: vedoucí ekonomického odboru 

Termín: 15. října 

 

4. Projednání rozpočtu ve finančním výboru a tvorba jednotlivých variant. 

Zajistí:    

- projednání: předseda finančního výboru a příslušní místostarostové, 

- sumarizaci variant: vedoucí ekonomického odboru. 

Termín: od 15. října do 15. listopadu 

 

5. Finanční výbor předloží Radě města návrh vyrovnaného rozpočtu k projednání. 

Zajistí: předseda finančního výboru 

Termín: 20. listopadu 

 

6. Zveřejnění návrhu rozpočtu na úřední desce. 

Zajistí: vedoucí kanceláře tajemníka 



 

Termín: 15 dnů před projednáním v zastupitelstvu 

 

7. Projednání rozpočtu v zastupitelstvu města. 

Zajistí: starosta města 

Termín: do 20. prosince 

 

V případě, že rozpočet nebude schválen před 1. lednem rozpočtovaného roku, řídí se 

hospodaření města dle rozpočtového provizoria. Pravidla provizoria určí zastupitelstvo 

města. 

 

 V otázce procesu tvorby rozpočtu se KV při ZM LTM zaměřil na kompetence FV při 

ZM LTM. Jednak zdali FV při ZM LTM na svých jednáních schvaluje návrhy na rozpočtová 

opatření, která schvaluje Zastupitelstvo města; jednak zdali FV při ZM LTM na svém jednání 

schvaluje návrh rozpočtu Města Litoměřice, který schvaluje Zastupitelstvo města Litoměřice 

(kompetence dle ust. § 119 odst. 2, písm. b) zákona o obcích.  Tato kompetence musí být na 

základě pověření zastupitelstva). Viz. zápis z FV při ZM LTM ze dne 19. 11. 2014 a usnesení 

Zastupitelstva města Litoměřice č. 121/6/2015. 

  

 V otázkách aplikace ustanovení § 119 odst. 2, písm. b) zákona o obcích je třeba 

konstatovat, že pokud se týká rozpočtových opatření a rozpočtu obce je třeba říci, že FV při 

ZM LTM svým usnesením neschvaluje ani rozpočtové opatření ani rozpočet obce, ale 

schvaluje své doporučení zastupitelstvu k rozpočtovému opatření nebo rozpočtu.  FV při ZM 

LTM se vyslovuje formou usnesení (jinak ani nelze) a toto usnesení má doporučující nebo 

nedoporučující charakter. Tzn. schválením rozpočtového opatření/rozpočtu  FV při ZM LTM 

není toto  opatření/rozpočet schváleno, ale je doporučeno zastupitelstvu ke schválení. V rámci 

svého jednání tak FV při ZM LTM postupuje v souladu s §119 odst. 2, písm. a) zákona o 

obcích, kdy projednává předložené návrhy rozpočtových opatření (příp. návrhu rozpočtu) 

odborů, v diskusi s vedoucími odborů, příp. vedoucí ekonomického odboru a provádí 

položkovou kontrolu obsahu, rozsahu a oprávněnosti požadavku. 

  

 

 

 

 



 

Usnesení KV při ZM Litoměřice 

 

ZÁVĚRY KV při ZM Litoměřice z kontroly:  

 

 

1. 

 KV při ZM Litoměřice konstatuje, že FV při ZM Litoměřice nemá přijatou 

interní směrnici (jednací řád), která by upravovala způsob svolávání, hlasování, zápisů a 

jednání FV při ZM Litoměřice.  Vzhledem k tomu, že není zákonem stanovena 

povinnost přijmout takovou interní směrnici, neshledává KV při ZM Litoměřice 

pochybení.  

 

 

2.  

 KV při ZM Litoměřice konstatuje, že FV při ZM Litoměřice byl v aktuálním 

období vždy usnášeníschopný a usnesení výboru jsou platná, jelikož byly odsouhlaseny 

vždy nadpoloviční většinou všech členů výboru.  

 

3.  

 V otázce procesu tvorby rozpočtu KV při ZM Litoměřice konstatuje, že FV při 

ZM Litoměřice svým usnesením neschvaluje ani rozpočtové opatření ani rozpočet obce. 

KV při ZM Litoměřice doporučuje ZM Litoměřice přijmout usnesení k pověření FV při 

ZM Litoměřice k plnění směrnice č. 5 / 2005.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jaroslav Růžička…………………………………………………………………………… 

 

PaedDr. Zdeněk Dušek………………………………………………………………… 

 

Martin Legnavský………………………………………………………………………… 

 

PhDr. Filip Hrbek…………………………………………………………………………. 

 

Helena Lexová……………………………………………………………………………… 

 

Mgr. Petr Hošek…………………………………………………………………………… 

 

Hana Mráčková……………………………………………………………………………. 

 

Mgr. Petr Panaš…………………………………………………………………………… 

 

Mgr. Ladislav Kudrna…………………………………………………………………… 

 

 

 



 

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

__________________________________ 

 

KONTROLNÍ VÝBOR 

 

V Litoměřicích dne 13. 04. 2016 

 

ZÁPIS O KONTROLE  

usnesení Rady města Litoměřice  
 

Předmětem kontroly ze strany Kontrolního výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice (dále 

jen „KV při ZM LTM“) bylo přijaté usnesení Rady města Litoměřic č. 771/30/2015 ze dne 5. 

11. 2015. 

 

Znění usnesení:  

 

Žádost o prominutí nájemného za pronájem prostor Hradu Litoměřice - Uprchlická krize 2015 

RM ukládá Centru cestovního ruchu Litoměřice, příspěvkové organizaci, technické zajištění 

zázemí pro veřejnou diskusi na téma „UPRCHLICKÁ KRIZE 2015“, která se bude konat za 

účasti členů Bezpečnostní rady státu dne 10. 11. 2015 od 17.30 hodin v konferenčním sále 

Hradu Litoměřice. 

RM rozhodla, že nebude v budoucnu poskytovat slevy na pořádání akcí organizovaných 

politickou stranou či hnutím. 

 

Pracovní tým pro sesbírání podkladů pro usnesení KV při ZM LTM:  

 

Jaroslav Růžička a Mgr. Petr Hošek 

 

Právní rámec kontroly: 



 

 

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, odst. §  119 odst. 3) Kontrolní výbor : 

  

a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, je-li zřízena, 

 

Způsob provedení kontroly a podklady pro kontrolní zjištění: 

 

V rámci šetření KV při ZM LTM byly provedeny fyzické kontroly (3) v místě (Centrum 

cestovního ruchu Litoměřice, p. o. ). Pracovní tým vycházel z podkladů ze 30. jednání Rady 

města Litoměřic konaného dne 5. 11. 2015, dále z informací zjištěných v rámci fyzických 

kontrol a z písemných odpovědí ředitelky Centra cestovního ruchu Litoměřice, p. o. (dále jen 

„CCR Litoměřice, p. o.“). 

 

Kontrolní zjištění : 

 

1.  

 

KV při ZM LTM se v rámci kontroly usnesení Rady města Litoměřic č. 771/30/2015 ze dne 

5. 11. 2015 nejprve zaměřil na obecný postup, jakým dochází k případným prominutím 

nájemného za pronájem prostor Hradu Litoměřice. O snížení či prominutí nájemného 

rozhoduje Rada města Litoměřice. V případě, že Rada města Litoměřice schvaluje prominutí 

nájemného za pronájem prostor Hradu Litoměřice, vyjádření ředitelky CCR Litoměřice, p. o. 

není požadováno, návrhy nejdou cestou CCR Litoměřice, p. o. 

 

2.  

 

 Dále se KV při ZM LTM zabýval tím, zdali existuje vnitřní směrnice RM či CCR 

Litoměřice, p. o, která by upravovala obecná pravidla pro prominutí nájemného za pronájem 

prostor Hradu Litoměřice. Zde došel KV ke zjištění, že žádná vnitřní směrnice RM či CCR 

Litoměřice, p. o, upravující obecná pravidla pro prominutí nájemného za pronájem prostor 

Hradu Litoměřice, neexistuje. CCR Litoměřice, p. o. nedisponuje žádným jiným písemným 

materiálem, který by výši nájemného upravoval.  

 

 



 

 

 

3.  

 Proto se dále KV při ZM LTM zabýval řádnou výší nájemného prostor Hradu 

Litoměřice. KV při ZM LTM došel ke zjištění, že CCR Litoměřice, p. o. vydává pro každý 

kalendářní rok ceník pronájmů prostor hradu. Tento ceník je pro CCR Litoměřice, p. o. 

závazný a je k dispozici jak v papírové, tak elektronické podobě.  

  

Ceníkové ceny pronájmu prostor Hradu jsou rozděleny do 2 pásem, a to:  

 

1. pásmo v rámci provozní doby hradu od 8.00 – do 17.  

kongresový sál                                  1 500,- Kč/hodinu                                     

reprezentační salonek                        500,- Kč/hodinu                                        

degustační místnost                           500,- Kč /hodinu                                        

 

2.pásmo po provozní době od 17.00 do 24.00 

 

kongresový sál                                  2 000,- Kč/hodinu 

reprezentační salonek                        700,- Kč /hodinu 

degustační místnost                           700,- Kč/hodinu 

 

Uvedené ceny jsou bez DPH.        

 

4.  

 

 Na základě výše řádného nájemného za pronájem prostor Hradu Litoměřice se KV při 

ZM LTM zaměřil na podíl, který z výše nájemného prostor Hradu Litoměřice tvoří provozní 

náklady. KV při ZM LTM v této otázce dospěl k následujícím zjištěním: 

 

Kongresový sál:  

V 1. pásmu činí provozní náklady 86% z kalkulované ceny (zisk 14%),   

ve 2. pásmu činí provozní náklady 68% z kalkulované ceny (zisk 32%).  

 

Repre salonek: 



 

V 1. pásmu činí provozní náklady 93% z kalkulované ceny, (zisk 7%),  

ve 2. pásmu činí provozní náklady 56% z kalkulované ceny (zisk 44%). 

 

Degustační místnost:   

V 1. pásmu činí provozní náklady 95% z kalkulované ceny (zisk 5%),  

ve 2. pásmu činí provozní náklady 58% z kalkulované ceny (zisk 42%). 

 

5.  

 Prostory Hradu jsou pronajímány podle požadavků jak  po dobu provozní, tak i po 

provozní době Hradu, v některých případech do nočních hodin. Je třeba uvést, že cca 70 % 

výnosů doplňkové (podnikatelské) činnosti CCR Litoměřice, p. o. je generováno z pronájmů 

prostor Hradu a restaurace. Z těchto prostředků CCR Litoměřice, p. o. financuje opravy 

zařízení restaurace (70 000 Kč celkem za 2014 a 2015) a částečně sanuje mzdové prostředky - 

vlastní plán prostředků na platy zaměstnanců CCR Litoměřice, p. o. je zřizovatelem při 

přiznání příspěvku na daný rok ponížen o předpokládaný poměr výnosů hlavní a doplňkové 

činnosti.  

 Práce vykonávaná po provozní době Hradu při zabezpečení pronájmů je prací 

přesčasovou, přesčasové hodiny si zaměstnanci převážně vybírají  formou náhradního volna, 

nicméně jejich nepřítomnost následně v řadě případů komplikuje zabezpečení běžného a 

řádného provozu příspěvkové organizace.   Je tedy zřejmé, že absence výnosů z nájemného 

negativně ovlivňuje vyvážené hospodaření organizace, a proto je třeba uvažovat o pokrytí 

potřebných finančních prostředků na tyto přesčasové hodiny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Usnesení KV při ZM Litoměřice 

 

ZÁVĚRY KV při ZM LTM z kontroly usnesení Rady města Litoměřic č. 771/30/2015 ze 

dne 5. 11. 2015: 

 

KV konstatuje, že situace, kdy RM schvaluje prominutí řádné výše nájemného za 

prostory Hradu Litoměřice bez vyjádření ředitelky CCR Litoměřice, p. o. není šťastná. 

KV proto doporučuje RM napříště při schvalování prominutí výše nájemného vyžádat 

si písemné vyjádření ředitelky CCR Litoměřice, p. o. 

 

KV doporučuje RM, v případě schválení odpuštění řádné výše nájmu, nařídit žadateli 

nabídnout Městu Litoměřice a CCR Litoměřice, p. o. možnost uvést je jako partnery 

akce, včetně zveřejnění log na doprovodných materiálech k akci a v průběhu akce na 

viditelném místě v prostorách Hradu Litoměřice.  

  

KV doporučuje RM při prominutí řádné výše nájemného za prostory Hradu Litoměřice 

brát při rozhodnutí ohled na to, kdo je žadatelem. Zdali je žadatel z oblasti neziskového 

sektoru a jedná-li se o veřejně prospěšnou akci, či je-li žadatelem privátní subjekt 

pořádající akci za jiným než veřejně prospěšným účelem.  

 

KV doporučuje RM, v případě, že se jedná o akci, která se koná mimo provozní dobu 

Hradu Litoměřice nebo stanovenou pracovní dobu CCR Litoměřice p. o., a nájemné za 

pronájem prostor na tuto akci je RM prominuto, následnou kompenzaci CCR 

Litoměřice p. o. - formou navýšení příspěvku na mzdy ze strany zřizovatele CCR 

Litoměřice p. o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Jaroslav Růžička…………………………………………………………………………… 

 

PaedDr. Zdeněk Dušek………………………………………………………………… 

 

Martin Legnavský………………………………………………………………………… 

 

PhDr. Filip Hrbek…………………………………………………………………………. 

 

Helena Lexová……………………………………………………………………………… 

 

Mgr. Petr Hošek…………………………………………………………………………… 

 

Hana Mráčková……………………………………………………………………………. 

 

Mgr. Petr Panaš…………………………………………………………………………… 

 

Mgr. Ladislav Kudrna…………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

 

KONTROLNÍ VÝBOR 
 

 
 
 

ZÁPIS O KONTROLE 
 

 
Předmětem kontroly ze strany Kontrolního výboru Zastupitelstva města Litoměřic (dále jen 
„KV“) bylo dodržování postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu odbory MěÚ 
Litoměřice.  
 
Ustanovená kontrolní skupina: Mgr. Petr Panaš, Jaroslav Růžička, Martin Legnavský 
 
Vzhledem k obsáhlosti kontrolované oblasti zvolila kontrolní skupina namátkově nákup HW 
(hardware neboli počítačových komponentů) správním odborem MěÚ za období r. 2013 až 
2015. 
 
Při kontrole nakupování HW, resp. dodržování interních směrnic, bylo vycházeno z podkladů 
poskytnutých vedoucím správního odboru Ing. Jaroslavem Lachmanem, který se týká let 2013, 
2014 a 2015. Dále z Příkazu starosty města a tajemníka MěÚ č. 4/2013 - Zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu. Z toho jsou pro danou kontrolu podstatná tato ustanovení:    
 
Čl. 7 Stanovení předpokládané hodnoty zakázky  
 
odst. 4) Při stanovení předpokládané hodnoty je zadavatel povinen sečíst předpokládané 
hodnoty obdobných, spolu souvisejících dodávek či služeb, které hodlá pořídit v průběhu 
účetního období v rámci konkrétní investiční akce nebo nákupu. To neplatí pro dodávky, jejichž 
jednotková cena je v průběhu účetního období proměnlivá a zadavatel tyto dodávky pořizuje 
opakovaně podle svých aktuálních potřeb (např. potraviny, pohonné hmoty, léky apod.); 
zadavatel je však povinen vždy dodržet zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu 
diskriminace.   
 
Čl. 8 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na dodávky   
1. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na dodávky se stanoví na základě: a) předpokládané 
výše celkového peněžitého závazku zadavatele za dobu účinnosti smlouvy na dodávky, má-li být 
smlouva uzavřena na dobu určitou, nebo b) předpokládané výše celkového peněžitého závazku 
zadavatele za 48 měsíců, má li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou nebo na dobu, jejíž 
trvání nelze přesně vymezit.  
2. Základem pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky na dodávky, jejímž 
předmětem jsou opakující se nebo trvající dodávky, je   
a) skutečná cena uhrazená zadavatelem za dodávky stejného či podobného druhu během 
předcházejících 12 měsíců, upravená o změny v množství nebo cenách, které lze očekávat 



během následujících 12 měsíců, nebo b) součet předpokládaných hodnot jednotlivých dodávek, 
které mají být zadavatelem pořízeny během následujících 12 měsíců. 
 
Realizované nákupy HW (celkové částky vč. DPH) : 
r. 2013 – 491.368,-Kč 
r. 2014 – 499.382,-Kč 
r. 2015 – 710.597,-Kč 
celkem: 1.701.337,-Kč. 
 
Člen kontrolní skupiny Mgr. Petr Panaš následně vypracoval pracovní podklad pro jednání KV, 
se kterým se členové KV seznámili a zaujali vlastní stanoviska. S pracovním podkladem Mgr. 
Petra Panaše i oponentními stanovisky byl seznámen následně i Ing. Jaroslav Lachman, jako 
zástupce kontrolovaného subjektu.  
 
Zpráva Mgr. Petra Panaše:  
 
„Pokud vezmu jako výchozí rok 2013, mělo se při nákupu na další roky vycházet jako 
z kvalifikované částky, za kterou se budou nákupy realizovat 400.000 – 500.000 Kč. Podle shora 
uvedeného ustanovení příkazu Čl. 8 odst. 2 a) měla se tato částka vynásobit 4 x (Předpokládaná 

hodnota veřejné zakázky na dodávky se stanoví na základě: a) předpokládané výše celkového 

peněžitého závazku zadavatele za dobu účinnosti smlouvy na dodávky, má-li být smlouva 
uzavřena na dobu určitou, nebo b) předpokládané výše celkového peněžitého závazku 

zadavatele za 48 měsíců, má li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou nebo na dobu, jejíž 

trvání nelze přesně vymezit.  

Potom bychom se dostali k částce pod 2 miliony vč. DPH, tedy výběrového řízení malého rozsahu 
III. kategorie příkazu starosty a tajemníka, viz níže. 
 
 
ČÁST ČTVRTÁ – ZÁVAZNÉ POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ VZMR III. KATEGORIE  
Čl. 15 VZMR III. kategorie – výběrové řízení  
1. Podle tohoto článku jsou zadávány veřejné zakázky a) na dodávky a služby, jejichž 
předpokládaná hodnota bez DPH je rovna nebo vyšší než 500.000,- Kč a menší než 2.000.000,- 
Kč, b) na stavební práce, jejich předpokládaná hodnota bez DPH je rovna nebo vyšší než 
1.500.000,- Kč a menší než 6.000.000,- Kč.  
2. Úkony zadavatele při zadávání VZMR III. kategorie činí jménem zadavatele člen vedení města 
dle svěřených gescí, pokud není v následujících odstavcích stanoveno jinak.  
3. O rozsahu, způsobu zadání a o výběru nejvhodnější nabídky rozhoduje Rada města.  
4. Za přípravu, zpracování podkladů a organizaci veřejné zakázky odpovídá vedoucí příslušného 
odboru/velitel MP, který může těmito činnostmi pověřit zaměstnance odboru/MP.  
5. Vedoucí odboru/velitel MP stanoví předpokládanou hodnotu veřejné zakázky.  
6. Příslušný odbor zajistí evidenci veřejné zakázky a přidělení evidenčního čísla zakázky 
prostřednictvím gestora VZ v souladu s čl. 26.  
7. Příslušný odbor/MP připraví návrh zadání veřejné zakázky (příloha č. 2 – Návrh do 
RM_schválení podmínek výběrového řízení), tj. stanovení předpokládané hodnoty, specifikace 
předmětu veřejné zakázky, předložení návrhu výzvy (příloha č. 3 – Výzva), a vedoucí odboru jej 
předloží Radě města.  
8. Rada města schvaluje návrh zadání veřejné zakázky a jmenuje členy do hodnotící komise. 
Zároveň Rada města rozhoduje o způsobu zahájení výběrového řízení.  
9. Příslušný odbor prokazatelně vyzve k podání nabídky minimálně 3 dodavatele. Příslušný odbor 
má povinnost výzvu zároveň vhodným způsobem uveřejnit (na webových stránkách Města, na 



profilu zadavatele apod.), pokud Rada města nerozhodla jinak. Výzvu podepisuje vedoucí 
odboru/MP.  
10. Lhůta pro podání nabídek nesmí být kratší než 10 kalendářních dnů.  
11. Doručené obálky s nabídkami shromažďuje příslušný odbor/MP. Doručené nabídky zapisuje 
do Seznamu doručených nabídek (příloha č. 4).  
12. Po uplynutí lhůty pro podání nabídek hodnotící komise, která obvykle plní funkci i komise pro 
otevírání obálek, vyhodnotí doručené nabídky a doporučí Radě města nejvhodnějšího 
dodavatele. O otevírání obálek vyhotoví příslušný odbor/MP Protokol o otevírání obálek (příloha 
č. 6) a o jednání hodnotící komise vyhotoví Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek (příloha č. 
7).  
13. Rada města na základě návrhu do Rady města (příloha č. 8 – Návrh do RM potvrzení 
vítězného uchazeče) a doporučení hodnotící komise potvrdí vítězného dodavatele a schválí 
uzavření smlouvy s tímto dodavatelem. V usnesení rady musí být vždy uvedena cena nabídnutá 
vybraným dodavatelem.  
14. Vedoucí odboru/velitel MP prokazatelně informuje uchazeče o výběru nejvýhodnější nabídky 
(příloha č. 9 – Oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky).  
15. Člen vedení města uzavře smlouvu s dodavatelem, kterého schválila Rada města.  
16. Příslušný odbor/MP zajistí uveřejnění smlouvy na profilu zadavatele prostřednictvím gestora 
VZ podle čl. 28 této směrnice.  
9/15  
17. Vícepráce do 20% ceny veřejné zakázky, pokud jsou kryté rozpočtem akce, schvaluje 
příslušný člen vedení města. 18. Příslušný odbor/MP zajistí archivaci písemné dokumentace k 
veřejné zakázce. Dokumentací k veřejné zakázce se rozumí zejména: a) návrh do RM o schválení 
podmínek výběrového řízení (včetně doplněného čísla přijatého usnesení RM), b) výzva k podání 
nabídky, c) doručené nabídky včetně obálek, d) seznam doručených nabídek e) protokol o 
otevírání obálek, f) zpráva o posouzení a hodnocení nabídek, g) návrh do RM o potvrzení 
vítězného uchazeče (včetně doplněného čísla přijatého usnesení RM), h) oznámení o výběru 
nejvhodnější nabídky, i) smlouva uzavřená s vybraným dodavatelem včetně všech dodatků, j) 
případně oznámení o zrušení výběrového řízení.   
 
Dle vyjádření vedoucího odboru však bylo při pořízení HW postupováno dle kupní ceny, ve 
většině poptávkou. Chybou ovšem je, pokud byly poptávány jednotlivé kupované komponenty 
jednotlivě a nikoli jako soubor. Jelikož se jedná o nákup HW, je zřejmé, že se jedná o zboží, které 
je schopen dodat jeden dodavatel na základě výběrového řízení a není třeba nakupovat u více 
dodavatelů. 
 
Poptávka (oslovení 3 – 4 dodavatelů) byla učiněna pouze dodávky na Synology RackStation 
RS814RP+ (diskové pole) a Vyhodnocení nabídek HP Designjet T520, 36" (velkoformátová 
tiskárna) 
 
Z podkladů se domnívám, že došlo k porušení Příkazu starosty města a tajemníka MěÚ č. 4/2013 
- Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, neboť nebyla provedena zakázka III. kategorie 
dle postupu stanoveného příkazem.“  
 
 
Po seznámení s touto zprávou nebyl v KV jednotný názor zejména na skutečnost, zda se na 
předmět kontroly nevztahuje ustanovení Čl. 7 odst. 4) Příkazu starosty města a tajemníka MěÚ 
č. 4/2013 - Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu:  
 
Stanovení předpokládané hodnoty zakázky 



Při stanovení předpokládané hodnoty je zadavatel povinen sečíst předpokládané hodnoty 
obdobných, spolu souvisejících dodávek či služeb, které hodlá pořídit v průběhu účetního období 
v rámci konkrétní investiční akce nebo nákupu. To neplatí pro dodávky, jejichž jednotková cena 

je v průběhu účetního období proměnlivá a zadavatel tyto dodávky pořizuje opakovaně podle 

svých aktuálních potřeb (např. potraviny, pohonné hmoty, léky apod.); zadavatel je však 
povinen vždy dodržet zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace 
 
K pracovnímu podkladu se vyjádřil písemnou formou i vedoucí správního odboru Ing. Jaroslav 
Lachman. Vyjádření zde: 
 
„Vyjádření k dokumentu „Zpráva pro KV – kontrola výběrových řízení na úseku pořizování HW 

(hardware) v letech 2013 – 2015“ 

Dne 24. 5. 2016 obdržel Městský úřad v Litoměřicích – správní odbor dokument „Zpráva pro KV 
– kontrola výběrových řízení na úseku pořizování HW (hardware) v letech 2013 – 2015“, který 
byl zpracován Mgr. Petrem Panašem, který v závěru dokumentu konstatuje, že „Z podkladů se 
domnívám, že došlo k porušení Příkazu starosty města a tajemníka MěÚ č. 4/2013 - Zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu, neboť nebyla provedena zakázka III. kategorie dle postupu 
stanoveného příkazem.“.  
 
K uvedené zprávě uvádím: 
 
Správní odbor prostřednictvím oddělení informatiky zabezpečuje provoz, údržbu a opravy 
počítačové sítě provoz, údržbu a opravy serverů (celkem 9), provoz údržbu a opravy veškeré 
výpočetní techniky (pevné a přenosné počítače, obrazovky, klávesnice, tiskárny scannery, 
multifunkční zařízení) pro 180 zaměstnanců úřadu. K financování uvedené činnosti jsou 
správnímu odboru v rámci rozpočtu přiděleny rozpočtové prostředky na ÚZ  02006, ze kterého 
jsou hrazeny náklady na HW do a nad 40.000,- Kč a náhradní díly k počítačům a spotřební 
materiál. 
 
V hodnoceném období byla uvedená technika nakupována u pěti hlavních dodavatelů: J. Tůma, 
Tolstého 871/1 Litoměřice; Netlancers s.r.o., Bojská 15 Litoměřice; Alza.cz, Jateční 33a Praha 7, 
INO s.r.o., Na Hrázi 110/15 Děčín; Tvrdík servis, Štursova 10 Litoměřice.  
 
Nákup uvedené techniky probíhá podle aktuálních organizačně-personálních potřeb, požadavků 
vedení města a městského úřadu, požadavků vedoucích odborů, ale především podle aktuálního 
stavu výpočetní techniky vzhledem k neprovozuschopnosti a častým závadám na technice. 
Z uvedeného důvodu úspor, nelze v zásadě nákup dílů výpočetní techniky a výpočetní techniky 
plánovat, protože plánovaná výměna by byla výrazně nákladnější. 
Uvedená technika vzhledem k okamžité potřebě je nakupována především u místních firem nebo 
dalších firem se schopností okamžitého nebo rychlého dodání. Relativně vyšší počet dodavatelů 
uvedené techniky je dán skutečností, odlišnosti zaměření na produkty techniky, jinými slovy 
nelze veškerou techniku (od průmyslových switchů po spotřební monitory) požadovat k dodání 
od jediného dodavatele za nejvýhodnějších podmínek. 
 
V této části je rovněž nutné vzít v patrnost rychlý a neustálý vývoj výpočetní techniky, v jehož 
důsledku dochází k rychlému morálnímu opotřebení výpočetní techniky, k výraznému poklesu 
cen i v průběhu jednoho roku, jinými slovy za stejnou cenu na začátku roku je ke konci roku 
k dostání technika kvalitnější s lepšími parametry nebo stejná technika za cenu nižší. 
 



Po shrnutí lze konstatovat, že nákup výpočetní techniky realizovaný správním odborem byl 
v uvedeném období pořizován opakovaně podle aktuálních potřeb, dále lze konstatovat, že cena 
nakupovaného výpočetní techniky a náhradních dílů je v průběhu roku proměnlivá, resp. 
pravidelně klesá, a dále, že nelze poptávat celý rozsah výpočetní techniky a náhradních dílů od 
jednoho dodavatele. 
 
Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že nemusela být provedena veřejná 

zakázka malého rozsahu III. kategorie, neboť na nákup uvedené výpočetní techniky se vztahuje 
čl. 7 odst. 4 Příkazu starosty a tajemníka č. 4/2013, kterým je udělena výjimka ze stanovení 
předpokládané hodnoty na dodávky, jejíž cena je v průběhu účetního období pohyblivá a 
dodávky jsou pořizovány podle aktuálních potřeb, a tedy nedošlo k porušení ani zákona o 

veřejných zakázkách, ani interního normativního aktu tak jak konstatuje předkladatel zprávy 
pro kontrolní výbor.“ 
 
 
Následně proběhlo fyzické jednání mezi předsedou KV vedoucím správního odboru. Výstupy 
z tohoto jednání posloužily jako další podklad pro rozhodování KV na svém jednání dne 15. 6. 
2016. 
 
 
Argumenty vedoucího správního odboru KV posoudil a uznává je jako relevantní. Na druhou 
stranu poukazuje na skutečnost, že je nelze akceptovat zcela. To dokládá následujícím 
příkladem. V roce 2013 správní odbor pořídil formou přímého nákupu v rozmezí měsíců září – 
prosinec následující HW: 25 monitorů, 12 PC sestav, 16 tiskáren, 4 notebooky a 2 tablety, vše 
v celkové hodnotě 346.796 Kč vč., DPH. Zde je zřejmé, že nákup byl pořízen v relativně kratším 
časovém období. Vzhledem k množství zřejmě nešlo o řešení aktuální situace, ale plánovanou 
obměnu HW úřadu. Zmíněné komponenty by šlo k jejich charakteristice pořídit od jednoho 
dodavatele. Výsledná cena odpovídá VZMR II. kategorie – zjednodušené výběrové řízení, tehdy 
aktuálního příkazu. To znamená oslovení minimálně 3 dodavatelů. Obdobné ucelené nákupy se 
vyskytují i v následujících kontrolovaných letech. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



USNESENÍ 
 
Zjištěné nedostatky:  
 
KV neshledal porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. Na porušení interního předpisu - 
Příkazu starosty města a tajemníka MěÚ č. 4/2013 - Zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu, není jednotný názor a vzhledem k výkladovým nejasnostem KV upozorňuje na 
skutečnost, že není zřejmé, zda HW podléhá ve všech případech výjimce z tohoto příkazu: „To 
neplatí pro dodávky, jejichž jednotková cena je v průběhu účetního období proměnlivá a 
zadavatel tyto dodávky pořizuje opakovaně podle svých aktuálních potřeb (např. potraviny, 
pohonné hmoty, léky apod.)“.  
 
Vzhledem k nejednoznačnému stanovisku KV upozorňuje na nebezpečí vyhodnocení od jiného 
kontrolního orgánu, že právě HW nemusí výjimce podléhat, a to alespoň v některých 
konkrétních případech.  
 
 
Návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků: 
 
1/ KV doporučuje využít služeb nasmlouvané externí advokátní kanceláře a zajistit jejím 
prostřednictvím právní stanovisko, zda v případě nákupu HW (a případně dalších sporných 
komodit) lze uplatňovat výjimku z výběrového řízení s odkazem na proměnlivou jednotkovou 
cenu v průběhu účetního období a opakované pořizování dle aktuálních potřeb. 
 
2/ KV doporučuje v případě pochybností raději oslovit 3 a více dodavatelů s tím, že 
v podmínkách výběrového řízení malého rozsahu je možno dát podmínku, že zadavatel bude 
posuzovat jednotlivé poptávané komponenty a může uzavřít smlouvu (dodávku) od více 
dodavatelů dle nejvýhodnější nabídky na jednotlivé druhy zboží (např. v rámci jedné 
poptávky na tiskárny, PC a notebooky lze pořídit od tří různých dodavatelů – od prvního 
nejlevnější tiskárny, od dalšího notebooky a nejlepší nabídku na PC od dalšího dodavatele). 
 
3/ V případě přímého nákupu doložit v písemné podobě ke smlouvě (faktuře) zjištění nabídky 
a cen na trhu k poptávanému zboží (službě). Stačí např. vytisknuté nabídkové ceny 
z webových stránek obchodů nabízejících poptávané zboží (služby). Tím bude dokladován 
transparentní průzkum trhu a vybrání nejlepší zjištěné nabídky.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Usnesení a zápis o kontrole schválen na jednání KV při ZM Litoměřice dne 15. 6. 2016 

 

J. Růžička 

Z. Dušek 

P. Panaš 

L. Kudrna 

H. Mráčková  

F. Hrbek 

H. Lexová 

M. Legnavský 

P. Hošek 

 

 

Vyjádření ke kontrole ze strany kontrolovaného odboru je součástí zprávy o kontrole a se 

závěry kontroly je tajemník MěÚ Litoměřice seznámen, přičemž již v průběhu kontroly byla 

realizována doporučující opatření. 

 

 
 
 



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: 23. 06. 2016 
předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč – starosta 
vypracoval: Mgr. Milan Čigáš – tajemník, Bc. Martina Skoková – vedoucí KSaT 

 
Návrh: Zpráva k Protokolu o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené  
u města Litoměřice na základě ustanovení § 129 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

Odůvodnění: 
 
Ministerstvo vnitra, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly (dále jen „MV“) provedlo dne  
3. března 2016 kontrolu výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům města Litoměřice. 
Kontrolováno bylo období od 1. ledna 2015 do 3. března 2016. 
 
Kontrola byla rozčleněna do několika oblastí: 

1. Kontrola fungování orgánů města 
2. Nakládání s nemovitým majetkem města 
3. Vytváření podmínek pro naplňování práv občanů města 
4. Ostatní povinnosti na úseku samostatné působnosti 
5. Plnění povinností stanovených zákonem o informacích 

 
Předmětem kontroly bylo zejména dodržování ust. § 12, § 16, § 39, § 41, § 43, § 84, § 85, § 
87, § 92 – 96, § 99 - § 102a a § 117 – 119 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), § 5 a § 14 – 18 zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon  
o informacích“), § 26 a § 69 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „správní řád“).   
 

1. Kontrola fungování orgánů města: 
a) Dodržování postupu při naplňování pravidel pro svolávání a konání zasedání ZM, 
b) Zřízení a složení výborů zastupitelstva města, 
c) Dodržování postupu při naplňování pravidel pro činnost RM. 

 
Kontrolní zjištění: Zápisy z jednání RM a ZM nejsou opatřeny datem jejich pořízení. Splnění 
povinnosti pořídit zápis z jednání RM vždy do 7 dnů od jeho konání, v případě jednání ZM  
do 10 dnů, tak nebylo možné ověřit.  
Doporučení: MV doporučuje uvádět v zápisu z jednání RM a ZM datum jeho pořízení, aby 
bylo možno zpětně ověřit, že byl pořízen v zákonem stanovené lhůtě. 
Náprava: Datum pořízení zápisu je přímo na tomto zápise uváděno ihned od sdělení 
doporučení MV tajemníkovi MěÚ Litoměřice, tedy ode dne provedení kontroly 
(03.03.2016). Za datum pořízení zápisu je možné považovat datum zveřejnění zápisu na 
webových stránkách města; v tomto případě je zřejmé, že zákonné lhůty byly dodrženy.  
Zodpovídá: sekretariát Kanceláře starosty a tajemníka Kontroluje: vedoucí KSaT 



 
2. Nakládání s nemovitým majetkem města: 

 
Kontrolní zjištění: V uzavřených smlouvách o dispozici s nemovitým majetkem města je 
uváděna doložka o splnění povinnosti stanovené § 41 odst. 1 zákona o obcích, tedy informace 
o tom, že došlo ke zveřejnění záměru majetkoprávní dispozice a jejímu schválení příslušným 
orgánem města, ale není uvedeno od kdy, do kdy byl záměr zveřejněn. 
Doporučení: MV doporučuje ve smlouvě (obdobným způsobem jako je tomu v případě 
doložky potvrzující schválení právního jednání příslušným orgánem města) konkretizovat též 
doložku ve vztahu ke zveřejnění záměru příslušné majetkoprávní dispozice tj. uvádět od kdy 
do kdy (konkrétní data) byl záměr dispozice s nemovitým majetkem zveřejněn na úřední 
desce městského úřadu a též na elektronické úřední desce. 
Náprava: Doložka byla v doporučeném smyslu upravena a je uváděna ve smlouvách  
ihned od sdělení doporučení MV tajemníkovi MěÚ Litoměřice, tedy ode dne provedení 
kontroly (03.03.2016). 
Zodpovídá: příslušní referenti OSNMM  Kontroluje: vedoucí OSNMM a KSaT, právní úsek 
 

3. Vytváření podmínek pro naplňování práv občanů města: 
 

Kontrolní zjištění: Ve všech kontrolovaných případech postupovalo město v souladu s ust.  
§ 16 odst. 2 zákona o obcích. 
Doporučení: Žádná. 

 
4. Ostatní povinnosti na úseku samostatné působnosti: 

a) Evidence právních předpisů města a dostupnost dalších právních předpisů či jiných 
dokumentů, 

b) Dodržování postupu při naplňování ust. § 43 zákona o obcích (projednání 
závěrečného účtu města a zprávy o přezkoumání hospodaření), 

c) Dodržování postupu při vedení úřední desky dle ust. § 26 správního řádu.  
 

Kontrolní zjištění: Na všech kontrolovaných úsecích postupovalo město v souladu 
s příslušnými právními předpisy (zákon o obcích, správní řád).  
Doporučení: Žádná. 
 

5. Plnění povinností stanovených zákonem o informacích: 
 

Kontrolní zjištění: Pouze v této oblasti byly zjištěny nedostatky dosahující intenzity 
porušení zákona. Byla shledána tato porušení: nevyřízení žádosti o informace v zákonem 
stanovené lhůtě, aniž by bylo vydáno rozhodnutí, kterým se poskytnutí informace odmítá, 
nepostoupení stížnosti podle zákona o informacích v zákonem stanovené lhůtě odvolacímu 
orgánu, vydané rozhodnutí o odmítnutí informace nemělo náležitosti podle správního řádu, 
nebyla dodržena zákonná lhůta pro zveřejnění poskytnuté informace (1 případ), nebyla 
v zákonné lhůtě poskytnuta odpověď na písemnou interpelaci zastupitele podle zákona o 
obcích.     
 
Doporučení: K jednotlivým porušením zákona určit konkrétní orgán či konkrétní osobu 
odpovědnou za dodržování povinností stanovených příslušnými ustanoveními zákona  
o obcích, zákona o informacích a správního řádu, příp. stanovit vnitřní mechanismus 
k zamezení opakování uvedených nezákonných postupů města. MV doporučuje přijmout 



(usnesením) konkrétní termín realizace nápravného opatření., a to i k nedostatkům 
nedosahujícím intenzity porušení zákona. 
 
Náprava: Pro nastínění situace, ke které došlo, k výše uvedeným pochybením je třeba uvést, 
že kontrolované období spadá převážně do doby, kdy nebyla obsazena funkce tajemníka 
městského úřadu a jeho činnost vykonával nad rámec svých povinností starosta města. 
Rovněž v této době podala výpověď a ukončila pracovní poměr vedoucí Kanceláře starosty  
a tajemníka, která byla garantem při vyřizování žádostí podle zákona o informacích. Je třeba 
vzít v úvahu i to, že značné množství žádostí o informace bylo směřováno vůči novému 
předsedovi kontrolního výboru při zastupitelstvu města, který vykonává svou funkci v prvním 
volebním období. Z těchto důvodů došlo k narušení stávajícího způsobu vyřizování žádostí, 
což při jejich zvýšeném množství oproti předchozím rokům vedlo ke vzniku situace, která 
nahrávala různým pochybením a nedopatřením. Již koncem roku 2015 byly učiněny kroky 
k nápravě a ke stabilizaci situace při vyřizování žádostí o informace a interpelací podávaných 
zastupiteli. Předně bylo obsazeno místo tajemníka městského úřadu, výběrové řízení a 
jmenování vedoucí Kanceláře starosty a tajemníka, obsazeno místo třetí asistentky starosty a 
tajemníka  
a delegována pravomoc k vyřizování interpelací na 2. místostarostu města. Tímto byl de facto 
vystavěn pracovní tým k vyřizování žádostí o informace a interpelací, který se postupem času 
stabilizuje a vytváří si účinné mechanizmy ke zvládání dané problematiky. Zvýšeným úsilím  
a součinností těchto osob se podařilo vytvořit fungující systém evidování a vyřizování žádostí 
podle zákona o informacích a interpelací podle zákona o obcích podávaných zastupiteli  
i veřejností. Součástí přijatých opatření bylo i doplnění pracovních náplní zaměstnanců 
městského úřadu o činnosti související s vyřizováním žádostí o informace, proškolení 
vedoucích odborů a dotčených zaměstnanců. V neposlední řadě také k doplnění KSaT, 
právního úseku o právníka. Po všech zúčastněných zaměstnancích je vyžadována osobní 
zodpovědnost za splnění přijatých úkolů, včetně dodržení termínů. Povinnosti jsou zřetelně 
delegovány vnitřními předpisy městského úřadu. 
 
Všechny podané žádosti o informace, interpelace, a to písemné i ústní a dotazy vznesené  
na zasedání ZM jsou zaznamenávány, evidovány, na všechny je v zákonné lhůtě odpovězeno, 
odpovědi jsou rozesílány všem zastupitelům a v případě žádostí podle zákona o informacích 
jsou poskytnuté informace zveřejněny. Probíhá důsledná a soustavná kontrola dodržování 
zákonných lhůt a postupů. Evidence byla zavedena zpětně od 1.1.2015.  
 
Pokud se týká zmiňovaného předsedy kontrolního výboru při zastupitelstvu města, byla pro 
jeho potřebu vypracována prezentace a provedeno proškolení v problematice zákona  
o informacích a správního řádu, probíhají pravidelné týdenní konzultace s tajemníkem úřadu  
a je mu kdykoliv poskytována metodická pomoc ze strany vedoucí odboru KSaT. 
 
Mezi přijatá opatření se dá zařadit i nákup zcela nového (vydání 2016) komentovaného 
zákona č. 106/1999 Sb., které je cenným zdrojem informací o výkladu tohoto právního 
předpisu i judikatuře. Jediným dosud nerealizovaným opatřením je revize vnitřní směrnice 
úřadu o poskytování informací, jejíž nová verze se zapracováním změn bude schválena 
v nejbližší době.  
Správnost nových postupů a přijatých opatření byla již ověřena v praxi, když od provedené 
kontroly a vlastně mnohem dříve nedošlo k žádnému pochybení a činnost města jako 
povinného subjektu byla zdárně ověřena např. na podaném odvolání, kde krajský úřad 
potvrdil vydané rozhodnutí o odmítnutí informace. 
 



Většina kontrolních zjištění se týká nedodržení zákonem stanovených lhůt či postupů, které 
mají být učiněny v určitých lhůtách, a z tohoto důvodu již nelze přijmout nápravné opatření 
k odstranění důsledků nezákonného postupu. Příslušné úkony tedy byly městem jako 
povinným subjektem provedeny, ale až po uplynutí lhůty stanovené právním předpisem, 
s výjimkou těch případů, kdy jsme zastávali právní názor, který nebyl odvolacím orgánem 
potvrzen; pak bylo postupováno vždy v souladu se závazným právním názorem nadřízeného 
orgánu.      
    
MV jako kontrolní orgán konstatovalo kromě uvedených nedostatků také oblasti, ve 
kterých město jako povinný subjekt řádně plní své povinnosti podle zákona o 
informacích, a to například vůči veřejnosti když má řádně na svých webových 
stránkách vyvěšené povinné informace podle prováděcí vyhlášky č. 442/2006 Sb. 
v rozsahu stanovené osnovy. Město také pravidelně zveřejňuje výroční zprávy 
o poskytování informací a rovněž informace poskytnuté žadatelům jsou až na uvedenou 
výjimku zveřejňovány v zákonné lhůtě.  
Zodpovídá: jednotliví pracovníci pověření evidováním a vyřizováním žádostí podle zákona  
o informacích a zákona o obcích 
Kontroluje: vedoucí odborů, vedoucí KSaT, tajemník 

 
Město jako kontrolovaný subjekt samo požádalo kontrolní orgán – MV o doporučení 
opatření, která je třeba přijmout k nápravě a lze konstatovat, že doporučení uvedená 
v protokolu se shodují s patřeními, která již byla přijata a realizována.      
Z ust. § 129a odst. 3 zákona o obcích vyplývá povinnost obce zveřejnit na úřední desce 
obecního úřadu informaci o jednání zastupitelstva v této věci včetně návrhu opatření  
k nápravě, popř. sdělení o způsobu nápravy. Na úřední desce bude zveřejněna příslušná část 
zápisu z jednání zastupitelstva, která se týká projednání výsledků kontroly a návrhu opatření  
k nápravě zjištěných nedostatků či sdělení o způsobu jejich nápravy. Město Litoměřice zašle 
tuto informaci i Ministerstvu vnitra jako kontrolnímu orgánu. 
Protokol o provedené kontrole tvoří přílohu tohoto návrhu. 
 
Dopad do rozpočtu města:  
 
Přijatá opatření nemají dopad na rozpočet města. 
 
Návrh na usnesení: 
ZM bere na vědomí Zprávu k Protokolu o kontrole výkonu samostatné působnosti 
provedené u města Litoměřice na základě ustanovení § 129 a násl. zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a to včetně všech již 
přijatých i navrhovaných opatření k nápravě.   
 
 
 
Podpis navrhovatele:                                                 Přijaté usnesení RM č.:  

 

 

 

 

























































 
Základní organizace Litoměřice 

 

 
Název materiálu :  
Návrh na zařazení bodu jednání zastupitelstva dne 23.6.2016 – Změna obecně závazné 

vyhlášky č. 2/2014 o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her. 
 
Označení zpracovatele a předkladatele :  
Strana zelených Litoměřice, zastupitel Mgr. Petr Panaš 
 
Odůvodnění : 
V odůvodnění se omezím na korespondenci p. Václava Pištory s předsedou Svazu měst a obcí 
ČR, který obdrželi i zástupci našeho města. Domnívám se, že zachycuje podstatu věci.  

od pistoravaclav@seznam.cz 
Komu: f.lukl@mukyjov.cz 
Kopie: ladislav.chlupac@litomerice.cz, kestr@iol.cz, pavel.grund@litomerice.cz, 
redakce.litomericky@denik.cz 

Vážený pane Lukle, 

dovolte mi obrátit se na Vás jakožto předsedu Svazu měst a obcí České republiky ve věci 
hazardních her provozovaných na území jednotlivých obcí v naší zemi. Reaguji na tiskovou 
zprávu, kterou Váš svaz vydal dne 19.4. 2016. Nese název "Umístění herních prostor chtějí 
města a obce se zdravým rozumem. Nikoliv jak se jim podsouvá", ze které cituji Vaše 
vyjádření: „Tvrzení, která se objevila, o tom, že starostové umožní provozování heren nebo 
kasin v blízkosti církevních budov či zařízení pro děti, jsou čirou spekulací, která se 
nezakládá na pravdě,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl a 
dodává: „Proč by to starostové dělali? V jejich zájmu přece je starat se o svou obec a občany, 
a to co nejlépe." konec citace.  

Dále pak cituji Vaše vyjádření, které se dne 14.4.2016 objevilo v článku Aktuálně.cz s 
názvem "U škol herny nevyrostou, věříme ve zdravý rozum, říkají autoři změny zákona. 
Nehorázné, soudí Babiš.": "Naši legislativci dali podnět k určité úpravě, která bude odpovídat 
poměrům v dané obci. Každá samospráva má jinou geografii a je rozdíl, jestli je zákaz 
existence kasina nebo herny 150 metrů od takového zařízení na třídě, kde je v jedné přímce 
zároveň škola, nebo 150 metrů přes dvouproudovou dálnici, kam nevede žádný chodník." 
konec citace. V článku je dále uvedeno následující: "Zároveň uklidňuje, že kdyby se opravdu 
herna objevila na nevhodném místě, bude svaz na danou obec apelovat. "Myslím, že takové 
zastupitelstvo by bylo podrobeno nejen kritice, ale i faktickým krokům vedoucím k odvolání" 
dodal Lukl. 

Dovolím se vyjádřit v tom smyslu, že aktivita Vašeho svazu vedoucí k vyškrtnutí zákazu 
heren v sousedství škol z nového zákona o hazardních hrách, který prošel Poslaneckou 
sněmovnou dne 13.4.2016, bude mít negativní důsledky na sociální situaci v obcích, kde jsou 
politikům domněnky SMOČR naprosto pro smích. V České republice existuje velké množství 
rad a zastupitelstev měst, která povolují herny s automaty nejen v sousedství škol, ale 
dokonce v jedné budově. Ano, herna a škola pod jednou střechou. Abych z mé strany předešel 
obecným frázím, uvádím dva konkrétní příklady automatů a vzdělávacích institucí v jedné 
budově ve městě Litoměřice v Ústeckém kraji. Tato praxe bude díky Vaší aktivitě nadále 
pokračovat: 



Adresa Dlouhá 20, Litoměřice  

Střední odborné učiliště Industria s.r.o. a herna v jednom domě. Stejnými vstupními dveřmi 
chodí žáci do školy a hráči do herny s 11 aktivními povoleními na videoloterní terminály, 
provozovatel TIPGAMES, a.s. - zdroj informativní přehled povolených zařízení MFČR pro 
provoz hazardních her z 31.3.2016. Vyhláška 2/2014 s vyjmenovanými adresami pro herny, 
kterou město Litoměřice upravuje hazardní hry na svém území, navíc odporuje stanovisku 
ÚOHS z 1.9. 2014 o volné hospodářské soutěži. Na místě jsem Vám dnes pořídil fotografie 
číslo 1,2 a 3 v příloze tohoto emailu.  

Teplice – vzdělávací akademie, projekt spolufinancovaný evropským sociálním fondem a 
státním rozpočtem ČR a v jednom domě herna s 16 aktivními povoleními na videoloterní 
terminály, provozovatel Victoria – TIP, a.s. a SLOT Group, a.s. Na místě jsem Vám pořídil 
fotografie číslo 4,5,6 a 7 v příloze tohoto emailu.  

Dovoluji si Vás pane Lukle v souladu s Vaším vyjádřením v tisku požádat, aby SMOČR 
započal apelovat na pana starostu Litoměřic za ODS pana Ladislava Chlupáče a zástupce 
ČSSD v radě města pány Vladimíra Kestřánka a Pavla Grunda. Zmíněným zástupcům vedení 
města zasílám tento email v kopii. Zasílám jej také Litoměřickému deníku, abychom mnou 
popsanou situaci přednesli občanům Litoměřic. V případě, že ODS a ČSSD budou v 
Litoměřicích herny v budovách škol nadále bránit, přistupme prosím k Vámi popsaným 
"faktickým krokům k odvolání zastupitelstva". Nevím sice, podle kterého zákona to 
provedete, ale jsem si jistý, že na to, pane Lukle, máte na SMOČR nějaké páky. 

S úctou Václav Pištora 
zakladatel občanské iniciativy Ústí BEZ hazardu 
www.ustibezhazardu.cz 
 

Od: f.lukl@mukyjov.cz 
Komu: pistoravaclav@seznam.cz 
Dnes 28. 4. 2016, 8:35:36 

Vazeny pane Pistoro, 

Vas email me sokoval. To je pro me naprosto nepredstavitelne. Je to jasny dukaz smutne 
praxe mesta. Apel zasleme. Na zaklade Vaseho podnetu budu na Rade Svazu pristi tyden 
navrhovat vzdani se nasi pripominky. Mezi starosty a cleny Rady je take rada senatoru, nase 
stanovisko je pro ne jiste inspirativni. 

Jeste jednou dekuji. Vse dobre  

F. Lukl 

Návrh usnesení : 

 

Zastupitelstvo města Litoměřic vydává obecně závaznou vyhlášku č. X/2016, kterou 

dochází ke změně obecně závazné vyhlášky č. 2/2014 o regulaci provozování sázkových 

her, loterií a jiných podobných her, a to v oblasti úpravy její přílohy, kterou se určují 

místa dle Čl. 1 vyhlášky, kde se vypouští ulice Dlouhá, čp./čo 199/32 a ulice Dlouhá 

čp./čo 205/20. 

 



M Ě S T O   L I T O M Ě Ř I C E 
Obecně závazná vyhláška č. X/2016 

 
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2014 o regulaci provozování 

sázkových her, loterií a jiných podobných her. 
 

 

Zastupitelstvo města Litoměřic se na svém zasedání dne 23.6.2016 usnesením č. XX usneslo 

vydat na základě § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o loteriích“), a na základě ustanovení  § 10 

písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: 

 

Čl. 1 
 

Změna obecně závazné vyhlášky č. 2/2014 o regulaci provozování sázkových her, loterií 
a jiných podobných her. 

 
Z přílohy obecně závazná vyhláška č. 2/2014 o regulaci provozování sázkových her, loterií a 

jiných podobných her, kterou se určují místa dle Čl. 1 vyhlášky, se vypouští ulice Dlouhá, 

čp./čo 199/32 a ulice Dlouhá čp./čo 205/20. 

 

 

Čl. 2 
Účinnost 

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2017 

  
 …………………….........  ………………………...... 

 Mgr. Karel Krejza  Mgr. Ladislav Chlupáč 

            místostarosta   starosta 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  

 

Sejmuto z úřední desky dne:  



Návrh usnesení Zastupitelstva města Litoměřice 
pro zasedání ZM dne : 23. 6. 2016  
zpracovatel a předkladatel : hnutí ANO 2011 Litoměřice, zastupitel Ing. Petr Urbánek  

Název materiálu: 
Schválení obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze vstupného   
Odůvodnění: 
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, umožňuje obcím vybírat mimo jiné následující poplatky, 
přičemž Město Litoměřice stanovilo obecně závaznými vyhláškami (OZV) jejich výši následovně : 
1) Poplatek ze psů – až 1500 Kč/psa (důchodci až 200 Kč/psa) : Město Litoměřice stanovilo částku 800 

Kč/psa (důchodci 200 Kč/psa) dle OZV 5/2015 
2) Poplatek za komunální odpad - až 250 Kč/osobu + dle skutečných nákladů dalších až 750 Kč/osobu : 

Město Litoměřice stanovilo částku na 248 Kč/osobu + dle skutečných nákladů dalších 250 Kč/osobu, 
tzn. celkem 498 Kč/osobu dle OZV 4/2015 

3) Poplatek za užívání veřejného prostranství – až 10 Kč/m2/den (prodejní nebo reklamní zařízení, 
lunaparky a jiné atrakce až 100 Kč/m2/den) či týdenní, měsíční nebo roční paušální částka : Město 
Litoměřice stanovilo převážně částku 10 Kč/m2/den (prodej 50 Kč/m2/den; lunaparky 30 Kč/m2/den; 
reklamní zařízení 20-30 Kč/m2/den; atd.) dle OZV 2/2016 

4) Poplatek z ubytovací kapacity - až 6 Kč za každé využité lůžko a den či roční paušál : Město 
Litoměřice stanovilo částku 6 Kč za každé využité lůžko a den dle OZV 12/2011 

5) Poplatek ze vstupného na akce, jejichž výtěžek není určen na charitativní a veřejně prospěšné účely – 
až 20% z vybraného vstupného : Město Litoměřice vybíralo tento poplatek ve výši 20% z vybraného 
vstupného do 31.12.2013 dle OZV 11/2011 (1,1 mil.Kč v roce 2013; 1,0 mil.Kč v roce 2012; 1,3 
mil.Kč v roce 2011; 1,3 mil.Kč v roce 2010; 1,5 mil.Kč v roce 2009), ale od 1.1.2014 byl tento 
poplatek zrušen dle OZV 7/2013  

OZV 11/2011 o místním poplatku ze vstupného byla zrušena ZM dne 19.9.2013 na návrh místostarosty 
Krejzy s následujícím odůvodněním „Na základě této vyhlášky jsou od místního poplatku ze vstupného 
osvobozeny takřka všechny subjekty pořádající na území města  prodejní  nebo reklamní akce vyjma 
společnosti Zahrada Čech a.s, ve které má město Litoměřice 50% účast. Na základě těchto skutečností se 
jeví obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného nadbytečná.“. 

Výběr místních poplatků ze psů, za komunální odpad, za užívání veřejného prostranství a 
z ubytovací kapacity od občanů města za situace, kdy nejsou místní poplatky vybírány od 
podnikatelských subjektů, jejichž 50% vlastníkem je soukromá firma, se jeví jako značně 
diskriminační postup vůči občanům města.  
Proto navrhuji schválení OZV o místním poplatku ze vstupného v souladu s podmínkami stanovenými v 
OZV 11/2011. Pokud by zastupitelé Města Litoměřice s tímto návrhem na zrušení diskriminace občanů 
nesouhlasili, navrhuji v rámci rovného a korektního přístupu vůči občanům města zrušení všech ostatních 
místních poplatků, aby nebyly oproti občanům zvýhodňovány výše uvedené podnikatelské subjekty.        

Návrh na usnesení: 
ZM vydává obecně závaznou vyhlášku č. 3/2016, o místním poplatku ze vstupného (viz. příloha 
orig.zápisu). 

Alternativní varianta návrhu na usnesení: 
ZM vydává obecně závaznou vyhlášku č. 3/2016, kterou se zrušují obecně závazné vyhlášky č. 
5/2015, o místním poplatku ze psů; č. 4/2015, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů; č. 
2/2016, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a č. 12/2011, o místním poplatku 
z ubytovací kapacity (viz. příloha orig.zápisu). 
 

Podpis navrhovatele :                                                                                                 



M Ě S T O     L I T O M Ě Ř I C E 
Obecně závazná vyhláška č. 3/2016, 

o místním poplatku ze vstupného 
Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 23.6.2016 usnesením č. …..... usneslo vydat 
na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) 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“): 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

1)  Město Litoměřice touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze vstupného (dále jen „poplatek“).[1]) 
2)  Řízení o poplatku vykonává Městský úřad Litoměřice – ekonomický odbor (dále jen „správce 

poplatku“).[2]) 

Čl. 2 
Předmět poplatku 

Poplatek se pro účely této vyhlášky vybírá ze vstupného na prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň 
z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou účastník 
akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit. 

Čl. 3 
Poplatník 

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která akci pořádá. 

Čl. 4 
Ohlašovací povinnost 

1)  Poplatník je povinen ohlásit[3]) správci poplatku druh akce, datum, hodinu a místo konání a výši 
vstupného nejpozději 7 dnů před konáním akce. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo 
státem uznaný svátek, nebo není možné povinnost splnit z jiného závažného důvodu, je poplatník 
povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den. 

2)  Obsah ohlášení upravuje zákon o místních poplatcích.[4]) 
3)  Poplatník je povinen nejpozději do 15 dnů po skončení akce ohlásit správci poplatku celkovou výši 

vybraného vstupného, sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného obsažena. 
4)  Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů 

ode dne, kdy nastala.[5]) 

Čl. 5 
Sazba poplatku 

Sazba z úhrnné částky ze skutečně vybraného vstupného sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně 
vstupného obsažena, činí 20 %. 

Čl. 6 
Splatnost poplatku 

Poplatek je splatný do 30 dnů ode dne skončení akce. 

Čl. 7 
Osvobození 

Od poplatku jsou osvobozeni: 
a)  pořadatelé akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely,[6]) 
b)  město Litoměřice a příspěvkové organizace založené městem Litoměřice. 

http://radnice.litomerice.cz/dokument-873263.html#_ftn1
http://radnice.litomerice.cz/dokument-873263.html#_ftn2
http://radnice.litomerice.cz/dokument-873263.html#_ftn3
http://radnice.litomerice.cz/dokument-873263.html#_ftn4
http://radnice.litomerice.cz/dokument-873263.html#_ftn5
http://radnice.litomerice.cz/dokument-873263.html#_ftn6


Čl. 8 
Závěrečná ustanovení 

1)  Nebude-li poplatek zaplacen poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku 
poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. [7]) 

2)  Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na 
trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.[8]) 

3)  Pořádková pokuta je upravena zákonem.[9]) 
4)  Lhůty jsou upraveny zákonem.[10]) 

Čl. 9 
Účinnost 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.7.2016. 
 
 
 
 

………………………………. ………………………………. 
Mgr. Karel Krejza 

1. místostarosta 
Mgr. Ladislav Chlupáč 

starosta 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne:                ................... 2016 
 
Sejmuto z úřední desky dne:                     ................... 2016 
 

 
[1]) § 1 písm. d) a § 6 zákona o místních poplatcích 
[2]) § 14 odst. 3 zákona o místních poplatcích 
[3]) § 71 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řádu (dále jen „daňový řád“) – „Podání lze učinit písemně, ústně do protokolu 
nebo datovou zprávou, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové 
schránky.“ 
[4]) § 14a odst. 1 a 2 zákona o místních poplatcích: 

„V ohlášení poplatník nebo plátce uvede 
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu 
nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím 
jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech, 
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v 
souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo 
plátce, 
c) údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti (např. důvody osvobození). 
Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu 
Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných výše i 
adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.“ 

[5]) § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích 
[6]) § 6 odst. 1 poslední věta zákona o místních poplatcích 
[7]) § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
[8]) § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích 
[9]) např. § 247 odst. 2 daňového řádu: „Pořádkovou pokutu do 50 000 Kč může správce daně uložit tomu, kdo závažně ztěžuje 
nebo maří správu daní tím, že bez dostatečné omluvy nevyhoví ve stanovené lhůtě výzvě ke splnění procesní povinnosti 
nepeněžité povahy, která mu byla stanovena zákonem nebo správcem daně, nestanoví-li zákon jiný důsledek.“ 
[10]) např. § 148 a § 160 daňového řádu 
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M Ě S T O     L I T O M Ě Ř I C E 
Obecně závazná vyhláška č. 3/2016, 

kterou se  zrušují obecně závazné vyhlášky  
č. 5/2015, o místním poplatku ze psů;  

č. 4/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování,  
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů;  

č. 2/2016, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství  
a č. 12/2011, o místním poplatku z ubytovací kapacity 

Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 23.6.2016 usnesením č. …..... usneslo vydat 
na základě § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: 

Čl. 1 
Zrušovací ustanovení 

Zrušují se obecně závazné vyhlášky: 
a) č. 5/2015, o místním poplatku ze psů, ze dne 10.12.2015, 
b) č. 4/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 10.12.2015, 
c) č. 2/2016, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ze dne 21.4.2016, 
d) č. 12/2011, o poplatku z ubytovací kapacity, ze dne 4.8.2011.  

Čl. 2 
Účinnost 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.7.2016.  
 
 
 
 

………………………………. ………………………………. 
Mgr. Karel Krejza 

1. místostarosta 
Mgr. Ladislav Chlupáč 

starosta 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne:                ................... 2016 
 
Sejmuto z úřední desky dne:                     ................... 2016 
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    Návrhy k projednání   ZM dne 23.06.2016 

Předkládá: OSNMM 

majetkové záležitosti: 
 
Záměry: 
 
15. Prodej pozemku parc. č. 2563/102 o vým ěře 21 m2 v k.ú. Litom ěřice 
Žadatel: R.Š., Litoměřice 
Odůvodnění: Žadatel koupil stavbu garáže bez č.p., původní vlastník měl s městem na pozemek 
uzavřenou nájemní smlouvu, nový vlastník má zájem tento pozemek odkoupit. 
Stanovisko OÚRM: V platné územně plánovací dokumentaci, kterou je ÚP včetně změn, je pozemek 
označen DI – dopravní infrastruktura, nevyplývají zde žádné záměry znemožňující či limitující využití, 
k prodeji není připomínek. Po prostudování realizace veřejně prospěšné stavby D2 – Silnice II/247 – 
přivaděč průmyslové zóny Prosmyky 1. A 2. – stavba se nedotkne uvedeného pozemku.  
Projednáno v MK dne 6.06.2016 hlasováním  pro:7  proti:0  zdržel se:0 
MK doporu čuje 
 
Návrh na usnesení: 

ZM schvaluje zám ěr prodeje pozemku parc. č. 2563/102 o vým ěře 21 m2 v k.ú. Litom ěřice. 
 

 
 
 
16. Směna pozemku ve vlastnictví m ěsta - část parc. č. 513/1 (ost.plocha) za část pozemku 
parc. č. 3808/1 (ost.plocha), vše v k.ú. Litom ěřice (p řesná vým ěra bude ur čena dle odd ěl. 
geometr. plánu) 
Žadatel: Ing. M.P., Litoměřice 
Odůvodnění:  a) Žadatel má záměr na svém pozemku u nemovitosti č.p. 165 v ul. Dolní Rybářská 
postavit parkoviště (13 stání pro OA). Pozemek ve vlastnictví města je zatravněný svah mezi 
komunikací a zahradou žadatele, jedná se o cca 31 m2.   
                      b) Žadatel je vlastník pozemku parc.č. 3808/1, město má zájem v ul. Macharova cesta 
zbudovat chodník a k tomu potřebuje získat část pozemku o výměře cca 45 m2.       
Stanovisko OÚRM: Pozemek parc. č. 513/1 v k.ú. Litoměřice je veden jako SM – Smíšené využití 
území městského typu. Parc.č. 3808/1 v k.ú. Litoměřice je BH – Bydlení hromadné. 
Lze souhlasit se směnou dle situace. 
Projednáno v MK dne 6.06.2016 hlasováním  pro:7  proti:0  zdržel se:0 
MK doporu čuje 
 
Návrh na usnesení: 
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ZM schvaluje zám ěr sm ěny pozemku ve vlastnictví m ěsta Litom ěřice - část parc. č. 513/1 
(ost.plocha) za část pozemku ve vlastnictví Ing. M. P., Litom ěřice - parc. č. 3808/1 (ost.plocha) 
vše v k.ú. Litom ěřice (přesná výměra pozemků bude určená dle odděl. geometr. plánu)  
a) 

 
b) 

 
 
17. Prodej pozemku parc. č. 3808/4 o vým ěře 24 m2 v k.ú. Litom ěřice 
Žadatel: ČEZ Distribuce,a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín 
 
Odůvodnění: V rámci dořešení vlastnických vztahů žádá ČEZ Distribuce,a.s. o odkoupení pozemku, 
na kterém se nachází stavba trafostanice LT 0084. 
Stanovisko OÚRM: Pozemek je v platné územně plánovací dokumentaci uveden jako plocha BH – 
Bydlení hromadné, k prodeji není připomínek 
Projednáno v MK dne 6.06.2016 Hlasováním  pro:7  proti:0  zdržel se:0 
MK doporu čuje 
 
Návrh na usnesení: 

 

ZM schvaluje zám ěr prodeje pozemku parc. č. 3808/4 o vým ěře 24 m2 v k.ú. Litom ěřice. 
 
 
 



 

3 
 

 
 
 
 
18. Prodej pozemku parc. č.  3258/13 o vým ěře 3 m2 (zast. plocha) v k.ú. Litom ěřice 
 Žadatel: P.H., Litoměřice 
 
Odůvodnění:  Žadatel je vlastník stavby (garáže), která z části stojí na pozemku v majetku města, jde 
o majetkoprávní dořešení. 
Stanovisko OÚRM: Pozemek je v platné územně plánovací dokumentaci uveden jako plocha BH – 
Bydlení hromadné. K prodeji není připomínek 
Projednáno v MK dne 6.06.2016 hlasováním  pro:7  proti:0  zdržel se:0 
MK doporu čuje 
 
Návrh na usnesení: 

 
ZM schvaluje zám ěr prodeje pozemku parc. č.  3258/13 o vým ěře 3 m2 (zast. plocha) v k.ú. 
Litom ěřice. 
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19.  Prodej pozemku parc. č. 2031/1 o vým ěře 63 m2 (zahrada) v k.ú. Litom ěřice 
Žadatel: J.Š., Litoměřice  
 
Odůvodnění: V rámci spolupráce s ústeckým krajem při zajišťování majetkoprávních vztahů 
k pozemkům dotčeným výstavbou „II/247 – Přivaděč průmyslové zóny Prosmyky, II. část, vlastník 
pozemku parc. č. 2030/2, kde je plánovaný trvalý zábor požádal o směnu za pozemek, který má 
v nájmu. Z technického pohledu je toto řešení výhodné. 
Stanovisko OÚRM: Ke směně pozemků není připomínek  
Projednáno v MK dne 17.08.2015  Hlasováním  pro:6  proti:0  zdržel se:0 
ZM dne 17.09.2015 pod bodem usnesení 211/7/2015 schválilo záměr směny pozemků - parc. č. 
2030/2 o výměře 94 m2 za parc. č. 2031/1 (vlastník město) v k.ú. Litoměřice. 
V průběhu jednání však žadatel požadoval v rámci stavby přivaděče nové oplocení a osazení 
automatickými vraty. 
Proto byl zvolen jiný postup: nákup pozemku parc.č. 2030/2 – Ústeckým krajem (bylo již schváleno 
v ZK) a Město Litoměřice prodá pozemek parc.č. 2031/1 panu Š.. 
 
Návrh na usnesení: 
 
ZM ruší  usnesení č. 211/7/2015 ze dne 17.09.2015 -  záměr směny pozemků parc.č. 2030/2 o výměře 
94 m2 (zahrada) za pozemek parc.č. 2031/1 o výměře 63 m2 (zahrada) ve vlastnictví města v k.ú. 
Litoměřice. 
 
a nahrazuje 
 
ZM schvaluje zám ěr prodeje pozemku parc. č. 2031/1 o vým ěře 63 m2 (zahrada) v k.ú. 
Litom ěřice. 
 

 
 
Prodeje: 
 
20. Prodej pozemku parc. č. 4505/2 o vým ěře 19 m2  (zast. plocha) v k.ú. Litom ěřice 
Žadatel: V.K., Litoměřice 
 
Odůvodnění: Žadatelka vlastní stavbu (chatu) na Třeboutické stráni včetně zahrady parc.č. 4505/1 
v k.ú. Litoměřice, pozemek pod chatkou užívá na základě nájemní smlouvy. Pro dořešení vlastnictví 
požádala o jeho odkoupení. 
 
Stanovisko OÚRM: Uvedený pozemek se nachází pod stavbou, vzhledem k tomu, že okolní pozemek 
je ve vl. žadatele není z hlediska rozvoje sídla a v souladu s platnou územně plánovací dokumentací 
připomínek ani námitek. 
Projednáno v MK dne 4.04.2016 hlasováním      pro:6 proti:0  zdržel se:0 
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MK doporu čuje prodej.  
Stanovisko OSNMM: ZM dne 5.06.2014 usnesením č. 102/4/2014 schválilo prodej zastavěných 
pozemků v zahrádkářských osadách za cenu smluvní 300,- Kč/m2 

Záměr prodeje projednán a schválen  v ZM 21.04.2016 pod bodem 56/3/2016. 
Zveřejněno na ú řední desce : od 29.04.2016 do 16.05.2016 není připomínek ani námitek 
 
Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje prodej pozemku parc. č. 4505/2 o vým ěře 19 m2 v k.ú. Litom ěřice V.K., Litom ěřice, 
za cenu smluvní ve výši 5.700,- K č a uhrazení správního poplatku za vklad práva do ka tastru 
nemovitostí. Cenu pozemk ů pod zahrádká řskými chatkami schválilo ZM dne 05.06.2014 
usnesením č. 102/4/2014. 

 
 
21. Prodej pozemku parc. č. 968 o vým ěře 96 m2 (zahrada)  v k.ú. Litom ěřice 
Žadatel: OSNMM 
 
Odůvodnění: Kontrolou bylo zjištěno, že pozemek ve vnitrobloku je užíván bez právního důvodu. 
Dopisem byla tato skutečnost oznámena vlastníkům sousedních domů - v ul. Rooseveltova č.p. 760  
a v ul. Sládkova č.p. 852. 
Vlastníci domu č.p. 852, zapsaní na LV 4357 (manželé Ch., T. F., M.H., B.J., A. N. a P.V.) mají zájem 
o odkoupení; pozemek tvoří s domem jeden funkční celek s jediným možným vchodem na zahrádku. 
Stanovisko OÚRM: Uvedený pozemek je v platné územně plánovací dokumentaci veden jako plocha 
BH – Bydlení hromadné, k záměru prodeje není připomínek ani námitek. 
Projednáno v MK dne 4.04.2016: hlasováním      pro:6 proti:0  zdržel se:0 
MK doporu čuje prodej. 
Záměr prodeje projednán a schválen  v ZM 21.04.2016 pod bodem 57/3/2016. 
Zveřejněno na ú řední desce : od 29.04.2016 do 16.05.2016 není připomínek ani námitek 
Cena pozemku dle znal.posudku č. 29/572/16       141.260,-Kč 
Dopisem ze dne 08.08.2016 požádalo společenství vlastníků o možnost slevy, navrhují kupní cenu ve 
výši 70.630,-Kč. Jako důvod uvádějí následující: Prodej domu od města byl realizován v roce 1996, 
v této době nikdo nepoukázal na to, že se jedná pouze o pozemek pod domem s dvorem, na který 
však navazuje zahrada s jediným možným přístupem. Tuto zahradu vlastníci domu celá léta udržují, je 
osázena keři, dle vlastníků se jedná o nepřímý důkaz toho, že se skutečně domnívali, že je pozemek 
v jejich vlastnictví.    
 
Návrh na usnesení: 
 

a) ZM schvaluje prodej pozemku parc. č. 968 o vým ěře 96 m2 (zahrada) v k.ú. Litom ěřice  
do spoluvlastnictví vlastník ům parc. č. 967 jejíž sou částí je d ům č.p. 852, a to manžel ům 
J.a J.Ch., T.F., M.H., G.H., B.J., A.N. a P.V. za c enu dle znaleckého posudku  ve výši 
141.260,-Kč a uhrazení náklad ů za vypracování znal. posudku 3.025,- K č  
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a správního poplatku za vklad práva do katastru nem ovitostí. Spoluvlastníci nabývají 
pozemek parc. č. 968 do stejných podíl ů, které jim náleží k parc. č. 967 v k.ú. Litom ěřice.  

nebo 
b) ZM schvaluje prodej pozemku parc. č. 968 o vým ěře 96 m2 (zahrada) v k.ú. Litom ěřice  

do spoluvlastnictví vlastník ům parc. č. 967 jejíž sou částí je d ům č.p. 852, a to manžel ům 
J. a J.Ch., T.F., M.H., G.H., B.J., A.N. a P.V. za cenu smluvní ve výši 70.630,-K č a 
uhrazení náklad ů za vypracování znal. posudku 3.025,- K č a správního poplatku  
za vklad práva do katastru nemovitostí. Spoluvlastn íci nabývají pozemek parc. č. 968  
do stejných podíl ů, které jim náleží k parc. č. 967 v k.ú. Litom ěřice. Smluvní cena byla 
stanovena s ohledem na to, že vlastníci udržují poz emek od r. 1996 na vlastní náklady.  

 
 
22. Prodej pozemku parc. č. 657/38 o vým ěře 46 m2 (ost. plocha) v k.ú. Pokratice 
Žadatel: AP-RENT s.r.o,IČO:25010077, Havlíčkova  816/4, Litoměřice 
 
Odůvodnění: Společnost (žadatel) je vlastníkem sousední nemovitosti č.p. 443 na pozemku parc.č. 
657/17 v k.ú. Pokratice. Z této budovy (suterén) je vyústěno nouzové schodiště - stavba, která stojí  
na žádaném pozemku a není zapsána do katastru nemovitostí. Společnost má od stavebního úřadu 
pod č.j. 0004213/16/SÚ/JHo potvrzení o existenci stavby - objektu únikového schodiště.         
Stanovisko OÚRM: Z hlediska platné územně plánovací dokumentace a z hlediska koncepce rozvoje 
sídla: Na předmětném pozemku se nachází stavba, únikové schodiště  pro  sousední stavbu č.p. 443, 
která je také ve vl. Žadatele. Pozemek parc.č. 657/17, na kterém stojí stavba č.p. 443 je však jiného 
vlastníka (ÚZSVM). Z tohoto důvodu souhlasí do doby vyřešení převodu pozemku pod stavbou 
budovy č.p. 443 pouze s pronájmem pozemku, na kterém se nachází schodiště.     
Projednáno v MK dne 4.04.2016: hlasováním      pro:5 proti:0  zdržel se:1 
MK doporu čuje i p řes zamítavé stanovisko OÚRM prodej. 
Záměr prodeje projednán a schválen  v ZM 21.04.2016 pod bodem  58/3/2016. 
Zveřejněno na ú řední desce : od 29.04.2016 do 16.05.2016 není připomínek ani námitek 
Cena pozemku dle znal.posudku č. 27/570/16       42.730,-Kč 
 
Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje prodej pozemku parc. č. 657/38 o vým ěře 46 m2 (ost. plocha) v k.ú. Pokratice 
spole čnosti AP-RENT s.r.o, I ČO: 25010077, se sídlem Havlí čkova 816/4, Litom ěřice, za cenu dle 
znaleckého posudku ve výši 42.730,- K č a uhrazení náklad ů za vypracování znal. posudku 
3.025,- Kč a uhrazení správního poplatku za vklad práva do ka tastru nemovitostí. 
 
 
 



 

7 
 

 
 
23. Směna pozemku parc. č. 2568/2 o vým ěře 19 m2 s doplatkem rozdílu ceny za  pozemky  
ve vlastnictví m ěsta - parc. č. 2565/1 o vým ěře 39 m2 (zast. plocha), 2565/2 o vým ěře 58 m2 (ost. 
plocha) a 2566/3 o vým ěře 6 m2 (zast. plocha) vzniklých na základ ě nezapsaného odd ěl. 
geometr. plánu, vše v k.ú. Litom ěřice 
Žadatel: OSNMM 
 
Odůvodnění: Na základě výzvy katastrálního úřadu k odstranění nesouladu v katastru nemovitostí 
(stavba garáže, která je ve společném jmění manželů D.) je třeba řešit majetkoprávní vztahy k 
nemovitostem. Vlastník stavby byl upozorněn na nutnost legalizace stavby a na možnost odprodeje 
pozemků dle místního šetření a na základě provedeného oddělovacího geometrického plánu. 
Dle odděl. geometr. plánu (a hlavně z finančních důvodů) vlastníci garáže požádali o odkoupení 
pouze parc.č. 2565/1, 2565/2 a 2566/3 o celkové výměře 103 m2.  
V roce 2001 byla s vlastníky garáže uzavřená nájemní smlouva na část pozemku parc.č. 2566/2  
o výměře 962 m2. Na pozemky parc.č. 2567/1 o výměře 181 m2, 2561/59 o výměře 33 m2 a 2566/4  
o výměře 61 m2 (celkem 275 m2), žádá vlastník garáže o nájemní smlouvu, s tím, že vlastnické vztahy 
budou vyřešeny později.  
Při zaměření bylo dále zjištěno, že část pozemku parc.č. 2568/2 o výměře 19 m2 (zahrada)  
ve vlastnictví manželů D. je před plotem a slouží jako veřejná komunikace; tento pozemek bude 
v rámci směnné smlouvy převeden do vlastnictví města Litoměřice. 
Stanovisko OÚRM: Uvedené pozemky jsou částečně vedeny jako plochy DI – Dopravní infrastruktura 
a plochy BH – Bydlení hromadné. S plánovaným záměrem realizace veřejné prospěšné stavby D2 – 
Silnice II/247 – přivaděč průmyslové zóny Prosmyky 1. a 2., lze konstatovat, že není připomínek ani 
námitek. 
Projednáno v MK dne 4.04.2016 : hlasováním  pro:6  proti:0  zdržel se:0 
MK doporu čuje, je možné řešit i formou kupní smlouvy (nákup a prodej). 
Záměr prodeje projednán a schválen  v ZM 21.04.2016 pod bodem  59/3/2016. 
Zveřejněno na ú řední desce : od 29.04.2016 do 16.05.2016 není připomínek ani námitek 
Cena pozemku dle znal.posudku č. 28/571/16       vl.město           134.879,- Kč 
             vl.p.Dvořák          6.925,- Kč  
 
Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje sm ěnu pozemku parc. č. 2568/2 o vým ěře 19 m2 ze spoluvlastnictví manžel ů P.a 
H.D. a P.D., za pozemky ve vlastnictví m ěsta Litom ěřice - parc. č. 2565/1 o vým ěře 39 m2 (zast. 
plocha), parc. č. 2565/2 o vým ěře 58 m2 (ost. plocha) a parc. č. 2566/3 o vým ěře 6 m2 (zast. 
plocha), vše v k.ú. Litom ěřice, vzniklých na základ ě dosud nezapsaného odd ělovacího 
geometrického plánu, do podílového spoluvlastnictví  takto: podíl ve výši ½ manžel ům P. D.,  a 
H.D., Litom ěřice a podíl ve výši 1/2 P.D., Litom ěřice. Doplatek rozdílu ceny pozemk ů ve výši 
127.954,- Kč uhradí m ěstu Litom ěřice H. a P.D. a dále uhradí náklady znaleckého posu dku 
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4.084,- Kč, náklady na odd ěl. geometr. plán 6.050,- K č a správní poplatek za vklad práva  
do katastru nemovitostí. 

 
 
24. Darování pozemku parc. č. 4008/113 o vým ěře 2240 m2, včetně stavby bez č.p.  
( garáže) v k.ú. Litom ěřice 
Žadatel: Město Litoměřice, IČO: 00263958, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice 
 
Odůvodnění: Město Litoměřice dlouhodobě připravuje, ve spolupráci s Univerzitou Karlovou (UK)  
a dalšími institucemi, projekt výzkumu potenciálu a využití geotermální energie. Usnesením Vlády ČR 
ze dne 21.12.2015 vznikla výzkumná infrastruktura RINGEN (VI), jejímž nositelem je UK a její partneři, 
a která se bude rozvíjet v areálu kasáren Jiřího z Poděbrad. Pro účely získání dotace na vybudování 
VI je třeba, aby UK byla vlastníkem nemovitosti, jejíž přestavbou vznikne výzkumné pracoviště - 
centrum geotermální energie Litoměřice.  
Podmínky smlouvy: 
Nemovitost bude použita pro rozvoj infrastruktury RINGEN.  
Obdarovaný bude nemovitost využívat zejména pro výzkumné, vědecké a vzdělávací účely.  
Obdarovaný nesmí nemovitost převést na jinou osobu (věcné právo - zákaz zcizení). 
Obdarovaný je povinen udržovat nemovitost v dobrém stavu. 
Zjistí-li se, že již není možné nebo účelné využívat nemovitost pro výzkumné vědecké a vzdělávací 
účely a nebrání-li tomu pravidla obsažená v právním řádu nebo pravidla pro poskytnutí dotace, jíž byla 
nemovitost nebo aktivity v ní provozované podpořena, zavazuje se obdarovaný bezplatně převést 
nemovitost zpět na dárce; obdarovaný si ponechá movitý majetek (pořízený z dotace), nedohodnou-li 
se smluvní strany jinak. Obdarovaný nemá v takovém případě nárok na náhradu za případné 
zhodnocení věci. Případné administrativní a daňové náklady jdou na vrub dárci. 
Stanovisko OÚRM: V územně plánovací dokumentaci je tato plocha vedena TO – Technické služby a 
zabezpečení. Nemovitost je dotčena záměrem na veřejně prospěšné stavby jako T101 – Centrální 
zdroj tepla – Geotermální teplárna (GTT) a T 102 – Nouzové záložní zdroje tepla, není tedy námitek 
ani připomínka    
Projednáno v MK dne 4.04.2016:  hlasováním  pro:2  proti:0  zdržel se:4 
MK nerozhodla 
Projednáno v RM dne 7.04.2016: RM doporu čuje schválení darovací smlouvy s Univerzitou 
Karlovou (viz p říloha – darovací smlouva) 
Záměr prodeje projednán a schválen  v ZM 21.04.2016 pod bodem 60/3/2016. 
Zveřejněno na ú řední desce:  od 29.04.2016 do 16.04.2016 není připomínek ani námitek 
 
Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje darování pozemku parc. č. 4008/113 o vým ěře 2240 m2 včetně stavby  
bez čp/če (garáže) v k.ú. Litom ěřice, Univerzit ě Karlov ě v Praze, IČO: 00216208, se sídlem 
Ovocný trh 560/5, Praha 1, pro ú čel výzkumu potenciálu geotermální energie v Litom ěřicích 
 



 

9 
 

 
25. Prodej pozemku parc. č. 2355/146 o vým ěře 761 m2 v k.ú. Litom ěřice  
Žadatel: manželé M. a M.K., Litoměřice 
 
Odůvodnění: OÚR zadal zpracování projektové dokumentace na výstavbu komunikace, chodníků, 
veřejného osvětlení, plynovodu, dešťové kanalizace, kanalizačních a vodovodních přípojek pro lokalitu 
mezi ulicemi Višňová, K Radobýlu a Jasanová v Litoměřicích – Pokraticích. Nová ulice nemá zatím 
přidělený název – pracovní je Jasanová.  
Rozdělením původní parcely č. 2355/1 o celkové výměře 9309 m2 vzniklo 7 stavebních parcel  
o výměrách: 736, 689, 1218, 757, 717, 774 a 763 m2, celkem 5 654m2 (na základě odděl. 
geometrického plánu).  Šest pozemků bylo již prodáno na základě schválení v ZM dne 10.12.2015. 
Odhad stavebních náklad ů na vybudování infrastruktury je ve výši cca. 8 800  tis. K č., 
vyvolávací cena pozemk ů byla stanovená na  1 556K č/m2.  
Záměr OÚRM je získat část finančních prostředků prodejem nezasíťovaných pozemků s tím, že by se 
město smlouvou o spolupráci zavázalo provést do 12/2016 výstavbu komunikace, dešťovou  
a splaškovou kanalizaci, vodovod, středotlaký plynovod, rozvody a stožáry veřejného osvětlení.  
Od  roku 2016, jsou stavební pozemky zatíženy 21% D PH.  
Projednáno v MK dne 8.06.2015: hlasováním  pro:7  proti:0  zdržel se:0 
MK doporučuje schválit záměr prodeje veřejnou licitací. 
Záměr prodeje projednán a schválen v ZM 25.06.2015 pod bodem 148/6/2015. 
Zveřejněno na úřední desce: od 1.10.2015 do 22.10.2015 není připomínek ani námitek 
Projednáno v RM dne 25.09.2015 usnesením č. 699/27/2015, kterým byl schválen výběr vítězného 
uchazeče formou veřejné licitace dle schváleného licitačního řádu. Nové schválení v RM dne 
24.03.2016 usnesení č. 162/5/2016 pro jeden neprodaný pozemek 
Na základě opakované licitace ze dne 27.04.2016:  
 
Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje prodej pozemku parc. č. 2355/146 o vým ěře 761 m2 v k.ú. Litom ěřice za ú čelem 
výstavby RD dle regulativu manžel ům M. a M.K., Litom ěřice za cenu smluvní 1.260.216,- K č + 
21% DPH (tj. 1.524.861,- Kč) a uhrazení správního poplatku za vklad práva do k atastru 
nemovitostí. Zárove ň schvaluje z řízení předkupního práva k pozemku ve prosp ěch m ěsta 
Litom ěřice na dobu ur čitou, do vydání kolauda čního souhlasu na RD. 
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26. Prodej 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: O.Š., Praha 9 
 
Odůvodnění: Zastupitelstvo města dne 11.02.2016 usnesením č. 28/2/2016 schválilo záměr prodeje 
pozemku formou veřejné licitace. 
Pro možnost částečného zastavění pozemku musí být zřízeno VCB právo chůze a jízdy přes pozemky 
parc.č. 826/1 a 826/2 v k.ú. Litoměřice. 
Stanovisko OÚRM: Pozemek je velmi důležitý, dle urbanistické studie regenerace historického jádra je 
možné částečné zastavění a tím i možné zakrytí holého štítu sousedního čtyřpodlažního domu. 
Regulativ pro stavbu, výška stavby max. 3+1 – polyfunkční objekt přízemí obchod, služby. Ostatní 
podlaží bydlení částečné i administrativa. Architektonické řešení bude v rozpracovanosti konzultováno 
s odbory územního rozvoje, školství, kultury a památkové péče. 
Stanovisko OSNMM: Vzhledem k tomu, že se stavba bude významně podílet na vnitřním obrazu 
města, bylo by vhodné prodej pozemku řešit formou smlouvy o budoucí KS. Pro jednání investora se 
Stavebním úřadem je připravená i smlouva o právu provést stavbu (viz. příloha)    
Záměr žadatele je výstavba „Lékařského domu“.  
Záměr prodeje projednán a schválen v ZM 11.02.2016 pod bodem 28/2//2016. 
Zveřejněno na úřední desce: od 23.02.2016 do 10.03.2016 není připomínek ani námitek. 
Projednáno v RM dne 24.03.2016 pod usnesením č. 699/27/2015, kterým byl schválen výb ěr 
vítězného uchaze če formou ve řejné licitace dle schváleného licita čního řádu. Licitace prob ěhla 
dne 27.04.2016. 
 
Návrh na usnesení: 
 
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, O.Š., Praha 9, za cenu sm luvní ve výši 
1.070.040,- Kč + 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. ZM zároveň schvaluje uzav ření smlouvy o 
právu provést stavbu na pozemku parc. č. 823/1 v k.ú. Litom ěřice s kupujícím.  
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27. Prodej pozemku parc. č. 917/1 o vým ěře 176 m2 (zahrada) v k.ú. Litom ěřice 
Žadatel: manželé Ing. J.  a V.B., Litoměřice 
Odůvodnění: Žadatelé jsou vlastníky stavby - garáže (stojící na pozemku parc.č. 917/4), s tím, že jsou 
také spoluvlastníky sousedních nemovitostí včetně Hotelu Roosewelt. Ke stavbám na parc.č. 917/5  
a 911 mají žadatelé od roku 1994 přes pozemek parc.č. 917/1 zřízenou služebnost (věcné břemeno - 
právo chůze a jízdy). Garáž kupovali později a k ní není VCB zřízeno, z tohoto důvodu žádají  
o odkoupení pozemku parc.č. 917/1.  
Stanovisko OÚRM: Dle platné územně plánovací dokumentace, kterou je ÚP jsou uvedené pozemky 
vedeny v ploše BH-Bydlení hromadné. Upozorňují na zřízení služebnosti – právo chůze a jízdy, tak 
aby byla zachovaná současná přístupnost jednotlivých objektů a pozemků. 
Stanovisko OSNMM: V rámci legalizace stavby trafostanice bude zřízena také služebnost - právo 
chůze a jízdy ve prospěch parc.č. 917/2, jejíž součástí je tato trafostanice, pro jejího vlastníka - 
Vězeňskou službu ČR (ZM 10.12.2015 , usnesení č. 234/8/2015). Žadatelé byli informováni, že Město 
by jim prodalo pozemek zatížený uvedenou služebností a souhlasí. 
Projednáno v MK dne 23.11.2015 hlasováním: pro:6 proti:0  zdržel se:0 
MK doporučuje prodej. 
ZM dne 10.12.2015 usnesením č. 234/8/2015 schválilo prodej pozemku parc.č. 917/2 o výměře 47 m2 
(zast. plocha) v k.ú. Litoměřice, Vězeňské službě ČR, IČO: 00212423, Soudní č.p. 1672/1a, Praha, 
včetně zřízení služebnosti – práva chůze a jízdy k tíži celého pozemku parc.č. 917/1 v k.ú. Litoměřice. 
V průběhu přípravy kupní smlouvy bylo zjištěno, že Vězeňská služba ČR na části pozemku (dle nově 
vypracovaného odděl.geometr. plánu se jedná o parc.č. 917/9  o výměře 26 m2), nemá v katastru 
nemovitostí zapsanou rampu ke stavbě trafostanice na parc.č. 917/2 v k.ú. Litoměřice - náhradního 
zdroje elektrické energie. 
Z důvodu zjištění této nové skutečnosti a proto, že na celém pozemku parc.č. 917/1 jsou VCB, bylo 
zúčastněnými stranami dohodnuto toto konečné majetkoprávní vypořádání: 
Na nově vzniklém pozemku parc.č. 917/8 bude zrušeno VCB pro Vězeňskou službu, žadatelům město 
prodá o 26 m2 méně (rampa) a proběhne nové projednání prodeje pozemku parc.č. 917/9 Vězeňské 
službě ČR (záměr, prodej) s tím, že bude možné zrušit zřízená VCB pro pozemky parc.č. 911, 917/5, 
912/1 a 912/2 v k.ú. Litoměřice (vlastníci vyslovili předběžně souhlas – manželé B., p. K.), protože 
všichni budou mít přístup zajištěn.   
 
Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje prodej pozemku parc. č. 917/1 o vým ěře 76 m2 (zahrada) a parc. č. 917/8 o vým ěře 
73 m2 (zahrada) v k.ú. Litom ěřice, vzniklých na základ ě nezapsaného odd ěl. geometr. plánu,  
manželům Ing. J. a V.B., Litom ěřice, za cenu dle znaleckého posudku ve výši                                                                                                
62.614,- Kč a uhrazení správního poplatku za vklad práva do ka tastru nemovitostí. Zárove ň 
schvaluje zrušení v ěcného b řemene (ch ůze a jízdy) z řízeného na pozemku parc. č. 917/8 o 
vým ěře 73 m2 pro V ězeňskou službu ČR, IČO: 00212423, se sídlem Soudní č.p. 1672/1a, Praha. 
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28. Bezúplatný p řevod pozemku parc. č. 1094/1 o vým ěře 1.925 m2 (ost.plocha), smlouva č.j. 
1197/2016 od ČR ÚZSVM, Rašínovo náb řeží 390, Praha 
 
Odůvodnění: Jedná se o pozemek pod komunikací v ul. Tolstého. 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 OSNMM: Byla podaná žádost o dataci do Integrovaného regionálního operačního 
programu: Zvýšení bezpečnosti dopravy – Litoměřice, Palachova ul.“ K tomu je nutné vyřešit 
vlastnické vztahy k pozemku pod komunikací ul. Tolstého  
 

Parcelní 
číslo 

Název druhu pozemku 
Číslo 
LV 
parcely 

Výměra  Lokalita 

1094/1 ost.plocha-komun. 60000 1.925 m2 ul. Tolstého  
Záměr převodu projednán a schválen na ZM 27.07.2005  
 
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje smlouvu o bezúplatném p řevodu pozemku parc. č. 1094/1  v k.ú. Litom ěřice č.j. 
1197/2016 od ČR ÚZSVM, Rašínovo náb řeží 390, Praha.  
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29. Nákup pozemku parc. č. 2843 o vým ěře 1049 m2 (zahrada) v k.ú. Litom ěřice 
Žadatel: L.N., Litoměřice 
 
Odůvodnění: Žadatelka odkoupila pozemek od města v roce 2002 na výstavbu polyfunkčního domu 
s podmínkou předkupního práva pro město za cenu 180.000,- Kč. 
Podmínka KS - Odstavec VI. ze dne  9.07.2002 
Vlastník pozemku je povinen nabídnout ke koupi prodávajícímu za kupní cenu, za kterou ji odkoupil, 
sníženou o příslušnou na ni připadající část daně z převodu nemovitostí, kterou město zaplatilo FÚ  
za převod. Veškeré náklady spojené s případnou kupní smlouvou z titulu tohoto předkupního práva by 
šly výlučně k tíž L. N.. 
 
Daň z převodu nemovitostí v roce 2002 byla 5%, tj. 9.000,-Kč 
Na základě žádosti vlastníka pozemku ZM dne 19.04.2012 usnesením č. 76/4/2012 neschválilo 
zrušení p ředkupního práva.   
Dopisem ze dne 13.05.2016 žadatelka nabízí prodej pozemku za cenu 180.000,- Kč a požaduje 
uhrazení všech náklad ů včetně daně z převodu nemovitostí. 
Stanovisko OÚRM: Pozemek je v platné územně plánovací dokumentaci veden jako plocha SM – 
Smíšené využití území městského typu. Dokumentace nenavrhuje realizaci žádné veřejně prospěšné 
stavby ani opatření. 
Stanovisko SNMM: Daň z převodu nemovitostí v roce 2016 je 4 % a vypočítá se z vyšší ceny v místě 
a čase obvyklé, nebude tedy z částky 180.000,- Kč. 
 
Projednáno v MK dne 6.06.2016 Hlasováním  pro:7  proti:0  zdržel se:0 
 
MK doporu čuje nákup pozemku parc. č. 2843 o vým ěře 1049 m2 (zahrada) v k.ú. Litom ěřice 
poníženou o uhrazenou da ň tj. 171.000,-K č, s tím, že kupující uhradí veškeré náklady dle 
žádosti žadatele spojené s nákupem pozemku,  i když  to není v souladu s KS odst. VI z roku 
2002. 
Stanovisko OSNMM: Základní cena stavebního pozemku je stanovená 1.350,- Kč/m2 

Dle použití metodiky  směrné hodnotu pozemku v roce 2016 (finančního úřadu) je hodnota pozemku 
cca 1.063.130,- Kč. Město Litoměřice bude hradit daň z převodu nemovitostí  4% cca 42.525,- Kč 
  
Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje  nákup pozemku parc. č. 2843 o vým ěře 1049 m2 (zahrada) v k.ú. Litom ěřice  
za cenu smluvní poníženou o uhrazenou da ň z převodu nemovitosti tj. 171.000,-K č, od L.N., 
Litom ěřice. Město Litom ěřice uhradí správní poplatek za vklad práva do katas tru nemovitostí a 
daň z převodu nemovité v ěci. 

 

 
 
30.  Zřízení věcného b řemene – služebnosti  umíst ění provozování, údržby a oprav elektriza ční 
distribu ční soustavy k části pozemk ů parc.č. 1345/20 a parc.č. 84/1 v k.ú. Pokratice 
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Žadatel:  ČEZ Distribuce a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín 
 
Odůvodnění: V rámci stavební akce “ IV-12-4009602 LT, Ltm, ul. Bojská kNN p ři. p.p.č. 1345/48" 
byla žadatelem vybudována nová elektrizační distribuční soustava. 
Před stavební akcí byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě pro zřízení věcného břemene  
č. 9810000280 dne 4.5.2011. 
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) 

84/1 ostatní plocha ostatní komunikace 3986  NN 0,3 77,00 4,85 23,10 

1345/20 ostatní plocha ostatní komunikace 1076  NN 77 77,00 1 245,09 5 929,00 

cena celkem bez DPH   77,3   1 249,94 Kč 5 952,10 Kč 

cena celkem s DPH         7 202,04 Kč 

Cena za BM je určena dle platných zásad, schválených  Zastup. města  Litoměřice dne 23.6.2005 pod  č. jed. I/20 

Celé platné znění „Zásad o zřizování věcných břemen, omezujících vlastnické právo Města Litoměřice k věcem nemovitým“, je uveřejněno na internetových 
stránkách Města Litoměřic; internetová adresa:  https://www.litomerice.cz/dokumenty-meu/1010-zasady-zrizovani-vecnych-bremen-omezujicich-vlastnicke-
pravo-mesta-litomerice-akt-2008 

 
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. 1345/20 a parc. č. 84/1 v k.ú. 
Pokratice v rozsahu dle GP 1250-23/2012 ve prosp ěch oprávn ěného spol. ČEZ Distribuce a.s. 
IČO: 24729035, Teplická 874/8, D ěčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 5.952,-K č + 21% 
DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do  katastru nemovitostí. 
 

 
 
31. Zřízení věcného b řemene – služebnosti  umíst ění provozování, údržby a oprav vodovodního 
a kanaliza čního za řízení k části pozemku parc. č. 2472/52 v k.ú. Litom ěřice 
Žadatel:   Ing. Z.K., Most 
 
Odůvodnění: V rámci stavební akce „Novostavba rodinného domu v k.ú. Litom ěřice na parc. č. 
2472/40“ byla žadatelem umístěna do pozemku parc.č. 2472/52 v k.ú. Litoměřice přípojka vody  
a kanalizace ve prospěch pozemku parc.č. 2472/40 v k.ú. Litoměřice. 
Před stavební akcí byla s žadatelem uzavřena smlouva o budoucí smlouvě pro zřízení věcného 
břemene č. 9810000472 dne 5.2.1916. 
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Jednorázová náhrada za zařízení břemene v předpokládané délce 6,5 bm (27,- Kč/m) ve výši  175,50 
Kč (tj.212,-Kč s DPH)  byla žadatelem uhrazena na základě budoucí smlouvy dne 9.2.2016. Podle 
předloženého GP 4394-81/2016  je skutečná délka umístění přípojek 5,22 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 geometr. plánu č. 4394-81/2016 a jeho plátcem byl žadatel. Poplatek za vklad práva 
do KN hradí žadatel. 
 
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. 2472/52 v k.ú. Litom ěřice, v 
rozsahu dle GP 4394-81/2016 ve prosp ěch vlastnictví pozemku parc. č. 2472/40 v k.ú. Litom ěřice 
za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 175,50 K č +21% DPH a uhrazení správního poplatku 
za vklad práva do katastru nemovitostí Ing. Z.K., M ost 

 
 
32. Zřízení věcného b řemene – služebnosti  umíst ění provozování, údržby a oprav vodovodního 
a kanaliza čního za řízení k části pozemku parc. č. 2472/52 v k.ú. Litom ěřice 
Žadatel:  manželé MUDr. J. a A.L., Litoměřice  
 
Odůvodnění: V rámci stavební akce „Vodovodní a kanaliza ční přípojka pro pozemek parc. č. 
2472/41“ byla žadatelem umístěna do pozemku parc.č. 2472/52 v k.ú. Litoměřice přípojka vody a 
kanalizace ve prospěch pozemku parc.č. 2472/41 v k.ú. Litoměřice. 
Před stavební akcí byla s žadatelem uzavřena smlouva o budoucí smlouvě pro zřízení věcného 
břemene č. 9810000476 dne 24.3.2016. 
Jednorázová náhrada za zařízení v předpokládané délce 5 bm (27,- Kč/m) ve výši  135,-Kč ( tj.163,-Kč 
s DPH)  byla žadatelem uhrazena na základě budoucí smlouvy dne 22.3.2016. Podle předloženého 
GP 4396-94/2016  je skutečná délka umístění přípojek 4,41 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 geometr. plánu č. 4396-94/2016 a jeho plátcem byl žadatel. Poplatek za vklad práva 
do KN hradí žadatel. 
 
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. 2472/52 v k.ú. Litom ěřice v 
rozsahu dle GP 4396-94/2016 ve prosp ěch vlastnictví pozemku parc. č. 2472/41 v k.ú. Litom ěřice 
za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 135,-K č +21% DPH a uhrazení správního poplatku za 
vklad práva do katastru nemovitostí manžely MUDr. J . a A.L., Litom ěřice. 
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33. Zrušení usnesení č. 202/7/2015 ze dne 17.09.2015 týkajícího se z řízení věcného b řemene – 
služebnosti  umíst ění provozování, údržby a oprav kanaliza čního za řízení k částem pozemk ů 
parc. č. 4768/17, 4768/30, 4826/2, 4826/6 a 4826/7 v k.ú. Litom ěřice 
Žadatel:  Město Terezín, IČO: 00264474, Náměstí ČSA 179, Terezín 
 
Odůvodnění: ZM dne 17.9.2015 usnesením č. 202/7/2015 schválilo zřízení věcného břemene – 
služebnosti  umístění provozování, údržby a oprav kanalizačního zařízení k částem pozemků parc.č. 
4768/17, 4768/30, 4826/2, 4826/6 a 4826/7 v k.ú. Litoměřice ve prospěch žadatele. Po přijetí 
usnesení Město Terezín vyjednalo budoucí převzetí stavby kanalizace Severočeskou vodárenskou 
společností a.s.. Nový vlastník požaduje nejdříve uzavření budoucí smlouvy před převzetím stavby. 
Dále Město Terezín předložilo znalecký posudek č. 1308-35/16 ze dne 18.5.2016 k zjištění ceny 
věcného břemene, výsledná částka  - 12.120,-Kč. Jednorázová náhrada dle platných zásad, 
schválených  Zastupitelstvem města  Litoměřice dne 23.6.2005 pod  č. jed. I/20 byla určena  
a odsouhlasena ZM dne 17.9.2015 ve výši 14.985,- Kč + DPH. 
Návrh na uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti spolu s výběrem výše jednorázové náhrady 
mezi Městem Litoměřice x Městem Terezín x Severočeskou vodárenskou společností a.s. bude 
předložen k projednání Radě města Litoměřice, která se bude konat dne 30.6.2016. 
 
Návrh na usnesení: 
 
ZM ruší usnesení č. 202/7/2015 ze dne 17.09.2015, týkající se z řízení věcného b řemene – 
služebnosti umíst ění provozování, údržby a oprav kanaliza čního za řízení k částem pozemk ů 
parc. č. 4768/17, 4768/30, 4826/2, 4826/6 a 4826/7 v k.ú. Litom ěřice ve prosp ěch Města Terezín, 
Náměstí ČSA 179, Terezín. 
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34. Částečná revokace usnesení ZM č. 247/8/2015 ze dne 10.12.2015  - Prodej pozemků parc.č. 
4008/5 o výměře 528 m2 a 4008/6 o výměře 72 m2

 včetně staveb bez č.p./č.e. v k.ú. Litoměřice formou 
smlouvy o budoucí kupní smlouvě (prodloužení smlouvy) 
Žadatel: PROFISTAV Czech s.r.o.,IČO: 27922430, Vinohradská 48, Praha 2 
 
Odůvodnění: Jedná se o opakovaný prodej. Záměr prodeje byl projednán a schválen ZM dne 
12.12.2013 usnesením č. 250/9/13. 
ZM usnesením č. 20/1/2014 ze dne 30.1.2014 schválilo: Prodej pozemků parc.č. 4008/5  
o výměře 528 m2 a 4008/6 o výměře 72 m2

 včetně staveb bez č.p./č.e. v k.ú. Litoměřice  
za cenu smluvní ve výši 5 miliónů Kč. Tuto kupní cenu měl kupující uhradit dvěma splátkami, a to ½ 
ceny při podpisu KS a ½ ceny nejpozději do 1 roku. Současně měla být zřizena výhrada vlastnického 
práva ve smyslu § 2132 občanského zákoníku do uhrazení celé kupní ceny. ZM dne 13.03.2014 
usnesením č. 55/2/14 neodsouhlasilo snížení kupní ceny dle požadavku kupujícího na 4.200.000,-Kč. 
Dopisem ze dne 7.04.2014 nabízená kupní cena činila 3.500.000,- Kč. Žadatelé nakonec od prodeje 
z finančních důvodů odstoupili a ZM dne 24.07.2014 prodej zrušilo usnesením č. 20/1/214.   
Stanovisko OÚRM: Prodej není v rozporu se záměry rozvoje města a taktéž není v rozporu s platnou 
územně plánovací dokumentací (ÚPD). Nemovitosti jsou zahrnuty do plochy s funkčním využitím pro 
veřejnou vybavenost (OV).  
Zveřejněno na úřední desce: od 10.01.2014 do 27.01.2014 není připomínek ani námitek 
Znalecký posudek č. 1999-14 ze dne 4.03.2014           6.054 610,- Kč  
Zveřejněno na úřední desce: od 9.06.2015 do 24.06.2015   
RM dne 25.09.2014 schválila prodej pozemků parc.č. 4008/5 o výměře 528 m2 a 4008/6  
o výměře 72 m2

 včetně staveb bez č.p./č.e. v k.ú. Litoměřice formou veřejné licitace. 
Zveřejněno na ú řední desce: od 10.01.2014 do 27.01.2014, není p řipomínek ani námitek. 
Minimální vyvolávací cena za uvedené nemovitosti činí 4.000.000,-Kč.  
Termín konání ve řejné licitace byl 8.12.2014, žádný zájemce. 
Nová žádost: Od společnosti PROFISTAV Czech s.r.o, Vinohradská 2165/48, Praha 2, IČO: 279 22 
430, jednatel – A.B., Banská Bystrica, SR, (doručovací adresa Třeboutice). 
Odůvodnění: Společnost má záměr zřídit v objektu dům s pečovatelskou službou (DPS)  
o kapacitě 80-100 lůžek, za nemovitosti nabízí 4.000.000,-Kč s tím, že by koupi a přestavbu 
financovala prostřednictvím dotačních projektů, bankovními úvěry či vlastními finančními zdroji. Jde  
o rekonstrukci celého objektu, která však bude probíhat na základě výsledku dotačního řízení  
o poskytnutí dotace z fondu EU, proto společnost požaduje uzavření smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě do konce června 2015, a to na dobu určitou do 25.12.2015. Pokud do té doby nebude 
uhrazena kupní cena (z dotace) od záměru odstupují. 
Zveřejněno na úřední desce od 9.06.2015 do 24.06.2015 
 
ZM dne 25.06.2015 pod bodem usnesení 150/6/2015  schválilo prodej pozemků parc.č. 4008/5  
o výměře 528 m2 a 4008/6 o výměře 72 m2

 včetně staveb bez č.p./č.e. v k.ú. Litoměřice za kupní cenu 
4.000.000,-Kč společnosti PROFISTAV Czech s.r.o, Vinohradská 2165/48, Praha 2, IČO: 279 22 430, 
formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě s podmínkou úhrady celé kupní ceny do 25.12.2015  
a doložení poskytnutí dotace nebo úvěru na zřízení domu s pečovatelskou službou v prodávaných 
objektech. Kupní cena je stanovena s ohledem na to, že se jedná o nepotřebný majetek města, který 
je od 12.12.2013 nabízen k prodeji bez zájemců o koupi. 
Žádostí ze dne 18.11.2015 zájemce žádá o možnost prodloužení lhůty k uzavření kupní smlouvy 
z důvodu nevyhlášení dotačního řízení a programů pro podporu sociálních služeb. Žadatel již 
zpracoval projektovou studii k rekonstrukci budovy k danému účelu, vede jednání s pojišťovnou, 
rekonstrukce bude finančně náročná a není možné bez finanční podpory fondů či spoluúčasti 
pojišťoven realizovat rekonstrukci. 
Dopad do rozpo čtu: navýšení rozpo čtu 2016  4802/4000  
ZM dne 10.12.2015 pod bodem 247/8/2015 usnesení sch válilo prodloužení termínu podepsání 
KS do 30.06.2016 
 
Nová žádost o prodloužení termínu do 30.09.2016 
Odůvodnění: Nevyhlášení dotačního řízení a programů pro podporu sociálních služeb, žadatel jedná 
s pojišťovnami o investičních postupech a podmínkách (domov pro seniory). V případě, že nebude 
město vyžadovat zřízení domova pro seniory, může budovu odkoupit v termínu dle smlouvy. Je 
zpracovaná projektová dokumentace, studie k rekonstrukci k danému účelu. Pokud bude zajištěná 
finanční spoluúčast předpokládá  žadatel dokončení do konce roku 2019. 
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Návrh na usnesení: 
 
ZM revokuje usnesení č. 247/8/2016 ze dne 10.12.2015 a schvaluje prodej p ozemků parc.č. 
4008/5 o vým ěře 528 m2 a 4008/6 o vým ěře 72 m2

 včetně staveb bez č.p./č.e. v k.ú. Litom ěřice za 
kupní cenu 4.000.000,-K č spole čnosti PROFISTAV Czech s.r.o, Vinohradská 2165/48, P raha 2, 
IČO: 279 22 430, formou smlouvy o budoucí kupní smlou vě s podmínkou úhrady celé kupní 
ceny do 30.09.2016 a doložení poskytnutí dotace neb o úv ěru na z řízení domu s pe čovatelskou 
službou v prodávaných objektech. Kupní cena je stan ovena s ohledem na to, že se jedná o 
nepot řebný majetek m ěsta, který je od 12.12.2013 nabízen k prodeji bez z ájemců o koupi. 
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