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MĚSTO LITOMĚŘICE 

PROGRAM 

3. schůze Zastupitelstva města Litoměřice, 

která se konala dne 04. 06. 2020 od 16:00 hodin 

Kulturní a konferenční centrum v Litoměřicích, se sídlem Na Valech 2028 

A) Procesní body 1 

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

2 - Schválení zápisu minulého jednání 

3 - Kontrola plnění bodů 

4 - Doplnění/stažení bodů programu 

5 - Hlasování o programu 

  

B) Odbor ekonomický 

6 - Rozpočtová opatření dle doporučení FV 

7 - Schválení účetní závěrky, Závěrečného účtu a Zprávy o výsledku přezkoumání 

hospodaření města Litoměřice za rok 2019  

8 - Investiční dotace na modernizaci porodního sálu pro Nemocnici Litoměřice, a.s. 

9 - Návratná finanční výpomoc pro Nemocnici Litoměřice, a.s. 

 

C) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
10 - Poskytnutí individuální dotace na zajištění chodu Akademie umění III. věku při Základní 

umělecké škole v Litoměřicích pro rok 2020 

11 - Poskytnutí individuální dotace Farní charitě Litoměřice na projekt SOS hodinek a 

panických tlačítek  

  

D) Odbor životního prostředí 
12 - Žádost o dotaci na pořízení podzemního kontejnerového stání v ulici A.Muchy. 

13 - Žádost o dotaci na modernizaci 7 stávajících podzemních kontejnerových stání, pořízení 

nášlapných vhozových zařízení.  

14 - Schválení dotace pro Hospic sv. Štěpána 

  

E) Kancelář starosty a tajemníka 

15 - Volba soudního přísedícího Okresního soudu v Litoměřicích 

16 - Zrušení obecně závazné vyhlášky o znaku a praporu města Litoměřic  

  

F) Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče 

17 - Schválení uzavření smlouvy o postoupení souboru pohledávek s PO MŠ 
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G) Útvar Pro lidi 
18 - Souhlas se zařazením území do územní působnosti místního partnerství MAS České 

středohoří z.s. 

19 - Zpráva o naplnění Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice za rok 2019 

20 - Schválení podání žádosti o dotace do Operačního programu zaměstnanost 

  

H) 1. Místostarosta 

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

Severočeské vodárenské společnosti a.s. dne 18.6.2020 

  

I) Odbor správy nemovitého majetku města 

22 - Prominutí smluvní pokuty, schválení dodatku k dohodě o splátkách dluhu 

23 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 3864/81 v k.ú. Litoměřice  

24 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 3864/81 v k.ú. Litoměřice  

25 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 212/1 v k.ú. Pokratice 

26 - Záměr prodeje klasické hrobky na Městském hřbitově v Litoměřicích  

27 - Prodej pozemku parc.č. 5251/42 o výměře 56 m2 včetně stavby bez č.p./č.e. v k.ú. 

Litoměřice a prodej věci movité (dva přístřešky navazující na stavbu) 

28 - Prodej pozemku parc.č. 4008/132 v k.ú. Litoměřice  

29 - Prodej klasické hrobky v k.ú. Litoměřice 

30 - Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku parc.č. 3876/3 v k.ú. Litoměřice 

tvořící areál nemocnice  

  

J) Procesní body 2 

31 - Informace 

32 - Interpelace 

33 - Diskuze 

34 - Závěr 

  

Mgr. Ladislav Chlupáč 

 Starosta města 
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 4. 6. 2020

Číslo bodu: 6
Název bodu: Rozpočtová opatření dle doporučení FV
Zodpovídá: Ing. Iveta Zalabáková
Zpracoval/a/i: Ing. Iveta Zalabáková

Důvodová zpráva:
viz zápis z jednání FV včetně příloh uveden v příloze

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../3/2020

ZM schvaluje rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 25.5. 2020 (viz příloha orig. zápisu).

usnesením č. 71/3/2020

ZM schvaluje rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 25.5. 2020 (viz příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: zapis_z_jednani_FV_25_5_2020.pdf
Příloha č. 2: FV_200525.pdf

V Litoměřicích 05.06.2020

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



 

Zápis 
z jednání výboru p ři Zastupitelstvu m ěsta Litom ěřice 

Finanční výbor (FV) 

konaného dne 25. 5. 2020 od 16:00 v zasedací místnosti U Mráze 

Přítomni:  

• Ing. Radek Lončák, MBA – předseda FV 

• Ing. Libuše Křížová 

• Mgr. Tomáš Vytlačil 

• Ing. Jan Hrkal  

• Ing. Marek Kocánek  

• Mgr. Jan Fibich 

 

Omluveni:  

• Ing. Vladimír Kestřánek, MBA  

 

 

 

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

Zapisovatel: Ing. Iveta Zalabáková 

Program: 

1. Návrhy na rozpočtová opatření 
2. Různé 
 

 

Konec jednání: 17:30 

Termín příštího jednání: 7. 9. 2020 od 16:00 v zasedací místnosti U Mráze  

Zapsal (a): Ing. Iveta Zalabáková 
 



Hosté: Ing. Brunclíková, Ing. Gryndler, Ing. Elman 
 
 

Ad 1. Návrhy na rozpo čtová opat ření: 
Finanční výbor v rámci tohoto bodu projednává předložené návrhy rozpočtových opatření níže uvedených 
odborů, kde v diskusi s vedoucími odborů, příp. vedoucí ekonomického odboru provádí položkovou kontrolu 
obsahu, rozsahu a oprávněnosti požadavku. 
 
 
Dotace 2020 – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření)  
FV bere informaci na vědomí, souhlasí s návrhem RO a doporučuje ZM ke schválení.  
(pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0)   
 
 
Odbor školství, kultury, sportu a pam. pé če – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
 
Odbor životního prost ředí – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
Položky výdajů č. 4 (Park V. Havla – rekonstrukce závlah – výdaj 1 000 tis. Kč) a č. 5 (vodovod Na Vinici – 
výdaj 3 900 tis. Kč) - FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení: 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 1)    
Ostatní rozpočtová opatření – FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
 
Odbor sociálních v ěcí a zdravotnictví – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
 
Odbor územního rozvoje – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
Položka výdajů č. 5 (PAVE – navýšení výdaje o 2 560 tis. Kč) - FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení: 
(pro: 4 proti: 0 zdržel se: 2)    
Ostatní rozpočtová opatření – FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
 
Odbor dopravy a silni čního hospodá řství – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
 
 
celkem navržená rozpo čtová opat ření – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
 
zvýšení schodku rozpo čtu o částku 2 827 tis. K č (financováno ze zdroj ů města) 
 
zvýšení schodku rozpo čtu o částku 5 740 tis. K č (financováno z dotace SURAO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ad 2. Různé:  
vývoj da ňových p říjmů k 4/2020:    

- v porovnání se stejným obdobím minulého roku je stav plnění jednotlivých daní (viz příloha) vyšší o 
cca 0,6 mil. K č (tj. + 0 %), z toho zejména:  
• daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (položka 1111) cca + 1,9 mil. Kč (+ 6,4 %) 
• daň z příjmů právnických osob (položka 1121) cca - 4 mil. K č (-18 %) 
• daň z přidané hodnoty (položka 1211) cca + 2,5 mil. Kč (+ 4,8 %) 

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

• Návrhy rozpočtových opatření  
• Daňové příjmy k 4/2020 

 
 
Rozdělovník:   

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



původní změna nový původní změna nový

33063/3610 DDM Litoměřice -OP - výzkum, vývoj a vzdělávání  - TKM - neinvestice 0,00 2 141 309,00 2 141 309,00 0,00 2 141 309,00 2 141 309,00 DDM Litoměřice -OP - výzkum, vývoj a vzdělávání  - TKM - neinvestice 33063/3610

33982/3610 DDM Litoměřice -OP - výzkum, vývoj a vzdělávání  - TKM - investice 0,00 373 559,00 373 559,00 0,00 373 559,00 373 559,00 DDM Litoměřice -OP - výzkum, vývoj a vzdělávání  - TKM - investice 33982/3610

13010/6300 státní přísp. na výkon pěstounské péče 2 020 000,00 48 000,00 2 068 000,00

13015/6300 příspěvek na výkon sociální práce 2 604 000,00 -551 652,00 2 052 348,00

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

34054/3400 MK ČR - účel. dot. na program regenerace MPR 0,00 2 009 000,00 2 009 000,00 0,00 2 009 000,00 2 009 000,00 MK ČR - účel. dot. na program regenerace MPR 34054/3400

1803/1000 úroky z bankovních účtů 600 868,13 652,00 601 520,13

1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 75 180 000,00 503 000,00 75 683 000,00

80 404 868,13 5 304 055,50 85 708 923,63 0,00 5 304 055,50 5 304 055,50

Návrh na rozpočtové opatření, kdy jde o finanční vztah k jiným rozpočtům územní a ústřední úrovně, rozpočtuje se ve skutečné výši poskytnuté dotace.

Celkem Celkem

DOTACE K ROZPOČTU ROKU 2020  V Kč

P ř í j m y V ý d a j e 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet

N á z e v ÚZ/ORG



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

původní změna nový

1 3300/3500 ZŠ - ul. Svojsíkova 5/1482 - pojistná událost 0,00000 32,91200 32,91200

3 3801/3400 správní popl., pokuty 20,98600 0,00010 20,98610

20,98600 32,91210 53,89810

původní změna nový

2 3300/3500 ZŠ, MŠ - oprava střech 117,96800 32,91200 150,88000

4 3049/3324 ZŠ Litoměřice, Na Valech - fin. vypoř.  přísp. na energie r. 2019 157,46759 0,00010 157,46769

275,43559 32,91210 308,34769

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

1-2 Pojistné plnění od Generali Česká pojišťovna za poškození budovy v ul. Svojsíkova 5/1482 Litoměřice. Příčinou

pojistné události byla vichřice.

3-4 Chybně uvedené vyúčtování energie za rok 2019, opravujeme rozpočet na skutečný nedoplatek

a vyrovnání rozpočtu řešíme navýšením příjmů u ÚZ 3801/3400.

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

14.5.2020

Mgr. Karel Krejza

místostarosta

Ing. Andrea Křížová

vedoucí odboru

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka Výdaje

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

25.5.2020

školství, kultury, sportu a PP

1. Tabulka P ř í j m y 



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

původní změna nový

1 22008/5000 Příspěvky obcím podle atomového zákona finan. položka 13 434 5 740 19 174

13 434 5 740 19 174

původní změna nový

2 dotace Hospic - nádrže na dešťovou vodu 0 200 200

3
dotační program- příspěvek na solární ohřev TUV - 

podnikatelé 0 520 520

4 Park V. Havla - rekonstrukce závlah 0 1 000 1 000

5 LTM - vodovod Na Vinici 0 3 900 3 900

6 ul. Žernosecká - prodloužení vodovodního řadu 0 120 120

0 5 740 5 740

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Prostředky na poskytnutí dotace Hospicu sv. Štěpána na pořízení nádrží na dešťovou vodu.

Dotace ve výši 100 tis. Kč  byla schválena již v roce 2019, ale v roce 2019 nebyla čerpána. Z technických důvodů 

je akce realizována až v roce 2020.

3 Program na podporu podnikatelů na území města.

4 Rekonstrukce závlah a technologie jezírek v parku.

5 Vodovod pro geotermál.

6 Pro rok 2020 požadujeme finanční prostředky na přípravu investiční akce, která bude realizována v roce 2021.

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

22008/5000

C e l k e m 

20.1.2020

Mgr. Václav Červín

místostarosta

Ing. Pavel Gryndler

vedoucí odboru

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka Výdaje

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

25.5.2020

životního prostředí

1. Tabulka P ř í j m y 



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 75 683 -3 936 71 747

75 683 -3 936 71 747

původní změna nový

2 Nemocnice Litoměřice, a.s. - opravy a rekonstrukce 4 186 -4 186 0

3 Nemocnice Litoměřice, a.s. - právní služby 500 250 750

4 686 -3 936 750

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Vzhledem k probíhajícím jednáním o převodu Nemocnice Litoměřice, a.s. - již nebude realizováno.

3 Záležitost převodu Nemocnice Litoměřice, a.s. stále není zcela ukončena - tj. rezerva na další možné 

výdaje dle smlouvy na právní služby.

1 O finanční prostředky ve výši 3 936 tis. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

6002/6100

C e l k e m 

14.05.2020

Lukas Wünsch

místostarosta

Ing. Bc. Renáta Jurková

vedoucí odboru

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka Výdaje

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

25.5.2020

sociálních věcí a zdravotnictví

1. Tabulka P ř í j m y 



pro jednání ve finančním výboru, dne:                                 

předkládá odbor:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 71 747 2 760 74 507

71 747 2 760 74 507

původní změna nový

2 8212/8200 Výstaviště ZČ - opravy a rekonstrukce 4 968 -3 000 1 968

3 8223/8206 Kasárna pod Radobýlem - vlastní zdroje 10 209 1 200 11 409

4 8211/8200 stavební úpravy objektů Kasárna pod Radobýlem 4 000 2 000 6 000

5 8222/8205 PAVE ČR, Litoměřice - vlastní zdroje 10 000 2 560 12 560

29 177 2 760 31 937

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Vzhledem k úsporným opatřením omezujeme stavební činnost v areálu ZČ. 

Vracíme do salda rozpočtu nevyčerpané prostředky. 

3 Projekt stavebních úprav administrativní budovy bude dokončen již v roce 2020 (oproti plánovanému 

termínu v roce 2021). 

Poskytovatel dotace ovšem dosud nevydal upravené rozhodnutí (o posunu dotační části - dotační část

původně plánovaná na rok 2021 činí 1 200 tis. Kč), proto dle platných rozpočtových pravidel není 

možné v současné době navýšit rozpočtovanou dotační část (úpravu dotační části je možno provést 

až po obdržení upraveného rozhodnutí). Aby mohla být akce dokončena - zatím o požadovanou výši 

dotační části je navýšen podíl města, po obdržení upraveného rozhodnutí budou prosředky podílu města

zase sníženy.

4 Stavební úpravy objektu na p.p.č. 5251/19 v Kasárnách pod Radobýlem postupně po částech pokračují. 

Byly zahájeny opravy havarijních stavů střech, dělící příčka a dále se připravuje  vodovodní přípojka,

oprava stropů nad I. částí a betonová podlaha v hale. 

5 Ukončení projektu PAVE - tj. již proinvestované výdaje a výdaje spojené s ukončením akce (stavební práce 

na zajištění ochrany budovy, část PD, inženýrskou činnost).

1 O finanční prostředky ve výši 2 760 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

12.5.2020

Mgr. Václav Červín

místostarosta

Ing. Venuše Bunclíková MBA

vedoucí odboru

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka Výdaje

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

25.5.2020

územního rozvoje

1. Tabulka P ř í j m y 



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá organizační odbor:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 74 507 3 500 78 007

2 8804/8500 parkovací automaty 12 000 -2 000 10 000

86 507 1 500 88 007

původní změna nový

3 8804/8500 obměna parkovacích automatů 0 1 500 1 500

0 1 500 1 500

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Výpadek výběru příjmů - v souvislosti s pandemií  COVID-19 - dle vládních nařízení nebylo možno vybírat 

parkovné.

3 Obměna stávajících 8 ks parkovacích automatů (6 ks parkovacích automatů na Mírovém náměstí

a 2 ks parkovacích automatů v ul. Dlouhá).

1 O finanční prostředky ve výši 3,5 mil. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

                             Datum, podpis navrhovatele: 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

11.5.2020

      Lukas Wünsch

      místostarosta

Bc. Jan Jakub

vedoucí odboru

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka Výdaje

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

25.5.2020

dopravy a silničního hospodářství

1. Tabulka P ř í j m y 



saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 75 180

dotace 503

mezisoučet 75 683

ekonomický

mezisoučet 75 683

správní

mezisoučet 75 683

školství, kultury, sportu a PP

mezisoučet 75 683

správa nemovitého majetku města

mezisoučet 75 683

životního prostředí

mezisoučet 75 683

sociálních věcí a zdravotnictví -3 936

mezisoučet 71 747

stavební úřad

mezisoučet 71 747

územního rozvoje 2 760

mezisoučet 74 507

městská policie

mezisoučet 74 507

útvar PROLIDI

mezisoučet 74 507

komunikace, marketingu a CR

mezisoučet 74 507

útvar obrany a krizového řízení

mezisoučet 74 507

obecní živnostenský úřad

mezisoučet 74 507

dopravy a silničního hospodářství 3 500

mezisoučet 78 007

organizační složka SMART CITY LITOMĚŘICE

mezisoučet 78 007

stav po 3. RO ve FV 78 007

3. RO ve FV celkem 2 827

členění dle odborů, útvarů zdroje z min. let



Celkový výběr daní za období 1-4/2020 s porovnáním na období 1-4/2019   

(údaje v tis. Kč)

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

96 870 101 680 2 220 1 920 7 160 8 150 74 050 75 530 8 000 7 000 164 800 174 420 22 900 21 300

1 8 382 8 869 214 157 612 653 4 761 1 624 14 844 15 260 204 444

2 7 887 8 200 115 109 704 766 451 650 17 542 18 797 143 28

3 6 662 247 437 12 850 8 080 77

22 931 17 069 576 266 1 753 1 419 18 062 2 274 0 0 40 466 34 057 424 472

4 6 069 13 804 326 514 1 036 4 190 15 952 10 712 19 586 48 73

5

6

6 069 13 804 0 326 514 1 036 4 190 15 952 0 0 10 712 19 586 48 73

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

29 000 30 873 576 592 2 267 2 455 22 252 18 226 0 0 51 178 53 643 472 545

%

plnění

105 745 106 334

29 28

CELKEM výběr daní (bez PO-OBCE)

% plnění (bez PO-OBCE)

Rozdíl plnění +/-

1113

0

(bez PO-OBCE)

FO-vybíraná srážkou

30 30 26

589

DPHPO PO-OBCE

1121

31

VÝBĚR DANÍ 

1122 1511

Daň z nemovitých věcí

1211

Měsíc

1111 1112

FO-placena plátci FO-placena popl.

31 2 331 32 30 30 24 0
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 4. 6. 2020

Číslo bodu: 7

Název bodu: Schválení účetní závěrky, Závěrečného účtu a Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření města Litoměřice za rok 2019

Zodpovídá: Ing. Iveta Zalabáková
Zpracoval/a/i: Ing. Iveta Zalabáková

Důvodová zpráva:

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:

l Účetní výkazy k 31.12. 2019 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát,
Příloha, Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu (tato příloha je součástí
materiálů v níže uvedeném webovém odkazu)

l Inventarizační zpráva za rok 2019

l Roční zpráva orgánu veřejné správy za rok 2019 - (zpráva interního auditu)

l Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření Města Litoměřice za rok 2019 (tato příloha je
součástí materiálů v níže uvedeném webovém odkazu)

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 2019 byl proveden kontrolními pracovníky KÚ Ústeckého kraje –
závěr zprávy – byly zjištěny chyby a nedostatky – konkrétní chyby a nedostatky jsou popsány v
příloze Nápravná opatření

- vzhledem k závěru Zprávy o přezkumu hospodaření je tedy zastupitelstvu Města Litoměřice
navrženo souhlasit s celoročním hospodařením Města Litoměřice za rok 2019 s výhradou

viz přílohy:

Závěrečný účet Města Litoměřice za rok 2019 (tato příloha je součástí materiálů v níže uvedeném
webovém odkazu)

Účetní výkazy k 31.12. 2019 (tato příloha je součástí materiálů v níže uvedeném webovém odkazu)

Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření Města Litoměřice za rok 2019 (tato příloha je součástí
materiálů v níže uvedeném webovém odkazu)

Nápravná opatření

 Úplné znění návrhu závěrečného účtu včetně příloh a celá Zpráva o přezkoumání hospodaření je
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zveřejněna na webových stránkách Města Litoměřice – viz odkaz

 https://www.litomerice.cz/rozpocet-a-hospodareni-mesta/10336-navrh-zaverecny-ucet-za-rok-2019

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../3/2020

ZM schvaluje
a) účetní závěrku Města Litoměřice za rok 2019 (viz příloha orig. zápisu).

b) Závěrečný účet Města Litoměřice za rok 2019 s výhradou včetně Zprávy o výsledcích přezkoumání
hospodaření Města Litoměřice za rok 2019 (viz přílohy orig. zápisu).

usnesením č. 72/3/2020

ZM schvaluje: a) účetní závěrku Města Litoměřice za rok 2019 (viz příloha orig. zápisu). b)
Závěrečný účet Města Litoměřice za rok 2019 s výhradou včetně Zprávy o výsledcích přezkoumání
hospodaření Města Litoměřice za rok 2019 (viz přílohy orig. zápisu).

Příloha č. 1: inventarizacni_zprava_2019.pdf
Příloha č. 2: Rocni_zprava_utvaru_kontroly_a_interniho_auditu_2019.pdf
Příloha č. 3: Priloha_ke_zprave_MF_CR_2019.pdf
Příloha č. 4: audit_KU_napravna_opatreni_2019.pdf

V Litoměřicích 05.06.2020

Předkládá/jí: Mgr. Karel Krejza (místostarosta)

https://www.litomerice.cz/rozpocet-a-hospodareni-mesta/10336-navrh-zaverecny-ucet-za-rok-2019


    

Město Litom ěřice 

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

IČ: 00263958 

 

 

 

 

 

 

 

               INVENTARIZAČNÍ  ZPRÁVA  
 
 
 
 

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

ke dni 31.12. 2019  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

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

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

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

majetkem města 
• Směrnicí č. 11/2016 k provádění inventarizace 
• Příkazem starosty města a tajemníka MěÚ č. 6/2019 – Plánem inventur na rok 2019  
 

 
Inventarizace byla provedena k rozvahovému dni 31.1 2. 2019 (tj. k tomuto datu byly 
zjišťovány skutečné stavy). 
 
Inventarizace byla zahájena dne 2.1. 2020 a ukon čena dne 6.2. 2020. 
   
V příkazu starosty města a tajemníka MěÚ č. 6/2019 – Plánu inventur na rok 2019  – provedeno 
jmenování hlavní inventariza ční komise (HIK) a inventariza čních komisí  – složení komisí a 
seznam inventovaných účtů je přílohou tohoto příkazu. 
 
HIK provedla proškolení všech členů inventarizačních komisí – o tomto proškolení byl 
vyhotoven protokol. 
 

Průběh inventarizace: 

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

Fyzickou inventuru majetku provedly jednotlivé inventariza ční komise.   

Osoby odpovědné za evidenci majetku předaly inventarizačním komisím sestavy z evidence 
majetku do 8.1. 2020 (v p řípadě účtu 021 Stavby do 20.1. 2020). 

Po provedení fyzické inventury  majetku  předaly inventarizační komise odkontrolované  
podklady zpět HIK do 17.1.  (v případě účtu 021 Stavby do 27.1. 2020). 

 

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

Dokladovou inventuru provedla HIK.   

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

HIK  provedla porovnání stav ů v účetnictví na stav zjišt ěný fyzickou i dokladovou  
inventurou (do 6.2. 2020). 

  



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

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

 
 
 
Na základě výše uvedených skute čností HIK konstatuje, že inventarizace majetku a 
závazků města Litom ěřice k 31.12. 2019 prob ěhla v souladu s p říslušnými p ředpisy. 
 
 
 
 
V Litoměřicích  dne 6.2. 2020 
 
 
 
Miroslav Letafka – předseda HIK 
 
 
 
Ing. Iveta Zalabáková – člen HIK 
 
 
 
Dita Tovarová – člen HIK 
 

 
 
 
 

Statutárnímu zástupci předáno dne 6.2. 2020 
 
 
 
 
Mgr. Ladislav Chlupáč – starosta  



Účtová t řída účetní stav skute čný stav rozdíl

účtová t řída : 01
Dlouhodobý nehmotný majetek
013 - software 5 095 089,60 5 095 089,60 0
014 - ocenitelná práva 530 002,00 530 002,00 0
018 - drobný dlouhodobý nehmotný majetek 3 478 097,37 3 478 097,37 0
019 - ostatní  dlouhodobý nehmotný majetek 18 356 391,61 18 356 391,61 0

účtová t řída: 02
Dlouhodobý hmotný majetek
021 - stavby 3 648 927 099,58 3 648 927 099,58 0
022 - samostatné movité věci a soubory 99 901 800,70 99 901 800,70 0
movitých věcí 0
028  - drobný dlouhodobý hmotný majetek 53 508 667,63 53 508 667,63 0

účtová t řída: 03
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný
031 - pozemky 587 055 725,74 587 055 725,74 0
032 - kulturní předměty 18 048 004,00 18 048 004,00 0

účtová t řída: 04
Nedokon čený dlouhodobý majetek
041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 94 380,00 94 380,00 0
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 64 561 842,49 64 561 842,49 0

účtová t řída : 05
Poskytnuté zálohy
052 - poskytnuté zálohy na dlouh. hmotný majetek 182 791,90 182 791,90 0

účtová t řída: 06
Dlouhodobý finan ční majetek
061 - majetkové účasti  v osobách s rozh. vlivem 127 200 000,00 127 200 000,00 0
069 - ostatní dlouhodobý finanční majetek 173 794 906,68 173 794 906,68 0

účtová t řída: 07
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
073 - oprávky k účtu 013 -4 517 927,60 -4 517 927,60 0
074 - oprávky k účtu 014 -492 536,00 -492 536,00 0
078 - oprávky k účtu 018 -3 478 097,37 -3 478 097,37 0
079 - oprávky k účtu 019 -4 125 885,00 -4 125 885,00 0
 
účtová t řída: 08  
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
081 - oprávky k účtu 021 -1 013 774 264,10 -1 013 774 264,10 0
082 - oprávky k účtu 022 -48 692 204,00 -48 692 204,00 0
088 - oprávky k účtu 028 -53 508 667,63 -53 508 667,63 0
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účtová t řída: 1
zásoby a opravné položky
112 - materiál na skladě 2 654 926,53 2 654 926,53 0
132-  zboží na skladě 597 731,53 597 731,53 0
192 - opravné položky k účtu 315 -27 713 745,28 -27 713 745,28 0
194 - opravné položky k účtu 311 -8 925 440,22 -8 925 440,22 0

 
Účtová t řída: 2                                     
Zůstatky na bankovních ú čtech
231 168 084 805,78 168 084 805,78 0
236 990 599,58 990 599,58 0
241 16 677 261,98 16 677 261,98 0
245 4 037 498,01 4 037 498,01 0

účtová t řída : 3
Zúčtovací vztahy
Pohledávky
311 - odběratelé 13 703 624,48 13 703 624,48 0
314 - krátkodobé poskytnuté zálohy 7 366 790,79 7 366 790,79 0
315 - jiné pohledávky z hlavní činnosti 32 995 852,29 32 995 852,29 0

  
Závazky
321 - dodavatelé   -17 269 503,62 -17 269 503,62 0
324 - krátkodobé přijaté zálohy -8 892 494,16 -8 892 494,16 0

   
Zúčtování se zam ěstnanci a institucemi
331 - zaměstnanci -5 891 102,00 -5 891 102,00 0
333 - jiné závazky vůči zaměstnancům -3 125,00 -3 125,00 0
335 - pohledávky za zaměstnanci 185 900,00 185 900,00 0
336 - závazky ze sociální zabezpečení -2 410 071,00 -2 410 071,00 0
337-zdravotní pojištění -1 084 600,00 -1 084 600,00 0

 
Zúčtování daní,dotací a ostat. zú čtování
342 - jiné přímé daně -991 118,00 -991 118,00 0
343 - daň z přidané hodnoty -436 948,00 -436 948,00 0
348 - pohledávky za rozp. ÚSC 46 200,00 46 200,00 0

 
Jiné krátkodobé pohledávky a závazky
373 - poskytnuté zálohy na transfery 39 531 000,00 39 531 000,00 0
374 - přijaté zálohy na transfery -26 528 485,33 -26 528 485,33 0
377 - ostatní krátkodobé pohledávky 9 836 010,49 9 836 010,49 0
378 - ostatní krátkodobé závazky -4 011 488,51 -4 011 488,51 0

 
Přechodné ú čty aktiv a pasiv
381 - náklady příštích období 2 316 440,00 2 316 440,00 0
384 - výnosy příštích období -6 000 000,00 -6 000 000,00 0
385 - příjmy příštích období 92 729,00 92 729,00 0
388 - dohadné účty aktivní 45 734 154,39 45 734 154,39 0
389 - dohadné účty pasivní -40 799 116,12 -40 799 116,12 0
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Účtová t řída : 4
Jmění účetní jednotky a upravující položky
401 - jmění účetní jednotky -3 571 175 746,40 -3 571 175 746,40 0
403 - transfery na pořízení dlouhodobého majetku -639 143 432,34 -639 143 432,34 0
406 - oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 850 840 213,61 850 840 213,61 0
407 - jiné oceňovací rozdíly 27 354,60 27 354,60 0
408 - opravy předcházejících úč.období -3 223 070,16 -3 223 070,16 0

 
Fondy ú četní jednotky
419 - ostatní fondy -1 067 649,58 -1 067 649,58 0

Výsledek hospoda ření
432 - nerozdělený zisk,neuhr. ztráta minulých let -424 323 369,05 -424 323 369,05 0

Dlouhodobé závazky
455 - dlouhodobé přijaté zálohy -1 864 800,00 -1 864 800,00 0
459 - ostatní dlouhodobé závazky -42 832 206,86 -42 832 206,86 0

  
Dlouhodobé pohledávky 
462-Poskytnuté návratné fin.výpomoci dlouhodobé 3 763 610,00 3 763 610,00 0
465 - dlouhodobé poskytnuté zálohy 57 180,00 57 180,00 0

 
Dlouhodobé p řijaté zálohy
472-dlouhodobé přijaté zálohy na transfery -21 354 473,11 -21 354 473,11 0

Účtová t řída : 9
Podrozvahové ú čty

Majetek ú četní jednotky
901 - jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 25 782,00 25 782,00 0
902 - jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 8 586 838,41 8 586 838,41 0

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

Další podmín ěné pohledávky z transfer ů

955-ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky 82 996 204,01 82 996 204,01 0
z transferů
961-Krátkodobé podmíněné závazky z oper.leasingu -1 439 034,25 -1 439 034,25 0

 
Ostatní dlouhodobá podmín ěná aktiva
992- ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 10 798,00 10 798,00 0

999 - vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -95 056 213,75 -95 056 213,75 0
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Úvod 
 Na základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole je útvar kontroly  

a interního auditu (dále jen „interní audit“) jednou ročně povinen předkládat vedoucímu 

orgánu veřejné správy výsledky finančních kontrol. 

 

Město v roce 2018 poskytlo svým příspěvkovým organizacím příspěvek 

(včetně investičního příspěvku) ve výši 183.014.127,40 a neziskovým organizacím na 

jejich činnost 45.573.416,- Kč, tj. celkem 228.587.543,40 Kč.  

 

Celkový objem kontrolovaných finančních prostředků, se kterými naše 

příspěvkové organizace hospodařili, a dotace, které byly poskytnuty jiným subjektům, 

činí 545.111.586,40 Kč, z toho bylo zkontrolováno celkem 228.220.243,40,- Kč, tj. 

41,86 % finančních prostředků.  

 

  

1. Auditní činnost za rok 2019 
 

 Útvar interního auditu provedl za rok 2019 auditní šetření ve vazbě na vnitřní 

kontrolní systém úřadu – poskytování příspěvku příspěvkové organizaci ve vazbě na 

hospodaření s veřejnými prostředky. 

 

1) 

Prověření vnitřního kontrolního systému ve vazbě na jednotlivé procesy a dodržování 

podmínek zveřejňování smluv  dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv a 

především na právní důsledky § 6 a 7 výše uvedeného zákona (následky uveřejnění a 

zrušení smlouvy s účinností od 1. 7. 2017). 

Z daného šetření vyplynulo, že  

- organizace má nastaveny procesy pro uveřejňování smluv v rámci vnitřního 

kontrolního systému a nastaveny kontrolní mechanizmy. 

2)  

 

Poskytování příspěvku Městská kulturní zařízení, příspěvková organizace ve vazbě na 

činnost organizace a hospodaření s veřejnými prostředky. 

 

Z daného šetření vyplynulo, že:  

- organizace v rámci vnitřního kontrolního systému nemá nastaveny kontrolní mechanizmy 

ve vazbě proces uzavírání smluv, uzavírá smlouvy na pronájem prostor MKZ  na základě 

neaktualizovaných kalkulací nebytových prostor. 

- 3) 

Audit systému ve vazbě na inventarizaci majetku a závazků – dodržování 

stanovených záměrů a cílů - Odboru správní. 

Závěry auditu: 

- aktualizovat Příkaz starosty a tajemníka – Směrnice k provádění inventarizace a Plán 
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inventur. 

 

Veřejnosprávní kontrola příspěvkových organizací zřízených 

Městem Litoměřice za rok 2018 
 

 V rámci kontrolní činnosti provedl interní audit 15 veřejnosprávních kontrol.  

Kontrola byla v minulých letech zaměřena vždy na celkové hospodaření zřízených 

příspěvkových organizací, na základě toho byly v daném roce provedeny kontroly 

hospodaření s poskytnutými příspěvky a vlastními výnosy za rok 2018.   

Stěžejní úkol od vedení města pro kontrolu daného roku bylo prověření 

přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému v kontrolovaných subjektech.  

Veřejnosprávní kontroly (dále jen „kontrola“) příspěvkových organizací zřízených 

městem Litoměřice: 

 

1) Masarykova základní škola Litoměřice 

2) Dům dětí a mládeže Rozmarýn, Litoměřice 

3) Základní škola Litoměřice, U Stadionu 

4) Centrální školní jídelna Litoměřice 

5) Příspěvková organizace Knihovna Karla Hynka Máchy Litoměřice 

6) Příspěvková organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích 

7) Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 

8) Základní škola Litoměřice, Havlíčkova  

9) Základní škola Litoměřice, Ladova  

10) Základní škola Litoměřice, Na Valech 

11) Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 

12) Základní umělecká škola Litoměřice 

13) Městská kulturní zařízení v Litoměřicích 

14) Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – Srdíčko 

15) Technické služby města Litoměřice 

 

Kontrola byla zaměřena na ověření účelného a hospodárného použití poskytnutého 

příspěvku, dotací a vlastních výnosů za rok 2018.  

Celková výše u 15 zkontrolovaných příspěvkových organizací a finančních 

prostředků za rok 2018 činila 183.014.127,40 (včetně dotací příspěvkovým organizacím 

poskytnutým na individuální akce), což představovalo cca 36,62 % z celkového objemu 

499.538.170,07 Kč prostředků, se kterými dané organizace hospodařily v roce 2018.  

Prostředky poskytnuté krajským úřadem na financování škol a školských zařízení 

nebyly kontrolovány, neboť tuto kontrolu si vyhradil krajský úřad. Prostředky poskytnuté 

od Úřadu práce Litoměřice (dále jen „ÚP“), MŠMT a MŽP nebyly kontrolovány, neboť 

podléhají kontrole daných poskytovatelů. 

 

 Kontrolou nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky ve vazbě na zákon 

o účetnictví a zákon č. 250/2000 Sb. V kontrolovaných oblastech nebyly zjištěny 

neoprávněné náklady.  
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Veřejnosprávní kontrola poskytnutých finančních prostředků 

neziskovým organizacím za rok 2019 
 

Město poskytlo finanční prostředky za rok 2018 celkem ve výši neziskovým 

organizacím, působících v oblasti sociální, kultury a sportu. Některé organizace obdržely 

finanční prostředky z několika grantových oblastí. Celkem bylo rozděleno na sociální 

oblast, na kulturní a sportovní oblast, na agendu Zdravá města, Fairtradové aktivity  a 

cestovní ruch v celkové výši 45.573.416,- Kč. 

Ke kontrole bylo vybráno 111 organizací, u kterých byla provedena veřejnoprávní 

kontrola. Z celkové poskytnuté částky 45.573.416,- Kč bylo zkontrolováno 45.206.116,-

Kč, tj. 91,11 %.  

Částka 367.300,- Kč byla kontrolována příslušným odborem, který poskytoval 

finanční prostředky až po uskutečnění akce ve vazbě na kontrolu jednotlivých nákladů 

(dokladů).  

 

Organizace vyčerpaly finanční prostředky na daný účel v souladu s uzavřenou 

smlouvou. Organizace předložily požadované doklady v termínu a dle požadavků 

kontrolní skupiny.  

Organizace, kterým byly poskytnuty finanční prostředky pouze na základě předložení 

originálů dokladů po ukončení akce, nebyly kontrolovány, neboť byla provedena 

předběžná i následná kontrola přímo odborem, který danou finanční částku vyplatil.  

Kontrolní skupina nicméně konstatuje, že došlo k výraznému zlepšení ve vazbě na 

vedení podkladů vztahujících se k čerpání finančních prostředků u kontrolovaných 

organizací. 

Audit detekoval ve vazbě na systém poskytování dotací v rámci celé organizace tato 

rizika: 

 

- riziko spatřuje audit v tom, že v rámci poskytování daných dotací (vyhlášených 

programů) není vedena jednotná databáze (přehled) o výši a účelu všech 

poskytovaných dotací, seznamy v rámci vyhlášeného programu jsou vedeny na 

jednotlivých odborech, 

 

- riziko rovněž spatřuje v tom, že financování některých aktivit je vázaná přímo na 

doložení originálů dokladů předložených organizací po akci, doklady organizace 

nebo fyzická osoba předkládá bez vazby na účetnictví organizace a bez předběžné 

fyzické kontroly provedení akce ze strany poskytovatele.  
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2. Celkový závěr 
 

Na základě výše uvedeného interní audit konstatuje, že v rámci kontrolní 

činnosti se vyskytly formální nedostatky, které neovlivnily hospodaření 

kontrolovaných organizací a věcné nedostatky, které by mohly nevýznamně ovlivnit 

hospodaření kontrolovaných organizací. 

 

3. Doporučení ke zkvalitnění řízení provozní a finanční 

činnosti orgánu veřejné správy a jejího vnitřního 

kontrolního systému. 
 

Interní audit stále vidí riziko v toku informací v rámci úřadu, tj. mezi jednotlivými 

odbory a ostatními odpovědnými zaměstnanci, přičemž v této oblasti došlo během roku 

k velkému zlepšení. Včasné, přesné a konkrétní informace napomáhají zkvalitnit a 

především zefektivnit procesy v organizaci, a tím i chod veřejné správy a služby ve vazbě 

na občany. 

 

 

V Litoměřicích dne 13. 1. 2020. 

 

Za útvar kontroly a interního auditu vypracovala: Mgr. Kateřina Moučková  

         

 

 

 

Za vedení organizace 

       Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta města

            

            

       …………………………………… 



A) Zhodnocení přiměřenosti a účinnosti zavedeného sytému finanční kontroly

Na základě jakých kritérií je vytvářen plán veřejnosprávní kontroly?

50 - 500 znaků

Jak jsou využívány výsledky z veřejnosprávní kontroly?

50 - 500 znaků

Poskytuje vnitřní kontrolní systém dostatečné ujištění o účelném, hospodárném a efektivním nakládání s veřejnými prostředky?

50 - 500 znaků

B) Informace o výsledcích vykonaných veřejnosprávních kontrol

######## ########

######## ########

######## ########

######## ########

########

######## PRAVDA

######## ########

######## ########

######## ########

########

######## ########

######## PRAVDA

Město Litoměřice

Ano

Ano

NE
Ano

Ano

Ano

Ano
Ano/Ne

Je proces výkonu interního auditu upraven ve vnitřním předpisu?

125

2

2

Počet ukončených veřejnosprávních kontrol, které byly obsažené v plánu 

kontrol

Počet ukončených veřejnosprávních kontrol, které nebyly obsažené v plánu 

kontrol

Byla sloučena funkce správce rozpočtu a hlavního účetního?

Je vytvářen plán veřejnosprávní kontroly?

Název organizace:

Je proces řídicí kontroly upraven ve vnitřním předpisu?

Je proces schvalování majetkových operací upraven ve vnitřním předpisu?

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL
ZA ROK 2019

Počet zaměstnanců, kterým bylo vydáno pověření k výkonu veřejnosprávní 

kontroly

Kontrola hospodaření podřízených organizací podle ustanovení § 7 odst. 2 písm. a), § 8 odst. 1, § 9 odst. 1 a 9 a odst. 1 zákona o 

finanční kontrole –  oblasti ve kterých byly zjištěny nedostatky s významným rizikem pro hospodaření s veřejnými prostředky:

7. finanční kontrola

7.1. vnitřní kontrolní systém

IČO: 00263958

Ano/Ne

10.4. účtování

10.5. oceňování majetku

10.6. inventarizace

9. poskytování veřejné finanční podpory

9.1. účel

9.2. veřejné zakázky

9.3. jiné podmínky stanovené rozhodnutím / smlouvou / 

právním aktem o poskytnutí veřejné finanční podpory

Zřídil orgán veřejné správy útvar interního auditu / pověřil konkrétního zaměstnance?

Je postavení interního auditora upraveno ve vnitřním předpisu?

Kontrolní systém zahrnuje veřejnosprávní kontrolu (dále jen „VSK“) a vnitřní kontrolní systém skládající se z vnitřní řídící kontroly a 

interního auditu. Kontrolní systém je nedílnou součástí systému provozního a finančního řízení. Na základě informací z něho 

vyplývajících získává vedení organizace objektivní informace o tom, zda městská policie, jednotlivé odbory MěÚ a jimi ekonomicky 

řízené příslušné příspěvkové organizace postupují v souladu s obecně závaznými právními normami a vnitřními předpisy města, a zda 

uskutečňují operace hospodárně, efektivně a účelně. 

Výsledky jsou využívány ve vazbě na poskytování příspěvku jednotlivým příspěvkovým organizacím a metodickou podproru. 

Na základě pouznatků interního auditu během uplynulého roku a vyhodnocených rizik jednnotlivých aktivit vedoucími odborů a vedení 

města. 

1. principy 3E 

2. kompetence, úkoly a rozhodování orgánů veřejné správy

2.1. orgán veřejné správy

2.2. útvar orgánu veřejné správy

2.3. zaměstnanec orgánu veřejné správy

3. nakládání s majetkem

4. správa pohledávek 

5. dodavatelsko-odběratelské vztahy 

6. neoprávněné použití nebo zadržení finančních prostředků 

ze státního rozpočtu, státního fondu, Národního fondu 

10. účetnictví

10.1. schvalování účetní závěrky

10.2. české účetní standardy

10.3. obsahové vymezení položky účetních výkazů
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10.5. oceňování majetku

7.1. vnitřní kontrolní systém 10.6. inventarizace

7.2. řídicí kontrola 11. veřejné zakázky

7.3. veřejnosprávní kontrola 11.1. předpokládaná hodnota

8. rozpočet, střednědobý výhled, rozpočtové provizorium, 

závěrečný účet

10.3. obsahové vymezení položky účetních výkazů

10.4. účtování

7. finanční kontrola

7.2. řídicí kontrola

7.3. veřejnosprávní kontrola

8.1. rozpočet, rozpočtové provizorium

8. rozpočet, střednědobý výhled, rozpočtové provizorium, 

závěrečný účet

11. veřejné zakázky

11.1. předpokládaná hodnota

11.3. zveřejňování 

11.2. zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu 

diskriminace 

11.4. jiné 

13. zveřejňovací povinnosti s výjimkou zveřejňování veřejných 

14. personální kapacity

12. mzdy, platy, odměny, cestovní náhrady, obdobné a 

související platby

8.2. střednědobý výhled

8.3. rozpočtová opatření

8.4. rozpočtová skladba

5. dodavatelsko-odběratelské vztahy 10.2. české účetní standardy

6. neoprávněné použití nebo zadržení finančních prostředků 

ze státního rozpočtu, státního fondu, Národního fondu 

8.5. závěrečný účet

8.6. výkazy 14. personální kapacity

15. vnitřní předpisy

12. mzdy, platy, odměny, cestovní náhrady, obdobné a 

související platby

16. jiné

13. zveřejňovací povinnosti s výjimkou zveřejňování veřejných 

2.1. orgán veřejné správy 9.2. veřejné zakázky

2.2. útvar orgánu veřejné správy 9.3. jiné podmínky stanovené rozhodnutím / smlouvou / 

právním aktem o poskytnutí veřejné finanční podpory2.3. zaměstnanec orgánu veřejné správy

3. nakládání s majetkem 10. účetnictví

4. správa pohledávek 10.1. schvalování účetní závěrky

Kontrola hospodaření podřízených organizací podle ustanovení § 7 odst. 2 písm. a), § 8 odst. 1, § 9 odst. 1 a § 9a odst. 1 zákona o 

finanční kontrole – oblasti, ve kterých bylo zjištěno nejvíce nedostatků:

8.5. závěrečný účet

8.6. výkazy 

15. vnitřní předpisy

16. jiné

11.2. zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu 

diskriminace 

8.1. rozpočet, rozpočtové provizorium 11.3. zveřejňování 

8.2. střednědobý výhled 11.4. jiné 

8.3. rozpočtová opatření

8.4. rozpočtová skladba

Kontrola veřejné finanční podpory podle ustanovení § 7 odst. 2 písm. b) a c), § 8 odst. 2, § 8a, § 9 odst. 2 a § 9a odst. 2 zákona o 

finanční kontrole –  nedostatky s významným rizikem pro hospodaření s veřejnými prostředky:

1. principy 3E 9. poskytování veřejné finanční podpory

2. kompetence, úkoly a rozhodování orgánů veřejné správy 9.1. účel

1.4. vykazování a předávání zpráv

1.5. veřejná podpora

1.6. publicita

1. poskytování veřejné finanční podpory

1.1. účel

1.2. veřejné zakázky

1.3. účetnictví 1.7. jiné podmínky stanovené rozhodnutím / smlouvou / 

právním aktem o poskytnutí veřejné finanční podpory 



NEPRAVDA ########
NEPRAVDA ########
NEPRAVDA ########
NEPRAVDA ########

C) Informace o výsledcích z vykonaných interních auditů
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D) Přehled kontrolních zjištění předaných k dalšímu řízení

Vyplňte na listu Přehled zjištění

8.5. závěrečný účet 13. zveřejňovací povinnosti s výjimkou zveřejňování veřejných 

8.6. výkazy 14. personální kapacity

15. vnitřní předpisy

16. jiné

7.3. veřejnosprávní kontrola 11.1. předpokládaná hodnota

8. rozpočet, střednědobý výhled, rozpočtové provizorium, 

závěrečný účet

11.2. zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu 

diskriminace 

8.1. rozpočet, rozpočtové provizorium 11.3. zveřejňování 

8.2. střednědobý výhled 11.4. jiné 

8.3. rozpočtová opatření 12. mzdy, platy, odměny, cestovní náhrady, obdobné a 

související platby8.4. rozpočtová skladba

6. neoprávněné použití nebo zadržení finančních prostředků 

ze státního rozpočtu, státního fondu, Národního fondu 

10.3. obsahové vymezení položky účetních výkazů

10.4. účtování

7. finanční kontrola 10.5. oceňování majetku

7.1. vnitřní kontrolní systém 10.6. inventarizace

7.2. řídicí kontrola 11. veřejné zakázky

2.2. útvar orgánu veřejné správy 9.3. jiné podmínky stanovené rozhodnutím / smlouvou / 

právním aktem o poskytnutí veřejné finanční podpory2.3. zaměstnanec orgánu veřejné správy

3. nakládání s majetkem 10. účetnictví

4. správa pohledávek 10.1. schvalování účetní závěrky

5. dodavatelsko-odběratelské vztahy 10.2. české účetní standardy

8.6. výkazy 14. personální kapacity

15. vnitřní předpisy

16. jiné

1. principy 3E 9. poskytování veřejné finanční podpory

2. kompetence, úkoly a rozhodování orgánů veřejné správy 9.1. účel

2.1. orgán veřejné správy 9.2. veřejné zakázky

Interní audit - oblasti, ve kterých bylo zjištěno nejvíc nedostatků

8.1. rozpočet, rozpočtové provizorium 11.3. zveřejňování 

8.2. střednědobý výhled 11.4. jiné 

8.3. rozpočtová opatření 12. mzdy, platy, odměny, cestovní náhrady, obdobné a 

související platby8.4. rozpočtová skladba

8.5. závěrečný účet 13. zveřejňovací povinnosti s výjimkou zveřejňování veřejných 

7. finanční kontrola 10.5. oceňování majetku

7.1. vnitřní kontrolní systém 10.6. inventarizace

7.2. řídicí kontrola 11. veřejné zakázky

7.3. veřejnosprávní kontrola 11.1. předpokládaná hodnota

8. rozpočet, střednědobý výhled, rozpočtové provizorium, 

závěrečný účet

11.2. zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu 

diskriminace 

2.3. zaměstnanec orgánu veřejné správy

3. nakládání s majetkem 10. účetnictví

4. správa pohledávek 10.1. schvalování účetní závěrky

5. dodavatelsko-odběratelské vztahy 10.2. české účetní standardy

6. neoprávněné použití nebo zadržení finančních prostředků 

ze státního rozpočtu, státního fondu, Národního fondu 

10.3. obsahové vymezení položky účetních výkazů

10.4. účtování

1. principy 3E 9. poskytování veřejné finanční podpory

2. kompetence, úkoly a rozhodování orgánů veřejné správy 9.1. účel

Interní audit - nedostatky s významným rizikem pro hospodaření s veřejnými prostředky

Počet ukončených interních auditů, které byly obsažené v ročním plánu

Forma provedení externího hodnocení kvality

Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců, kteří vykonávali ve sledovaném roce interní audit

2

0

celé číslo

NeBylo provedeno externí hodnocení kvality interního auditu?

2.1. orgán veřejné správy 9.2. veřejné zakázky

2.2. útvar orgánu veřejné správy 9.3. jiné podmínky stanovené rozhodnutím / smlouvou / 

právním aktem o poskytnutí veřejné finanční podpory

2

Počet ukončených interních auditů, které nebyly obsažené v ročním plánu

1. poskytování veřejné finanční podpory 1.4. vykazování a předávání zpráv

1.1. účel 1.5. veřejná podpora

1.2. veřejné zakázky 1.6. publicita

Kontrola veřejné finanční podpory podle ustanovení § 7 odst. 2 písm. b) a c), § 8 odst. 2, § 8a, § 9 odst. 2 a § 9a odst. 2 zákona o 

finanční kontrole – oblasti, ve kterých bylo zjištěno nejvíce nedostatků:

1.3. účetnictví 1.7. jiné podmínky stanovené rozhodnutím / smlouvou / 

právním aktem o poskytnutí veřejné finanční podpory 



E) Komentáře ke zprávě

max. 1 000 znaků

Žádná zavažná kontrolní  zjištění v roce 2019 nebyla při kontrole příspěvkových organiztací zřízených městěm a datací poskytnutých 

neziskovým organizacím. 



Město Litoměřice 
Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 
IČ: 00263958 
 
Nápravná opatření provedená na základě zjištění učiněných při konečném  
přezkoumání hospodaření ÚSC Litoměřice za rok 2019: 
 
zjištění: 
Právní předpis: Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů 
§ 3 odst. 4 – Střednědobý výhled rozpočtu (SVR) nebyl zveřejněn v souladu se  zákonem. 
SVR na roky 2021 – 2022 byl schválen na zasedání ZM dne 5.12. 2019, usnesení č. 
159/5/2019. Schválený SVR byl zveřejněn na internetových stránkách od 7.1. 2020. Územní 
celek nezveřejnil SVR na svých stránkách do 30 dnů ode dne jeho schválení.  
 
Nápravné opatření:  
Návrh SVR na roky 2021 – 2022 byl zveřejněn v souladu se zákonem (tj. 15 dní před 
jednáním ZM – v souladu s § 3 odst. 3). Byly nastaveny procesy tak, aby následné zveřejnění 
již schváleného SVR bylo provedeno do 30 dnů od jeho schválení v ZM (v souladu s § 3 odst. 
4). 
 
zjištění: 
Právní předpis: Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění 
pozdějších předpisů 
§ 8 odst. 2 – Inventurní soupis, dodatečný inventurní soupis nebo zjednodušený inventurní 
soupis neobsahoval požadované údaje. 
Při kontrole inventarizace k 31.12. 2019 bylo zjištěno, že inventurní soupisy ke všem účtům u 
dokladové inventury neobsahovaly okamžik připojení podpisového záznamu osob 
odpovědných za provedení inventury, např. SÚ 374, 373, 349, 348, 347, 346, 345, 343, 342, 
341, 337, 336. 
 
Nápravné opatření: 
Byly  nastaveny procesy ve vazbě na dokladovou inventuru ve vazbě na § 8 odst. 2 vyhlášky 
č. 270/2010 Sb.. 
 
zjištění: 
Právní předpis: Zákon č. 320/2001 Sb.,  o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů  
§ 12 – vyhláška č. 416/2004 Sb. 
Nezajištění předběžné kontroly při správě veřejných příjmů ze strany příkazce operace: 
souhrnný účetní doklad č. 030256 – doklad č. 7099 a 7107 (odvod tržeb z parkovacích 
automatů), souhrnný účetní doklad č. 030257 – doklad č. 7165 (příjmový pokladní doklad 
P00101600 – storno) a doklad č. 7132 (správní poplatky – odvod), souhrnný účetní doklad č. 
030261 – doklad č. 7210 (správní poplatky – odvod). 
 
Nápravné opatření: 
Byla  nastavena pravidla ve vazbě na § 12 vyhlášky č.  416/2004 Sb.. 
 
 
Vyhotovila: ing. Iveta Zalabáková – vedoucí ekonomického odboru Města Litoměřice 
dne: 25.5.2020 
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 4. 6. 2020

Číslo bodu: 8

Název bodu: Investiční dotace na modernizaci porodního sálu pro Nemocnici
Litoměřice, a.s.

Zodpovídá: Ing. Iveta Zalabáková
Zpracoval/a/i: Ing. Iveta Zalabáková

Důvodová zpráva:

Koncem roku 2019 město Litoměřice obdrželo dotaci z Fondu Ústeckého kraje z projektu „Plnění
základních úkolů obce – rozvoj zdraví“ ve výši 9 mil. Kč
Tyto finanční prostředky jsou určeny na modernizaci porodních sálů v 1.NP pavilonu E na
gynekologickoporodnickém oddělení v Nemocnici Litoměřice, a.s. (celkové náklady na tuto
rekonstrukci jsou ve výši 9,8 mil. Kč, předpokládaná realizace je ve II. pololetí roku 2020 – termín
finančního ukončení projektu dle podmínek dotace je nejpozději do 30.6. 2021)
Příjemcem původní dotace je tedy město Litoměřice – vzhledem k probíhajícímu procesu převodu
litoměřické nemocnice na Ústecký kraj a Krajskou zdravotní, a.s. – v rámci příslušných pracovních
skupin byl dohodnut tento postup – město Litoměřice převede finanční prostředky do Nemocnice
Litoměřice, a.s. formou investiční dotace, přičemž ve smlouvě o dotaci bude uvedeno, že práva a
povinnosti z této smlouvy přecházejí na nabyvatele obchodního závodu
Finanční prostředky odešle město do Nemocnice Litoměřice, a.s. do konce června – rozpočtové
opatření na tento výdaj již bylo schváleno v rámci rozpočtových opatření v ZM 6.2. 2020 – tj. v tomto
ZM se řeší pouze už schválení samotné smlouvy o dotaci

Návrh Usnesení:

usnesením č. 73/3/2020

ZM schvaluje:

a) poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Litoměřice ve výši 9 mil. Kč pro Nemocnici
Litoměřice, a.s., Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, IČO: 06199518 na modernizaci porodního sálu
na základě projektu „Plnění základních úkolů obce – rozvoj zdraví“ Ústeckého kraje

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace mezi městem Litoměřice a
Nemocnicí Litoměřice, a.s., Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, IČO: 06199518 (viz příloha orig.
zápisu).

Příloha č. 1: smlouva_dotace_porodnice.pdf

V Litoměřicích 05.06.2020

Předkládá/jí: Lukas Wünsch (místostarosta)



 
 

SMLOUVA č. SOC/x/2020 O POSKYTNUTÍ INDIVIDUÁLNÍ DOTACE 
Z ROZPOČTU MĚSTA LITOMĚŘICE 

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

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

 

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

a 

Nemocnice Litom ěřice, a.s. 
IČO: 06199518 
se sídlem: Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice 
zastoupena: předsedou představenstva Ing. Radkem Lončákem, MBA  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
č. účtu: 24734471/0100 

na straně druhé jako příjemce dotace 
 

společně též jako smluvní strany 

 

uzavírají níže uvedeného dne tuto Smlouvu 

Článek I. 

Výše a způsob poskytnutí individuální dotace 

1. Poskytovatel dotace na základě žádosti příjemce dotace podané podle § 10a 
odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ust. zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu usnesení Zastupitelstva 
města Litoměřice č ……../../2020, ze dne 4. 6. 2020, poskytuje ze svého 
rozpočtu na rok 2020, na základě projektu „Plnění základních úkolů obce – 
rozvoj zdraví“ Ústeckého kraje, individuální investi ční dotaci ve výši 
9.000.000,- Kč (slovy: devětmilionůkorunčeských) na modernizaci porodního 
sálu Nemocnice Litoměřice (dále jen „ Projekt“). 

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



Článek II. 

Doba realizace, ú činnost uznatelných náklad ů 

Příjemce se zavazuje dokončit Projekt nejpozději do 30. 6. 2021 (termín 
finančního ukončení realizace Projektu). Podmínkou uznatelnosti nákladů je 
jejich vynaložení a uhrazení příjemcem v období od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2021 . 
 

Článek III. 

Financování 

1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem realizace 
předloženého Projektu. 

2. Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových 
plánovaných uznatelných nákladech Projektu v maximální výši 100 %. Závazný 
finanční ukazatel musí být dodržen ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům 
Projektu za dodržení druhového členění plánovaného nákladového rozpočtu. 
Celková výše dotace, kterou poskytovatel příjemci podle této smlouvy poskytuje, 
je uvedena v čl. I. smlouvy. Změny v rámci plánovaného přehledu nákladů je 
možné provádět pouze za předpokladu předchozího písemného souhlasu 
poskytovatele v případě, kdy změna neovlivní celkové předpokládané náklady 
předmětu podpory a nebude mít žádný vliv na základní účel, na který je dotace 
poskytnuta. 

3. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. I.) a lze ji použít pouze na úhradu uznatelných 
nákladů přímo souvisejících s realizací Projektu. Dotaci nelze použít na úhradu 
DPH, je-li příjemce plátcem DPH. Plátcům DPH je dotace poskytnuta pouze na 
plnění bez DPH. 

 Uznatelný náklad  je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky: 

- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti 
- vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním Projektu ve schváleném 

období realizace 
- byl uhrazen v období realizace Projektu 
- byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce dotace na jeho 

účetních dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními 
podpůrnými doklady. 

Neuznatelný náklad je zejména náklad na: 

- jakékoliv provize pro příjemce dotace, 
- odměna zpracovateli žádosti o příspěvek, 
- daň z přidané hodnoty nebo její část, pokud existuje zákonný nárok na 

její odpočet, 
- manka, škody, 
- sankční poplatky, pokuty, úroky a penále, případně další sankční výdaje, 

ať už jsou sjednané ve smlouvách nebo vznikající z jiných příčin, 
- opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy, 
- pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku, 
- ztráty z devizových kurzů, 
- nájemné s následnou koupí (leasing), 



- cestovné nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů, pro zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 
3 tohoto právního předpisu, 

- výdaje nesouvisející s realizací projektu, 
- finanční odměny účastníkům za umístění v soutěžích a akcích 

podobného charakteru, 
- alkohol jako součást občerstvení resp. cateringových služeb, 
- mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance 

ve veřejných službách a správě, mimořádné odměny, prémie, 
- náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc), 
- záruční a pozáruční servis,  
- zpracování studie proveditelnosti, zpracování projektové dokumentace 

včetně inženýrské činnosti, náklad na výběrová řízení, správní a jiné 
poplatky, technický dozor stavebníka, náklady na vydání kolaudačního 
rozhodnutí. 

 

Článek IV. 

Povinnosti p říjemce 

Příjemce  je povinen:  

a) Použít dotaci za účelem realizace předloženého Projektu, pro který byla dotace 
poskytnuta, a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě. 

b) Vynaložit prostředky určené na realizaci Projektu hospodárně, účelně a efektivně.  

c) Vést a sledovat prostředky poskytnuté dotace v odděleném účetnictví, vedeném 
v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
a to jak z hlediska poskytnuté výše dotace, tak i z hlediska nákladů celého Projektu. 

d) Dodržovat veškeré právní předpisy včetně zákona o veřejných zakázkách 
v platném a účinném znění včetně veškerých povinností vyplývajících z pravidel 
EU pro oblast veřejné podpory.  

e) Je-li příjemce právnickou osobou, je povinen: 

- poskytnout poskytovateli veškeré informace o záměru likvidace nebo 
přeměny, které mohou dle poskytovatele ovlivnit podmínky a účel 
poskytnuté dotace, 

- zajistit, aby případné rozhodnutí o jeho likvidaci nebo přeměně podle 
příslušných právních předpisů bylo přijato až po předchozím souhlasu 
poskytovatele 

f) Předložit závěrečnou zprávu a finanční vypořádání (závěrečné vyúčtování) všech 
nákladů a výnosů souvisejících s realizací projektu včetně poskytnuté dotace 
na  elektronicky vyplněném formuláři „Závěrečná zpráva a finanční vypořádání 
dotace“ který je k dispozici na webových stránkách www.kr-ustecky.cz v sekci 
„Dotace a granty – Fond Ústeckého kraje- Individuální dotace“, a to do 3 měsíců 
od uplynutí lhůty stanovené v článku II. 

Závěrečná zpráva musí obsahovat: 



- označení příjemce dotace 
- číslo dotace (číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1. straně této 

smlouvy) 
- popis realizace Projektu 
- přínos Projektu 
- celkové zhodnocení Projektu  
- finanční vypořádání poskytnuté dotace 
- doložení splnění publicity dle čl. VII. 
- fotodokumentaci realizace Projektu 

Finanční vypořádání dotace musí obsahovat: 

- přehled nákladů Projektu hrazených z dotace  

- přehled o vrácení nepoužitých prostředků projektu  

g) Uvádět na všech dokladech včetně originálů účetních dokladů souvisejících 
s realizací Projektu účelový znak kraje 00265 a větu „Projekt podpo řen 
Ústeckým krajem ve výši „doplní se konkrétní částka“ Kč v souladu se 
smlouvou č. 19/SML…./SoPD/ZD “.   

h) Plnit Publicitu dle článku VII. vyjma akcí, které byly ukončeny před podpisem 
smlouvy o poskytnutí dotace 

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

j) Příjemce dotace bere na vědomí, že monitoring realizace provádí Ekonomický 
odbor MěÚ Litoměřice; příjemce dotace se zavazuje poskytovat pracovníkům 
tohoto odboru veškerou potřebnou součinnost včetně předkládání listin, podávání 
vysvětlení a umožnění kontroly průběhu samotné aktivity, na kterou byla dotace 
poskytnuta. 

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

l) Umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití 
prostředků dotace a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do účetní evidence. 
Umožnit provádět kontrolu jak v průběhu, tak i po ukončení realizace projektu a to 
i v případě zajištění Projektu dle Čl. IV. odst. e), přitom příjemce předloží na 
vyžádání:  

- přehled všech výnosů Projektu 
- přehled všech uznatelných nákladů Projektu, včetně kopií účetních dokladů 

a  podkladů pro vystavení těchto dokladů a dokladů o provedených platbách, 
tj. výpis z účtu nebo výdajový pokladní doklad,  



- kopie vydaných rozhodnutí správních úřadů, souvisejících s realizací Projektu 
- doklad o přijetí dotace (kopie výpisu z účtu) 
- dokumentaci ke všem realizovaným zadávacím řízením v souvislosti 

s  Projektem dle zákona o veřejných zakázkách 
- účetní doklad prokazující uvedení do stavu způsobilého k užívání v souladu 

s  příslušnou vyhláškou MF ČR provádějící zákon č. 563/1991 Sb., 
o  účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (pozn.: u investiční dotace). 

m) Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 15 dnů, poskytovatele o všech 
změnách, týkajících se identifikace příjemce nebo realizace podpořeného Projektu.  

n) Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet informovat poskytovatele, v případě, 
že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady uvedené v žádosti 
příjemce o poskytnutí Příspěvku, a to současně s předložením závěrečné zprávy. 

o) Vrátit dotaci/její část na výzvu zpět na účet poskytovatele, a informovat 
poskytovatele, v případě, že Projekt vykáže zisk, a to v termínu určeném ve výzvě.  

 

Článek V. 

Porušení rozpo čtové kázn ě 

1. Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení 
peněžních prostředků poskytnutých jako dotace (§ 22 odst. 1 až 3 zákona č. 
250/2000 Sb.). V případě, že se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně tím, 
že neoprávněně použije nebo zadrží poskytnutou dotaci, bude poskytovatel 
postupovat dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb. a bude příjemci uložen odvod včetně 
penále za prodlení s odvodem ve výši stanovené platnými právními předpisy a 
touto smlouvou. 

2. Pokud příjemce předloží závěrečnou zprávu včetně finančního vypořádání 
v termínu stanoveném ve smlouvě, ale finanční vypořádání nebo závěrečná 
zpráva nebudou obsahovat všechny náležitosti stanovené ve smlouvě, dopustí se 
příjemce porušení rozpočtové kázně až v případě, že nedoplní neúplnou 
závěrečnou zprávu nebo finanční vypořádání ani po marném uplynutí náhradní 
lhůty 10 dnů ode dne doručení výzvy poskytovatele k nápravě. 

3. V případě porušení rozpočtové kázně, které poskytovatel považuje za méně 
závažné, bude vždy uložen odvod za tato porušení procentem z celkové částky 
poskytnuté dotace následovně: 

a) předložení závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů po lhůtě stanovené 
smlouvou či Výzvou k provedení opatření k nápravě dle odst. 2 tohoto článku 
– výše odvodu činí 5 %. 

b) předložení závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů po lhůtě stanovené 
smlouvou či Výzvou k provedení opatření k nápravě dle odst. 2 tohoto článku 
– výše odvodu činí 10 %. 

c) předložení doplněné závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů od uplynutí 
náhradní lhůty uvedené ve Výzvě poskytovatele k provedení opatření k 
nápravě dle odst. 2 tohoto článku – výše odvodu činí 3 %. 



d) předložení doplněné závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů od uplynutí 
náhradní lhůty uvedené ve Výzvě poskytovatele k provedení opatření k 
nápravě dle odst. 2 tohoto článku – výše odvodu činí 6 %. 

e) nedodržení povinnosti vést dotaci v odděleném účetnictví – výše odvodu činí 
10 %. 

f) nedodržení povinnosti označovat originály účetních dokladů informací o tom, 
že projekt je podpořen Ústeckým krajem – výše odvodu činí 10 %. 

g) nedodržení povinnosti publicity dle čl. VII. této smlouvy – výše odvodu činí 5 
%. 

4. Odvody za porušení rozpočtové kázně při použití téže dotace se sčítají, s výjimkou 
odvodů za porušení rozpočtové kázně porušením pravidel pro zadávání veřejných 
zakázek. Za porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek se uloží odvod ve 
výši nejzávažnějšího porušení těchto pravidel u stejné zakázky. Při neoprávněném 
použití peněžních prostředků dle § 22 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona č. 250/2000 
Sb. odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši poskytnutých prostředků, 
mimo případů, kdy se podle této smlouvy (odst. 3 tohoto čl.) za porušení méně 
závažné povinnosti uloží odvod nižší. Při porušení několika méně závažných 
povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají. Odvody za porušení 
rozpočtové kázně lze uložit pouze do výše peněžních prostředků poskytnutých ke 
dni porušení rozpočtové kázně.  

 

Článek VI.  

Výpov ěď a zrušení smlouvy 

1. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil 
smluvní povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu 
a nabývá účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 1 měsíc ode dne doručení 
výpovědi příjemci. 

2. Smluvní strany můžou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů 
uvedených v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh 
doručen, s ním vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde 
smluvní straně, která návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh 
doručen, s ním nevysloví souhlas, smlouva nezaniká. 
 

Článek VII. 

Publicita   

1. Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést 
fakt, že projekt byl podpořen Ústeckým krajem. 

2. Na hmotných výstupech projektu a na ostatních výstupech projektu typu publikací, 
internetových stránek či jiných nosičů uvede příjemce skutečnost, že projekt 
podpořil poskytovatel (dále „Sponzorský vzkaz“) v provedení respektující 
logomanuál poskytovatele. Příjemce podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že 
se s daným logomanuálem seznámil. 



3. V případě, že účelem poskytnutí dotace je podpora investiční akce (projektu), bude 
na ní nebo v její bezprostřední blízkosti umístěna tabulka se „Sponzorským 
vzkazem“ v provedení respektující logomanuál poskytovatele.  

4. Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského 
vzkazu“ ke schválení poskytovateli, případně upravit návrh podle námitek 
poskytovatele a předložit ho poskytovateli ke konečnému schválení. Za 
poskytovatele rozhoduje kontaktní osoba uvedená na webových stránkách. 

5. Příjemce dotace je povinen prezentovat poskytovatele v následujícím rozsahu, 
a to nejméně po dobu trvání projektu: 

a) verbální prezentace poskytovatele v médiích a na tiskových konferencích 
pořádaných u příležitosti akce (projektu), 

b) viditelné a prominentní umístění loga poskytovatele v místech konání akce  
(realizace projektu) v počtu odpovídajícím rozsahu a významu akce, 

c) umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách 
souvisejících s konáním akce (realizací projektu), 

6. Logo Kraje je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o 
soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších 
zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o 
ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů.  
 

Článek VIII. 

Ostatní ujednání 

1. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv 
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů. Příjemce prohlašuje, že souhlasí 
s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak 
podléhaly znečitelnění, v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že 
uveřejnění v registru smluv provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby 
informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána příjemci. Smlouva nabývá 
platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.  

2. Využití dotace podléhá režimu veřejnosprávní kontroly ve smyslu zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole 
(kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, ze strany poskytovatele . Příjemce 
je povinen umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu 
čerpání a využití prostředků dotace a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do 
účetní evidence. 

3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou 
písemných a číslovaných dodatků. 

4. V této smlouv ě je výslovn ě sjednáno, že práva a povinnosti z této smlouvy 
přecházejí na nabyvatele obchodního závodu, pokud doj de v pr ůběhu 
realizace k prodeji obchodního závodu.  



5. Veškerou komunikaci, mezi smluvními stranami, zajišťuje Ekonomický odbor 
Městského úřadu Litoměřice. 
 

6. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy 
z ní vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, případně příslušná ustanovení 
občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170 správního řádu. Příslušným 
správním orgánem k rozhodování sporů z právních poměrů při poskytnutí dotace 
dle této smlouvy je Ministerstvo financí ČR. 

7. Město Litoměřice osvědčuje touto doložkou ve smyslu § 41 zákona č.128/2000 Sb., 
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny zákonné 
podmínky, jimiž uvedený zákon podmiňuje platnost tohoto právního jednání. 
 

8. Poskytovatel potvrzuje, že tato smlouva je uzavírána v souladu s usnesením 
Zastupitelstva Ústeckého kraje přijatým dne 9. 12. 2019. 

9. Poskytovatel potvrzuje, že tato smlouva je uzavírána v souladu s usnesením 
usnesení Zastupitelstva města Litoměřice č ……../../2020, ze dne 4. 6. 2020. 

10. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této Smlouvy, a že je projevem 
jejich pravé a svobodné vůle, a že nebyla ujednána v tísni ani za nápadně 
nevýhodných podmínek. 
 

11. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž 
každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.  

 

 

V Litoměřicích dne                                  V Litoměřicích  dne 

 
 
 
 
 
 

 
 …………………………………….. …………………………………………. 

Poskytovatel  Příjemce 

Lukas Wünsch Ing. Radek Lončák, MBA 
místostarosta předseda představenstva  
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 4. 6. 2020

Číslo bodu: 9
Název bodu: Návratná finanční výpomoc pro Nemocnici Litoměřice, a.s.
Zodpovídá: Ing. Iveta Zalabáková
Zpracoval/a/i: Ing. Iveta Zalabáková

Důvodová zpráva:

návratná finanční výpomoc je požadována za účelem překlenutí situace v cash-flow příjemce – tj.
výhradně na překlenutí doby od data účinnosti smlouvy o prodeji obchodního závodu do doby
připsání úhrady kupní ceny za obchodní závod na účet Nemocnice Litoměřice, a.s. (úhrada kupní
ceny Krajskou zdravotní, a.s. proběhne dle smlouvy do 30 dnů od účinnosti Smlouvy o koupi závodu)
Nemocnice Litoměřice, a.s. vrátí návratnou finanční výpomoc městu Litoměřice do 7 dnů po
zaplacení kupní ceny za prodej obchodního závodu Krajskou zdravotní, a.s.

Návrh Usnesení:

usnesením č. 74/3/2020

ZM schvaluje:

a) poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Litoměřice ve výši 5 mil. Kč pro
Nemocnici Litoměřice, a.s., Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, IČO: 06199518  za účelem překlenutí
situace v cash-flow příjemce – na překlenutí doby od data účinnosti smlouvy o prodeji obchodního
závodu do doby připsání úhrady kupní ceny za obchodní závod na účet Nemocnice Litoměřice, a.s.

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi městem Litoměřice
a Nemocnicí Litoměřice, a.s., Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, IČO: 06199518 (viz příloha orig.
zápisu).

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

Příloha č. 1: Men_navratna_vypomoc_2020_final.pdf
Příloha č. 2: 4_6_2020_Men_vypomoc.pdf

V Litoměřicích 05.06.2020

Předkládá/jí: Mgr. Karel Krejza (místostarosta)



VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ 
FINANČNÍ VÝPOMOCI č.  SOC/   /2020 

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

ve znění pozdějších předpisů 
 
 
Město Litom ěřice 
se sídlem Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 
IČO: 002 63 958 
zastoupené místostarostou Mgr. Karlem Krejzou 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 19-1524471/0100 
(dále jen „poskytovatel“) 
 
a 
 
Nemocnice Litom ěřice, a.s. 
IČO: 06199518 
se sídlem: Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice 
Zastoupená: předsedou představenstva Ing. Radkem Lončákem, MBA 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 123-1792670217/0100  
(dále jen „příjemce“) 
 
 

uzavírají tuto smlouvu: 
 
 

 Čl. 1 
 
 

Předmět a účel smlouvy 
 

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové návratné finanční výpomoci, která bude 
příjemci poskytnuta výlučně za účelem překlenutí situace v cash – flow příjemce  - na 
překlenutí doby od data účinnosti Smlouvy o koupi závodu do doby připsání úhrady kupní 
ceny za obchodní závod.  
 
 

Čl. 2 
 
 

Výše a způsob poskytnutí návratné finan ční výpomoci 
 

1. Poskytovatel na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů a ve smyslu usnesení Zastupitelstva města Litoměřice č.                     
………./2020 ze dne 4.6.2020 poskytuje příjemci ze svého rozpočtu na rok 2020 
jednorázovou účelovou návratnou finanční výpomoc na výdaje uvedené v Čl. 1 této 
smlouvy ve výši  5 000 000,- Kč (slovy: pětmilionů korun českých).  
 



2. Návratná finanční výpomoc bude poskytnuta bezhotovostním převodem z účtu 
poskytovatele č. 1524471/0100 na účet příjemce č. 123-1792670217/0100 vedený u 
Komerční banky, a.s., a to nejpozději do 7 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy o koupi 
závodu uzavřené mezi příjemcem a Krajskou zdravotní, a.s.  
 
3. Příjemce se zavazuje návratnou finanční výpomoc v celé výši vrátit poskytovateli 
jednorázově, bezhotovostním převodem na jeho účet uvedený v záhlaví této smlouvy, a to 
nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne zaplacení kupní ceny za prodej obchodního 
závodu Krajskou zdravotní, a.s. podle Smlouvy o koupi závodu. Zaplacením kupní ceny je 
míněno připsání úhrady ve výši kupní ceny obchodního závodu na účet příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy.   
 

 
Čl. 3 

 
 

Práva a povinnosti smluvních stran 
 

Příjemce finan ční výpomoci prohlašuje, že návratnou finan ční výpomoc  přijímá a 
v této souvislosti se zavazuje: 
 
1. Příjemce se zavazuje použít návratnou finanční výpomoc výhradně k úhradě výdajů 
specifikovaných v Čl. 1 této Smlouvy. 
 
2. Příjemce je povinen použít návratnou finanční výpomoc pouze v souladu s touto 
Smlouvou a právními předpisy, zejména se zákonem č. 250/2000 Sb.,  
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem 
č. 563/19991Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
 
3. Příjemce nesmí převést návratnou finanční výpomoc na jinou právnickou osobu či 
fyzickou osobu. 
 
4. Příjemce prohlašuje, že nemá žádné pohledávky po lhůtě splatnosti ve vztahu 
k poskytovateli a není v insolvenčním řízení. Pokud tato skutečnost nastane v budoucnu, 
je příjemce povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit poskytovateli. Zahájení 
insolvenčního řízení je důvodem k odstoupení od smlouvy ze strany poskytovatele. 
 
5. Příjemce prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy je účtem příjemce. 
 
6. Informovat poskytovatele o zásadních změnách příjemce jako jsou vlastnická práva, 
vstup do likvidace, přeměna právnické osoby, změna statutárního zástupce, změna názvu, 
bankovního spojení, sídla či doručovací adresy apod., a to do 14 dnů ode dne, kdy tato 
skutečnost (změna) nastala. 
 
7. Příjemce bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších 
údajů uvedených v této Smlouvě, včetně výše a podmínek poskytnutí návratné finanční 
výpomoci. 
 
8. Smluvní strany současně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, 
není označován za obchodní tajemství. Město Litoměřice je oprávněno, pokud postupuje 
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, poskytovat veškeré informace o této Smlouvě a o jiných údajích tohoto 



závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových 
podkladech, předávacích protokolech či jiných písemnostech). Vzhledem  
k veřejnoprávnímu charakteru Města Litoměřice souhlasí příjemce se zveřejněním 
veškerých údajů týkajících se či souvisejících s plněním dle této Smlouvy podle zákona  
č. 106/1999 Sb., a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
 
 

Čl. 4 
 
 

Kontrola čerpání návratné finan ční výpomoci 
 

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

 
 

Čl. 5 
 
 

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

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

• písemnou výpovědí Smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.  
 
Poskytovatel může smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení návratné 
finanční výpomoci. Výpověď Smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny 
důvody jejího udělení.  
Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po 
měsíci, v němž byla výpověď doručena příjemci. Účinky doručení pro účely této smlouvy 
však nastávají i tehdy, pokud příjemce svým jednáním nebo opomenutím doručení zmařil.  
 
3. Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemce stanovených touto Smlouvou 
nebo obecně závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustí zejména pokud:  
a) příjemce použije návratnou finanční výpomoc k jinému účelu než uvedenému v této 
Smlouvě,   
b) příjemce uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže uzavření 
této Smlouvy, 
c) příjemce je v likvidaci, nebo s ním bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona  
č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů,   



d) příjemce změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem pro danou oblast 
podpory, ztratí způsobilost k činnosti, na níž byla návratná finanční výpomoc poskytnuta,  
e) z důvodu zániku příjemce (právnímu nástupci). 
 
4. V případě výpovědi této Smlouvy před proplacením návratné finanční výpomoci, nárok 
na vyplacení nevzniká a nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi Smlouvy po 
proplacení návratné finanční výpomoci, se příjemce zavazuje poskytnuté peněžní 
prostředky vrátit bezhotovostním převodem na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této 
Smlouvy bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručení výpovědi. 
 
5. Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že příjemce 
vrátí poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení Smlouvy dojde 
až vypořádáním všech práv a povinností smluvních stran.  
 
6. Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona  
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení Smlouvy 
musí být učiněn písemně a musí v něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku 
Smlouvy. 
 
 

Čl. 6 
 
 

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



celková částka návratné finanční výpomoci a jejíž povaha umožňuje nápravu v náhradní 
lhůtě. V rozsahu, v jakém příjemce provedl opatření k nápravě, platí, že nedošlo k 
porušení rozpočtové kázně.  
 
7. Podle této Smlouvy se porušením méně závažné povinnosti rozumí porušení povinnosti 
stanovené v Čl. 3 odst. 7. této Smlouvy. Za porušení těchto povinností se stanoví odvod 
ve výši 1.000 Kč. Při porušení několika méně závažných povinností se odvody za porušení 
rozpočtové kázně sčítají.  
 
8. Stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně, stanovení penále za prodlení 
s odvodem a prominutí odvodu nebo penále a související záležitosti se řídí ust. § 22 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
9. Porušení podmínek poskytnutí návratné finanční výpomoci bude zohledněno v případě 
další žádosti příjemce o finanční podporu ze strany poskytovatele pro další období. 

 
 

Čl. 7 
 
 

Závěrečná ustanovení 
 
1. Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými předpisy.  
 
2. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží 
poskytovatel a příjemce. 
 
3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této Smlouvy, a že je projevem jejich 
pravé a svobodné vůle, a že nebyla ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek. 
 
4. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky za souhlasu obou smluvních 
stran, platnost těchto dodatků je podmíněna souhlasem Zastupitelstva města Litoměřice. 
 
5. Město Litoměřice osvědčuje touto doložkou ve smyslu § 41 zákona č.128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž 
uvedený zákon podmiňuje platnost tohoto právního jednání.  
 
6. Město Litoměřice, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), touto doložkou potvrzuje, že pro účinnost tohoto právního 
jednání splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto smlouvu zveřejní 
v ISRS. 
 
7. Smluvní strany jsou si vědomy, že Město Litoměřice je povinným subjektem podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a tímto vyslovují svůj souhlas se 
zveřejněním této smlouvy v ISRS na dobu neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje, 



které se neuveřejňují.  
 
8. Smluvní strany podpisem této smlouvy potvrzují, že ve smyslu § 1770 občanského 
zákoníku mezi sebou před uzavřením této smlouvy ujednaly dohodu, podle které je tato 
smlouva platně uzavřena dnem podpisu poslední ze smluvních stran. 
 
9. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (ISRS). 
 
 
V Litoměřicích dne       V Litoměřicích dne  
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………..      ………………………………………….. 
Město Litoměřice                                            Nemocnice Litoměřice, a.s.  
Mgr. Karel Krejza - místostarosta   Ing. Radek Lončák, MBA  
       předseda představenstva    



pro jednání v ZM, dne:

předkládá odbor:

ÚZ/ORG
původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 78 007 5 000 83 007

78 007 5 000 83 007

ÚZ/ORG
původní změna nový

2 6002/6100 Nemocnice Litoměřice, a.s. - návratná finanční výpomoc 0 5 000 5 000

0 5 000 5 000

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Návratná fin.  výpomoc za účelem překlenutí situace v cash-flow - bude použito na překlenutí doby od data 

účinnosti Smlouvy o koupi závodu do doby zaplacení kupní ceny za obchodní závod Krajskou zdravotní, a.s..

Nemocnice Litoměřice, a.s. vrátí tuto výpomoc městu do 7 dnů od úhrady kupní ceny Krajskou zdravotní, a.s..

1 O finanční prostředky ve výši 5 000 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

C e l k e m 

25.5.2020

Lukas Wünsch

místostarosta

Ing. Bc. Renata Jurková

vedoucí odboru

N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO ZM

4.6.2020

sociálních věcí a zdravotnictví

1. Tabulka P ř í j m y 



1/1

Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 4. 6. 2020

Číslo bodu: 10

Název bodu:
Poskytnutí individuální dotace na zajištění chodu Akademie
umění III. věku při Základní umělecké škole v Litoměřicích pro
rok 2020

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

Důvodová zpráva:
Jedná se o žádost ředitelky Základní umělecké školy Litoměřice, příspěvkové organizace, kterou
odbor sociálních věcí a zdravotnictví obdržel dne 16. 9. 2019. Tato žádost se týká poskytnutí
finančních prostředků na zajištění chodu Akademie umění III. věku při Základní umělecké škole v
Litoměřicích v roce 2020.
Žádost a návrh veřejnoprávní smlouvy viz příloha orig. zápisu.
Dopad do rozpočtu města:
Řešeno v rámci schváleného rozpočtu ÚZ - 06043/6400 - Podpora sociálních služeb a ostatní výdaje

Návrh Usnesení:

usnesením č. 75/3/2020

ZM schvaluje:

a) přidělení individuální dotace ve výši 170 000 Kč Základní umělecké škole, příspěvkové organizaci
v Litoměřicích, Masarykova 46 /621, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773410 na chod Akademie umění III.
věku (žádost viz příloha orig. zápisu).

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 170 000 Kč Základní
umělecké škole, Masarykova 46/621, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773410 (vzor smlouvy viz orig.
zápisu).

Příloha č. 1: Zadost_ZUS_Ltm._Akademie_umeni_III._2020.docx.pdf
Příloha č. 2: individualni_dotace_ZUS_2020.pdf

V Litoměřicích 05.06.2020

Předkládá/jí: Lukas Wünsch (místostarosta)



 
 

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

bankovní spojení – č. ú.: 1002310349/0800 

 

 
 
 

Město Litoměřice 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

Ing. Bc. Renáta Jurková 

Mírové náměstí 17/9 

Litoměřice 

 

 

 

 

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

umělecké škole Litoměřice pro rok 2020 

 

Na základě 33 aktuálně  studujících seniorů na Akademii umění III. věku při Základní 

umělecké škole Litoměřice žádám o poskytnutí  finančního příspěvku ve výši 190.000,- Kč 

pro rok 2020.    

 

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

 

Pozn.: Celkové náklady na výuku 33 seniorů v období jednoho měsíce (4 lekce) činí cca 19.800,- Kč. Náklady na 

jednu vyučovací lekci jsou 150,- Kč. Výuka probíhá 1x týdně.  

 

 

Se srdečným pozdravem     Mgr. Dominika Valešková 

        Ředitelka ZUŠ Litoměřice 

V Litoměřicích          

16. 9. 2019 

 



 

Strana 1 (celkem 5) 

SMLOUVA č. SOC/000/2020 O POSKYTNUTÍ INDIVIDUÁLNÍ DOTACE 

Z ROZPOČTU MĚSTA LITOMĚŘICE 

(dále jen „Smlouva“) 

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

rozpočtů,  

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

ve znění pozdějších předpisů 

Město Litoměřice 

IČO: 00263958 

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

zastoupeno: místostarostou města Lukasem Wünschem 

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

na straně jedné jako poskytovatel dotace nebo Město Litoměřice 

a 

Základní umělecká škola Litoměřice, 

příspěvková organizace 

IČO: 46773410 

se sídlem: Masarykova 46/621, Litoměřice 412 01 

zastoupena: ředitelkou školy Mgr. Dominikou Valeškovou  

bankovní spojení: Česká spořitelna a. s. 

č. účtu: 1002310349/0800 

ze strany druhé jako příjemce dotace 

společně též jako smluvní strany 

uzavírají níže uvedeného dne tuto Smlouvu 

Článek I. 

Výše a způsob poskytnutí individuální dotace 

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

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

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

pozdějších předpisů, a ve smyslu usnesení Zastupitelstva města Litoměřice č. 

../../2020, ze dne 4. 6. 2020, poskytuje ze svého rozpočtu na rok 2020 individuální 

dotaci ve výši 170 000 Kč (slovy: jedno sto sedmdesát tisíc korun českých). 

2. Dotace bude poskytnuta příjemci dotace jednorázově, převodem na jeho účet uvedený 

v záhlaví Smlouvy. Dotace bude vyplacena do 30 dnů od podpisu Smlouvy.  

3. V případě, že dotace nebude příjemcem dotace využita v plné výši, je příjemce dotace 

povinen tuto nevyčerpanou část vrátit nejpozději do 15. února následujícího roku na 

účet poskytovatele dotace. 

Článek II. 

Účel využití dotace 

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

Litoměřice. 

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

Akademie umění III. věku při ZUŠ Litoměřice. 

 

 

 

 



 

Strana 2 (celkem 5) 

 

  

Článek III. 

Práva a povinnosti smluvních stran a finanční vypořádání dotace 

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

1. Použít dotaci za účelem financování Akademie III. věku při ZUŠ Litoměřice. 

2. Příjemce dotace je povinen použít dotaci pouze v souladu s touto Smlouvou a 

právními předpisy, zejména se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/19991Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Na žádost poskytovatele dotace bezodkladně písemně poskytnout požadované 

doplňující informace související s financování Akademie III. věku při ZUŠ 

Litoměřice. 

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

dotace. 

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

6. Ke dni podpisu této Smlouvy doložit čestné prohlášení o bezdlužnosti a o tom, že 

příjemce dotace není v insolvenčním řízení. Pokud tato skutečnost nastane v 

budoucnu, je příjemce dotace povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit 

poskytovateli dotace. Zahájení insolvenčního řízení je důvodem k odstoupení od 

smlouvy ze strany poskytovatele dotace. 

7. Informovat poskytovatele dotace o zásadních změnách příjemce dotace jako jsou 

vlastnická práva, vstup do likvidace, přeměna právnické osoby, změna statutárního 

zástupce, změna názvu, bankovního spojení, sídla či doručovací adresy apod., a to do 

14 dnů ode dne, kdy tato skutečnost (změna) nastala. 

8. Uvádět viditelně na všech písemnostech a při všech akcích souvisejících s realizací 

sociální služby, že aktivita nebo služba byla podpořena Městem Litoměřice. Příjemce 

se zavazuje informovat veřejnost o činnostech podporovaných Městem Litoměřice.  

9. Předat poskytovateli dotace finanční vypořádání dotace a písemnou závěrečnou zprávu 

po poskytnuté dotaci na předepsaném formuláři. Finanční vypořádání dotace a 

závěrečnou zprávu je příjemce dotace povinen předložit v případě předčasného 

ukončení poskytování služby do dvou měsíců po ukončení poskytování služby, 

v případě řádného ukončení nejpozději do 15. února roku následujícího po roce, na 

který byla dotace přiznána. Nedodržení termínu pro předložení finančního vypořádání 

dotace a závěrečné zprávy poskytovateli je důvodem pro nepřidělení dotace 

z programu na další rok. 

10. Na originálech dokladů proplácených z dotace Města Litoměřice bude uvedeno:  

„Tento náklad je hrazen z dotace Města Litoměřice“. 

11. Příjemce dotace bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a 

dalších údajů uvedených v této Smlouvě, včetně výše a podmínek poskytnutí dotace. 

12. Smluvní strany současně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, 

není označován za obchodní tajemství. Město Litoměřice je oprávněno, pokud 

postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, poskytovat veškeré informace o této Smlouvě a o jiných údajích 

tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o 

daňových podkladech, předávacích protokolech či jiných písemnostech). Vzhledem k 

veřejnoprávnímu charakteru Města Litoměřice souhlasí příjemce dotace se 

zveřejněním veškerých údajů týkajících se či souvisejících s plněním dle této Smlouvy 

podle zákona č. 106/1999 Sb. Příjemce dotace bere na vědomí, že pokud je na základě 
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této Smlouvy poskytnuta dotace ve výši 50 tis. Kč nebo vyšší, bude tato Smlouva 

zveřejněna ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb. a zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv. 

Článek IV. 

Kontrola čerpání dotace 

1. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo provést kontrolu čerpání dotace a v této 

souvislosti nahlížet do účetnictví příjemce. Příjemce dotace se tímto zavazuje vytvořit 

podmínky k provedení kontroly a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným 

k provádění kontroly a přijaté závěry kontroly respektovat. 

2. Příjemce dotace bere na vědomí, že monitoring realizace provádí Odbor sociálních 

věcí a zdravotnictví MěÚ Litoměřice; příjemce dotace se zavazuje poskytovat 

pracovníkům tohoto odboru veškerou součinnost včetně předkládání listin, podávání 

vysvětlení a umožnění kontroly průběhu samotné aktivity, na kterou byla dotace 

poskytnuta. 

3. Příjemce dotace je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 

ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

Příjemce dotace je tak povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci 

zejména zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele, příslušného finančního 

úřadu a dalších oprávněných orgánů veřejné správy a vytvořit uvedeným osobám a 

orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu plnění této smlouvy a poskytnout 

jim součinnost. 

Článek V. 

Doba trvání smlouvy 

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do úplného vypořádání všech peněžitých 

nároků z této Smlouvy plynoucích. 

2. Smlouvu lze ukončit na základě:  

• písemné Dohody obou smluvních stran.  

Při ukončení Smlouvy Dohodou je příjemce dotace povinen vrátit bezhotovostním 

převodem na účet poskytovatele dotace poskytnutou část dotace, která mu již byla 

vyplacena, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení 

Dohody podepsané oběma smluvními stranami, nedohodnou-li se smluvní strany 

jinak. 

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

Poskytovatel dotace může smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po 

proplacení dotace. Výpověď Smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být 

uvedeny důvody jejího udělení.  

Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po 

měsíci, v němž byla výpověď doručena příjemci dotace. Účinky doručení pro účely 

této smlouvy však nastávají i tehdy, pokud příjemce svým jednáním nebo opomenutím 

doručení zmařil.  

3. Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemce dotace stanovených touto 

Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustí 

zejména pokud:  

a) příjemce dotace použije dotaci k jinému účelu než uvedenému v této Smlouvě,   

b) příjemce dotace uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže 

uzavření této Smlouvy, 



 

Strana 4 (celkem 5) 

c) příjemce dotace je v likvidaci, nebo s ním bylo zahájeno insolvenční řízení podle 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších 

předpisů,   

d) příjemce dotace změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace 

pro danou oblast podpory, ztratí způsobilost k činnosti, na níž byla dotace poskytnuta,  

e) pokud příjemce dotace neumožní poskytovateli, resp. jím pověřenému pracovníkovi, 

provedení kontroly čerpání peněžních prostředků z dotace, tedy nepředložení 

příslušných účetních knih, příjmových a výdajových dokladů, jakož i další 

neposkytnutí potřebné součinnosti k provedení kontroly, 

f) příjemce dotace neprovede finanční vypořádání dotace a nepředloží závěrečnou zprávu 

v termínech stanovených touto Smlouvou, 

g) z důvodu zániku příjemce dotace (právnímu nástupci). 

4. V případě výpovědi této Smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace 

nevzniká a nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi Smlouvy po proplacení 

dotace, se příjemce dotace zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit 

bezhotovostním převodem na účet poskytovatele dotace uvedený v záhlaví této 

Smlouvy bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručení výpovědi. 

5. Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že příjemce 

dotace vrátí poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení 

Smlouvy dojde až vypořádáním všech práv a povinností smluvních stran.  

6. Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona č. 

500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení Smlouvy 

musí být učiněn písemně a musí v něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku 

Smlouvy. 

7. Příjemce dotace je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související s 

čerpáním poskytnuté dotace po dobu 10 let od ukončení platnosti této Smlouvy, který 

je v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Lhůta začíná běžet od 1.1. 

roku následujícího po roce, na který byla dotace poskytnuta.  

Článek VI. 

Sankce za porušení podmínek poskytnutí dotace 

1. Porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je každé neoprávněné 

použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých jako dotace. 

2. Neoprávněným použitím dotace je její použití, kterým byla porušena povinnost 

stanovená právními předpisy ČR, přímo použitelnými předpisy Evropské unie a touto 

Smlouvou. Za neoprávněné použití dotace se považuje porušení povinnosti příjemce 

dotace, ke kterému došlo před i po připsání peněžních prostředků na účet příjemce 

dotace a neprokáže-li příjemce dotace, jak byly tyto prostředky použity. 

3. Zadržením peněžních prostředků je porušení povinnosti vrácení poskytnutých 

prostředků ve stanoveném termínu.  

4. Příjemce dotace, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za 

porušení rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele dotace.  

5. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k vrácení dotace nebo její části ve 

lhůtě 1 měsíce, zjistí-li na základě kontroly, že příjemce dotace porušil povinnost 

stanovenou právním předpisem, která souvisí s účelem, na který byla dotace 

poskytnuta, nedodržel účel dotace nebo podmínky této Smlouvy, za kterých byla 

dotace poskytnuta, u nichž nelze vyzvat k provedení opatření k nápravě. V rozsahu, v 

jakém příjemce dotace vrátil dotaci nebo její část, platí, že nedošlo k porušení 

rozpočtové kázně.  
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6. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k provedení opatření k nápravě v 

jím stanovené lhůtě, domnívá-li se na základě kontrolního zjištění, že příjemce dotace 

porušil méně závažnou podmínku této Smlouvy, u níž poskytovatel dotace stanovil, že 

její nesplnění bude postiženo nižším odvodem, než kolik činí celková částka dotace a 

jejíž povaha umožňuje nápravu v náhradní lhůtě. V rozsahu, v jakém příjemce dotace 

provedl opatření k nápravě, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.  

7. Podle této Smlouvy se porušením méně závažné povinnosti rozumí porušení 

povinnosti stanovené v Článku III. odst. 8 této Smlouvy. Za porušení této povinnosti 

se stanoví odvod ve výši 2 000 Kč z přidělené dotace. Při porušení několika méně 

závažných povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají, nestanoví-li 

veřejnoprávní smlouva jinak.  

8. Stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně, stanovení penále za prodlení 

s odvodem a prominutí odvodu nebo penále a související záležitosti se řídí ust. § 22 

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

pozdějších předpisů. 

9. Porušení podmínek poskytnutí dotace bude zohledněno v případě další žádosti 

příjemce dotace o finanční podporu (dotaci) ze strany poskytovatele dotace pro další 

období. 

Článek VII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí 

příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

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

znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými předpisy.  

2. Případné spory z právních poměrů při poskytnutí této dotace rozhoduje podle 

správního řádu v přenesené působnosti Krajský úřad Ústeckého kraje. 

3. Práva a povinnosti vzniklé z této Smlouvy a na jejím základě není příjemce dotace 

oprávněn postoupit na třetí osobu.  

4. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž po jednom vyhotovení 

obdrží poskytovatel dotace a příjemce dotace. 

5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této Smlouvy, a že je projevem 

jejich pravé a svobodné vůle, a že nebyla ujednána v tísni ani za nápadně 

nevýhodných podmínek. 

6. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky za souhlasu obou 

smluvních stran, platnost těchto dodatků je podmíněna souhlasem Rady nebo 

Zastupitelstva města Litoměřice. 

7. Veškerou komunikaci mezi smluvními stranami zajišťuje Odbor sociálních věcí a 

zdravotnictví, úsek komunitního plánování Městského úřadu Litoměřice. 

8. Město Litoměřice osvědčuje touto doložkou ve smyslu § 41 zákona č.128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů. Uzavření této smlouvy schválilo Zastupitelstvo 

města Litoměřice dne 4. 6. 2020 usnesením č. .. / .. /2020. 

9. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  

 

V Litoměřicích dne: 

 Za poskytovatele: Za příjemce: 

………………………… ………………………… 

 Lukas Wünsch    Mgr. Dominika Valešková 

 místostarosta ředitelka školy 
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 4. 6. 2020

Číslo bodu: 11

Název bodu: Poskytnutí individuální dotace Farní charitě Litoměřice na
projekt SOS hodinek a panických tlačítek

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

Důvodová zpráva:
Jedná se o žádost ředitelky Farní charity Litoměřice ze dne 19. 3. 2020 o finanční podporu ve výši
750 000 Kč na zajištění projektu SOS hodinek a panických tlačítek, vybudování callcentra s
nepřetržitým provozem v Domově pro seniory na Dómském pahorku a všemi technologiemi
potřebnými k zajištění chodu této nové služby seniorům.
Žádost a návrh veřejnoprávní smlouvy viz příloha orig. zápisu.

Dopad do rozpočtu ÚZ - 06043/6400 - Podpora sociálních služeb a ostatní výdaje

Návrh Usnesení:

usnesením č. 76/3/2020

ZM schvaluje:

a) poskytnutí individuální dotace ve výši 750 000 Kč Farní charitě Litoměřice, Zahradnická 1534/5,
412 01 Litoměřice, IČO: 46769382 na projekt SOS hodinek a panických tlačítek, (žádost viz příloha
orig. zápisu).

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 750 000 Kč Farní charitě
Litoměřice, Zahradnická 1534/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46769382 (vzor smlouvy viz příloha orig.
zápisu).

 
 

Příloha č. 1: zadost_FCH_2020.pdf
Příloha č. 2: Individualni_dotace_FCH_SOS_hodinky_2020.pdf

V Litoměřicích 05.06.2020

Předkládá/jí: Lukas Wünsch (místostarosta)
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SMLOUVA č. SOC/000/2020 O POSKYTNUTÍ INDIVIDUÁLNÍ DOTACE 

Z ROZPOČTU MĚSTA LITOMĚŘICE 

(dále jen „Smlouva“) 

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

rozpočtů,  

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

ve znění pozdějších předpisů 

Město Litoměřice 

IČO: 00263958 

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

zastoupeno: místostarostou města Lukasem Wünschem 

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

na straně jedné jako poskytovatel dotace nebo Město Litoměřice 

a 

Farní charita Litoměřice 

IČO: 46769382 

se sídlem: Zahradnická 1534/5, 412 01 

zastoupena: ředitelkou Mgr. Karolínou Wankovskou 

bankovní spojení: Komerční banka Litoměřice 

č. účtu: 19-5927090227/0100 

ze strany druhé jako příjemce dotace 

společně též jako smluvní strany 

uzavírají níže uvedeného dne tuto Smlouvu 

Článek I. 

Výše a způsob poskytnutí individuální dotace 

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

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

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

pozdějších předpisů, a ve smyslu usnesení Zastupitelstva města Litoměřice č 

……../../2020, ze dne 4. 6. 2020, poskytuje ze svého rozpočtu na rok 2020 

individuální dotaci ve výši 750 000 Kč (slovy: sedm set padesát tisíc korun českých). 

2. Dotace bude poskytnuta příjemci dotace jednorázově, převodem na jeho účet uvedený 

v záhlaví Smlouvy. Dotace bude vyplacena do 30 dnů od podpisu Smlouvy.  

3. V případě, že dotace nebude příjemcem dotace využita v plné výši, je příjemce dotace 

povinen tuto nevyčerpanou část vrátit nejpozději do 15. února následujícího roku na 

účet poskytovatele dotace. 
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Článek II. 

Účel využití dotace 

1. Předmětem této Smlouvy je zajištění projektu SOS hodinky 

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

provozem SOS hodinek a panických tlačítek Farní charitou Litoměřice, dále k uvedení 

do provozu všech potřebných technologií, zajištění nepřetržitého 24 hodinového 

provozu výše zmiňovaných tlačítek a proškolení obsluhujícího personálu odborníky.   

Článek III. 

Práva a povinnosti smluvních stran a finanční vypořádání dotace 

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

1. Použít dotaci za účelem nákupu a provozu SOS hodinek a panických tlačítek včetně 

ročního nepřetržitého provozu. 

2. Příjemce dotace je povinen použít dotaci pouze v souladu s touto Smlouvou a 

právními předpisy, zejména se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/19991Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Příjemce dotace se zavazuje k zasílání pravidelného souhrnného reportu a to vždy za 

uplynulý kalendářní měsíc, nejpozději však k 10 dni měsíce následujícího, kde uvede 

počet a datum intervencí od uživatelů SOS hodinek a panických tlačítek a počet 

přivolání IZS. 

4. Na žádost poskytovatele dotace bezodkladně písemně poskytnout požadované 

doplňující informace související s projektem SOS hodinek a panických tlačítek. 

5. Příjemce dotace se zavazuje, že bude společně s poskytovatelem postupovat při 

medializaci a propagaci projektu, kde budou obě smluvní strany této Smlouvy 

vystupovat jako rovnocenní partneři tohoto projektu. 

6. Oba partneři projektu se zavazují, že budou vždy postupovat v součinnosti a v 

nejlepším zájmu klientů při přidělování SOS hodinek. 

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

dotace. 

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

9. Ke dni podpisu této Smlouvy doložit čestné prohlášení o bezdlužnosti a o tom, že 

příjemce dotace není v insolvenčním řízení. Pokud tato skutečnost nastane v 

budoucnu, je příjemce dotace povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit 

poskytovateli dotace. Zahájení insolvenčního řízení je důvodem k odstoupení od 

smlouvy ze strany poskytovatele dotace. 

10. Informovat poskytovatele dotace o zásadních změnách příjemce dotace jako jsou 

vlastnická práva, vstup do likvidace, přeměna právnické osoby, změna statutárního 

zástupce, změna názvu, bankovního spojení, sídla či doručovací adresy apod., a to do 

14 dnů ode dne, kdy tato skutečnost (změna) nastala. 

11. Uvádět viditelně na všech písemnostech a při všech akcích souvisejících s realizací 

sociální služby, že aktivita byla podpořena Městem Litoměřice, které figuruje jako 

rovnocenný partner Farní charity Litoměřice. Příjemce se zavazuje informovat 

veřejnost o činnostech podporovaných Městem Litoměřice.  

12. Předat poskytovateli dotace finanční vypořádání dotace a písemnou závěrečnou zprávu 

po poskytnuté dotaci k 31. 12. 2020. Finanční vypořádání dotace a závěrečnou zprávu 

je příjemce dotace povinen předložit v případě předčasného ukončení poskytování 

služby do dvou měsíců po ukončení poskytování služby.  
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13. Na originálech dokladů proplácených z dotace Města Litoměřice bude uvedeno:  

„Tento náklad je hrazen z dotace Města Litoměřice“. 

14. Příjemce dotace bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a 

dalších údajů uvedených v této Smlouvě, včetně výše a podmínek poskytnutí dotace. 

15. Smluvní strany současně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, 

není označován za obchodní tajemství. Město Litoměřice je oprávněno, pokud 

postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, poskytovat veškeré informace o této Smlouvě a o jiných údajích 

tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o 

daňových podkladech, předávacích protokolech či jiných písemnostech). Vzhledem k 

veřejnoprávnímu charakteru Města Litoměřice souhlasí příjemce dotace se 

zveřejněním veškerých údajů týkajících se či souvisejících s plněním dle této Smlouvy 

podle zákona č. 106/1999 Sb., a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Příjemce dotace bere na 

vědomí, že pokud je na základě této Smlouvy poskytnuta dotace ve výši 50 tis. Kč 

nebo vyšší, bude tato Smlouva zveřejněna ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb. a zákona 

č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

Článek IV. 

Kontrola čerpání dotace 

1. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo provést kontrolu čerpání dotace a v této 

souvislosti nahlížet do účetnictví příjemce. Příjemce dotace se tímto zavazuje vytvořit 

podmínky k provedení kontroly a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným 

k provádění kontroly a přijaté závěry kontroly respektovat. 

2. Příjemce dotace bere na vědomí, že monitoring realizace provádí Odbor sociálních 

věcí a zdravotnictví MěÚ Litoměřice; příjemce dotace se zavazuje poskytovat 

pracovníkům tohoto odboru veškerou součinnost včetně předkládání listin, podávání 

vysvětlení a umožnění kontroly průběhu samotné aktivity, na kterou byla dotace 

poskytnuta. 

3. Příjemce dotace je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 

ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

Příjemce dotace je tak povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci 

zejména zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele, příslušného finančního 

úřadu a dalších oprávněných orgánů veřejné správy a vytvořit uvedeným osobám a 

orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu plnění této smlouvy a poskytnout 

jim součinnost. 

Článek V. 

Doba trvání smlouvy 

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do úplného vypořádání všech peněžitých 

nároků z této Smlouvy plynoucích. 

2. Smlouvu lze ukončit na základě:  

• písemné Dohody obou smluvních stran.  

Při ukončení Smlouvy Dohodou je příjemce dotace povinen vrátit bezhotovostním 

převodem na účet poskytovatele dotace poskytnutou část dotace, která mu již byla 

vyplacena, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení 

Dohody podepsané oběma smluvními stranami, nedohodnou-li se smluvní strany 

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

Poskytovatel dotace může smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po 

proplacení dotace. Výpověď Smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být 

uvedeny důvody jejího udělení.  

Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po 

měsíci, v němž byla výpověď doručena příjemci dotace. Účinky doručení pro účely 

této smlouvy však nastávají i tehdy, pokud příjemce svým jednáním nebo opomenutím 

doručení zmařil.  

3. Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemce dotace stanovených touto 

Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustí 

zejména pokud:  

a) příjemce dotace použije dotaci k jinému účelu než uvedenému v této Smlouvě,   

b) příjemce dotace uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže 

uzavření této Smlouvy, 

c) příjemce dotace je v likvidaci, nebo s ním bylo zahájeno insolvenční řízení podle 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších 

předpisů,   

d) příjemce dotace změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace 

pro danou oblast podpory, ztratí způsobilost k činnosti, na níž byla dotace poskytnuta,  

e) pokud příjemce dotace neumožní poskytovateli, resp. jím pověřenému pracovníkovi, 

provedení kontroly čerpání peněžních prostředků z dotace, tedy nepředložení 

příslušných účetních knih, příjmových a výdajových dokladů, jakož i další 

neposkytnutí potřebné součinnosti k provedení kontroly, 

f) příjemce dotace neprovede finanční vypořádání dotace a nepředloží závěrečnou zprávu 

v termínech stanovených touto Smlouvou, 

g) z důvodu zániku příjemce dotace (právnímu nástupci). 

4. V případě výpovědi této Smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace 

nevzniká a nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi Smlouvy po proplacení 

dotace, se příjemce dotace zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit 

bezhotovostním převodem na účet poskytovatele dotace uvedený v záhlaví této 

Smlouvy bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručení výpovědi. 

5. Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že příjemce 

dotace vrátí poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení 

Smlouvy dojde až vypořádáním všech práv a povinností smluvních stran.  

6. Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona č. 

500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení Smlouvy 

musí být učiněn písemně a musí v něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku 

Smlouvy. 

7. Příjemce dotace je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související s 

čerpáním poskytnuté dotace po dobu 10 let od ukončení platnosti této Smlouvy, který 

je v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Lhůta začíná běžet od 1.1. 

roku následujícího po roce, na který byla dotace poskytnuta.  

Článek VI. 

Sankce za porušení podmínek poskytnutí dotace 

1. Porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je každé neoprávněné 

použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých jako dotace. 

2. Neoprávněným použitím dotace je její použití, kterým byla porušena povinnost 

stanovená právními předpisy ČR, přímo použitelnými předpisy Evropské unie a touto 

Smlouvou. Za neoprávněné použití dotace se považuje porušení povinnosti příjemce 
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dotace, ke kterému došlo před i po připsání peněžních prostředků na účet příjemce 

dotace a neprokáže-li příjemce dotace, jak byly tyto prostředky použity. 

3. Zadržením peněžních prostředků je porušení povinnosti vrácení poskytnutých 

prostředků ve stanoveném termínu.  

4. Příjemce dotace, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za 

porušení rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele dotace.  

5. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k vrácení dotace nebo její části ve 

lhůtě 1 měsíce, zjistí-li na základě kontroly, že příjemce dotace porušil povinnost 

stanovenou právním předpisem, která souvisí s účelem, na který byla dotace 

poskytnuta, nedodržel účel dotace nebo podmínky této Smlouvy, za kterých byla 

dotace poskytnuta, u nichž nelze vyzvat k provedení opatření k nápravě. V rozsahu, v 

jakém příjemce dotace vrátil dotaci nebo její část, platí, že nedošlo k porušení 

rozpočtové kázně.  

6. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k provedení opatření k nápravě v 

jím stanovené lhůtě, domnívá-li se na základě kontrolního zjištění, že příjemce dotace 

porušil méně závažnou podmínku této Smlouvy, u níž poskytovatel dotace stanovil, že 

její nesplnění bude postiženo nižším odvodem, než kolik činí celková částka dotace a 

jejíž povaha umožňuje nápravu v náhradní lhůtě. V rozsahu, v jakém příjemce dotace 

provedl opatření k nápravě, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.  

7. Podle této Smlouvy se porušením méně závažné povinnosti rozumí porušení 

povinnosti stanovené v Článku III. odst. 8 této Smlouvy. Za porušení této povinnosti 

se stanoví odvod ve výši 2 000,-Kč z přidělené dotace. Při porušení několika méně 

závažných povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají, nestanoví-li 

veřejnoprávní smlouva jinak.  

8. Stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně, stanovení penále za prodlení 

s odvodem a prominutí odvodu nebo penále a související záležitosti se řídí ust. § 22 

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

pozdějších předpisů. 

9. Porušení podmínek poskytnutí dotace bude zohledněno v případě další žádosti 

příjemce dotace o finanční podporu (dotaci) ze strany poskytovatele dotace pro další 

období. 

Článek VII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí 

příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

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

znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými předpisy.  

2. Případné spory z právních poměrů při poskytnutí této dotace rozhoduje podle 

správního řádu v přenesené působnosti Krajský úřad Ústeckého kraje. 

3. Práva a povinnosti vzniklé z této Smlouvy a na jejím základě není příjemce dotace 

oprávněn postoupit na třetí osobu.  

4. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž po jednom vyhotovení 

obdrží poskytovatel dotace a příjemce dotace. 

5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této Smlouvy, a že je projevem 

jejich pravé a svobodné vůle, a že nebyla ujednána v tísni ani za nápadně 

nevýhodných podmínek. 

6. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky za souhlasu obou 

smluvních stran, platnost těchto dodatků je podmíněna souhlasem Rady nebo 

Zastupitelstva města Litoměřice. 
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7. Veškerou komunikaci mezi smluvními stranami zajišťuje Odbor sociálních věcí a 

zdravotnictví, úsek komunitního plánování Městského úřadu Litoměřice. 

8. Město Litoměřice osvědčuje touto doložkou ve smyslu § 41 zákona č.128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny zákonné podmínky, 

jimiž uvedený zákon podmiňuje platnost tohoto právního jednání. 

9. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

zveřejněním této Smlouvy v ISRS. 

10. Město Litoměřice, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto 

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

zveřejní v ISRS. 

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

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

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

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

uvádějí, že výslovně označily údaje, které se neuveřejňují. 

 

V Litoměřicích dne: 

 

 Za poskytovatele: Za příjemce: 

………………………… ………………………… 

 Lukas Wünsch Mgr. Karolína Wankovská 

 místostarosta ředitelka  
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 4. 6. 2020
Číslo bodu: 12
Název bodu: Žádost o dotaci na pořízení podzemního kontejnerového stání v ulici A.Muchy.
Zodpovídá: Ing. Pavel Gryndler
Soulad s rozpočtem města: Akce nemá dopad na schválený rozpočet.
Zpracoval/a/i: Ing. Pavel Gryndler

Důvodová zpráva:
Žádost o dotaci se týká pořízení  podzemního kontejnerového stání v ulici A.Muchy.
Dotační program vyhlašuje Ústecký kraj. Maximální procentuální podíl dotace na celkových
uznatelných výdajích projektu je 70 %. Konkrétní výše procentuálního podílu dotace bude stanovena
rozhodnutím orgánu Ústeckého kraje o poskytnutí dotace. Maximální výše poskytované dotace činí 
200 000 EUR v případě investičních výdajů za podmínek vymezených v čl. 7 Programu (Podpora de
minimis). 
V případě nezískání dotace budou vyhledány jiné možné zdroje financování.
Předběžný předpoklad celkových výdajů projektu: 850 000 Kč vč. DPH.

Návrh Usnesení:

usnesením č. 77/3/2020

ZM schvaluje
:

a) podání žádosti o dotaci z Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji
na období 2017 - 2025 na pořízení podzemního kontejnerového stání v ulici A.Muchy.

b) zajištění spolufinancování projektu z vlastních rozpočtových prostředků města ve výši minimálně
30 % z celkových uznatelných výdajů a všech neuznatelných výdajů projektu.
 
 

V Litoměřicích 05.06.2020

Předkládá/jí: Mgr. Václav Červín (místostarosta)
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 4. 6. 2020
Číslo bodu: 13

Název bodu: Žádost o dotaci na modernizaci 7 stávajících podzemních kontejnerových stání,
pořízení nášlapných vhozových zařízení.

Zodpovídá: Ing. Pavel Gryndler
Soulad s rozpočtem města: Akce nemá dopad na schválený rozpočet.
Zpracoval/a/i: Ing. Pavel Gryndler

Důvodová zpráva:
Žádost o dotaci se týká modernizace 7 stávajících   podzemních kontejnerového stání, kde zastaralý
typ vhozu bude nahrazen nášlapným vhozovým zařízením. Tento typ je již na 3 lokalitách instalován
a je veřejností hodnocen velmi kladně.
Dotační program vyhlašuje Ústecký kraj. Maximální procentuální podíl dotace na celkových
uznatelných výdajích projektu je 70 %. Konkrétní výše procentuálního podílu dotace bude stanovena
rozhodnutím orgánu Ústeckého kraje o poskytnutí dotace. Maximální výše poskytované dotace činí 
200 000 EUR v případě investičních výdajů za podmínek vymezených v čl. 7 Programu (Podpora de
minimis). 
V případě nezískání dotace budou vyhledány jiné možné zdroje financování.
Předběžný předpoklad celkových výdajů projektu: 700 000 Kč vč. DPH.

Návrh Usnesení:

usnesením č. 78/3/2020

ZM schvaluje
:

a) podání žádosti o dotaci z Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji
na období 2017 - 2025 na modernizaci 7 stávajících podzemních kontejnerových stání.

b) zajištění spolufinancování projektu z vlastních rozpočtových prostředků města ve výši minimálně
30 % z celkových uznatelných výdajů a všech neuznatelných výdajů projektu.
 
 

V Litoměřicích 05.06.2020

Předkládá/jí: Mgr. Václav Červín (místostarosta)
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 4. 6. 2020
Číslo bodu: 14
Název bodu: Schválení dotace pro Hospic sv. Štěpána
Zodpovídá: Ing. Pavel Gryndler
Soulad s rozpočtem města: Dojde k navýšení výdajů ÚZ 22008/5000 o 200 000,- Kč.
Zpracoval/a/i: Lenka Brožová

Důvodová zpráva:
Hospic sv. Štěpána požádal o poskytnutí finančních prostředků ve výši 200 000,- Kč na instalaci 2
retenčních nádrží na zachytávání dešťové vody.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../3/2020

ZM schvaluje 

a) poskytnutí účelové dotace ve výší 200 000,- Kč Hospicu sv. Štěpána,z.s., Rybářské náměstí 622/4,
412 01 Litoměřice, IČO:65081374 na instalaci 2 retenčních nádrží pro zachytávání dešťové vody. 

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ( viz příloha originál zápisu)

usnesením č. 79/3/2020

ZM schvaluje:  a) poskytnutí účelové dotace ve výší 200 000,- Kč Hospicu sv. Štěpána,z.s., Rybářské
náměstí 622/4, 412 01 Litoměřice, IČO:65081374 na instalaci 2 retenčních nádrží pro zachytávání
dešťové vody.  b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ( viz příloha originál zápisu)

Příloha č. 1: Verejnopravni_smlouva_Hospic_2020.pdf
Příloha č. 2: Nadrze_zadost.pdf
Příloha č. 3: Nadrze_rozpocet.pdf

V Litoměřicích 05.06.2020

Předkládá/jí: Mgr. Václav Červín (místostarosta)



 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  
č. ŽP/xx/2020 

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

ve znění pozdějších předpisů 

 
 

Město Litoměřice 
se sídlem Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 
IČO: 002 63 958 
zastoupené ve věcech smluvních vedoucím odboru životního prostředí  
Ing. Pavlem Gryndlerem 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 1524471/0100 
(dále jen poskytovatel) 
 
a 
 
Hospic sv. Štěpána, z. s. 
se sídlem Rybářské náměstí 662/4, 412 01 Litoměřice 
IČO: 65081374 
Zastoupený Mgr. Monikou Markovou, ředitelkou 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 1002334359/0800 
(dále jen příjemce) 
 

uzavírají tuto smlouvu: 
 
 

 Čl. 1 
Předmět a účel smlouvy 

 
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí jednorázové účelové dotace ze strany 
poskytovatele na částečnou úhradu výdajů spojených s instalaci 2 retenčních nádrží na 
dešťovou vodu o objemu 2 x 8 300 l. Instalace bude provedena na parcele číslo 567 v k. ú. 
Litoměřice.  
 
2. Účelem této smlouvy je stanovení podmínek, za kterých poskytovatel poskytne příjemci 
kompenzaci nákladů vynaložených na projekt uvedený v Čl. 1 odst. 1. 
 
 

 
Čl. 2 

Výše a způsob poskytnutí dotace 
 

1. Poskytovatel na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů a ve smyslu usnesení Zastupitelstva města Litoměřice č. xxxxxxxxxxx ze dne  
04. 06. 2020, poskytuje příjemci ze svého rozpočtu na rok 2020 jednorázovou účelovou 
dotaci na výdaje uvedené v Čl. 1 této smlouvy ve výši 200 000,- Kč (slovy: 
dvěstětisíckorunčeských).  



 
 
2. Dotace  bude  poskytnuta  bezhotovostním  převodem  z  účtu  poskytovatele  
č. 1524-47/0100 na účet č. 1002334359/0800 vedeného u České spořitelny, a.s., nejpozději 
do 14 dnů od doručení podepsané veřejnoprávní smlouvy příjemcem.  
 
3. Příjemce se zavazuje předložit poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté dotace 
nejpozději do 15. 2. 2021. 

 
 

Čl. 3 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
Příjemce dotace prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje: 
 
1. Příjemce se zavazuje použít dotaci výhradně k úhradě výdajů specifikovaných v  
Čl. 1 této Smlouvy. 
 
2. Příjemce dotace je povinen použít dotaci pouze v souladu s touto Smlouvou a právními 
předpisy, zejména se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/19991Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
3. Příjemce nesmí převést dotaci na jinou právnickou osobu či fyzickou osobu. 
 
4. Příjemce prohlašuje, že nemá žádné pohledávky po lhůtě splatnosti ve vztahu 
k poskytovateli a není v insolvenčním řízení. Pokud tato skutečnost nastane v budoucnu, je 
příjemce dotace povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit poskytovateli dotace. Zahájení 
insolvenčního řízení je důvodem k odstoupení od smlouvy ze strany poskytovatele dotace. 
 
5. Příjemce prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy je účtem příjemce 
dotace. 
 
6. Informovat poskytovatele dotace o zásadních změnách příjemce dotace jako jsou 
vlastnická práva, změna bankovního spojení, trvalého pobytu či doručovací adresy apod., a 
to do 14 dnů ode dne, kdy tato skutečnost (změna) nastala. 
 
7. Příjemce dotace se zavazuje při všech aktivitách spojených s akcí uvádět, že je 
realizována za finanční spoluúčasti Města Litoměřice. 
 
8. Příjemce dotace se zavazuje na originálech dokladů proplácených z dotace Města 
Litoměřice uvádět: „Tento náklad je hrazen z dotace Města Litoměřice“. 
 
9. Příjemce dotace bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a 
dalších údajů uvedených v této Smlouvě, včetně výše a podmínek poskytnutí dotace. 
 
10 Smluvní strany současně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, 
není označován za obchodní tajemství. Město Litoměřice je oprávněno, pokud postupuje 
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, poskytovat veškeré informace o této Smlouvě a o jiných údajích tohoto 
závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových 
podkladech, předávacích protokolech či jiných písemnostech). Vzhledem  



k veřejnoprávnímu charakteru Města Litoměřice souhlasí příjemce dotace se zveřejněním 
veškerých údajů týkajících se či souvisejících s plněním dle této Smlouvy podle zákona  
č. 106/1999 Sb., a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.  
 
 

Čl. 4 
Finanční vypořádání dotace 

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

Čl. 5 
Kontrola čerpání dotace 

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

 
 

     Čl. 6 
Doba trvání smlouvy 

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

2. Smlouvu lze ukončit na základě:  

• písemné Dohody obou smluvních stran.  

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

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



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

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

Čl. 7 
Sankce za porušení podmínek poskytnutí dotace 

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



nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých jako dotace. 
 
2. Neoprávněným použitím dotace je její použití, kterým byla porušena povinnost stanovená 
právními předpisy ČR, přímo použitelnými předpisy Evropské unie a touto Smlouvou. Za 
neoprávněné použití dotace se považuje porušení povinnosti příjemce dotace, ke kterému 
došlo před i po připsání peněžních prostředků na účet příjemce dotace a neprokáže-li 
příjemce dotace, jak byly tyto prostředky použity. 
 
3. Zadržením peněžních prostředků je porušení povinnosti vrácení poskytnutých prostředků 
ve stanoveném termínu.  
 
4. Příjemce dotace, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení 
rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele dotace.  
 
5. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k vrácení dotace nebo její části ve 
lhůtě 1 měsíce, zjistí-li na základě kontroly, že příjemce dotace porušil povinnost stanovenou 
právním předpisem, která souvisí s účelem, na který byla dotace poskytnuta, nedodržel účel 
dotace nebo podmínky této Smlouvy, za kterých byla dotace poskytnuta, u nichž nelze 
vyzvat k provedení opatření k nápravě. V rozsahu, v jakém příjemce dotace vrátil dotaci 
nebo její část, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.  
 
6. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k provedení opatření k nápravě v 
jím stanovené lhůtě, domnívá-li se na základě kontrolního zjištění, že příjemce dotace 
porušil méně závažnou podmínku této Smlouvy, u níž poskytovatel dotace stanovil, že její 
nesplnění bude postiženo nižším odvodem, než kolik činí celková částka dotace a jejíž 
povaha umožňuje nápravu v náhradní lhůtě. V rozsahu, v jakém příjemce dotace provedl 
opatření k nápravě, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.  
 
7. Podle této Smlouvy se porušením méně závažné povinnosti rozumí porušení povinnosti 
stanovené v Čl. 3 odst. 6. této Smlouvy. Za porušení těchto povinností se stanoví odvod ve 
výši 200 Kč. Při porušení několika méně závažných povinností se odvody za porušení 
rozpočtové kázně sčítají.  
 
8. Stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně, stanovení penále za prodlení 
s odvodem a prominutí odvodu nebo penále a související záležitosti se řídí ust. § 22 zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
9. Porušení podmínek poskytnutí dotace bude zohledněno v případě další žádosti příjemce 
dotace o finanční podporu (dotaci) ze strany poskytovatele dotace pro další období. 
 

 
Čl. 8 

Závěrečná ustanovení 
 
1. Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými předpisy.  
 
2. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží poskytovatel 
dotace a příjemce dotace. 



 
3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této Smlouvy, a že je projevem jejich 
pravé a svobodné vůle, a že nebyla ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek. 
 
4. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky za souhlasu obou smluvních 
stran, platnost těchto dodatků je podmíněna souhlasem Zastupitelstva města Litoměřice. 
 
5. Rada města Litoměřice schválila usnesením č. 719/23/2016 ze dne 15. 12. 2016 
v souladu s vyhláškou č. 1/2002, o znaku a praporu města Litoměřic užívání znaku Města 
Litoměřice při všech formách propagace akcí a celoročních činností subjektů, podpořených 
finančními prostředky z rozpočtu města Litoměřice.  
 
6. Město Litoměřice osvědčuje touto doložkou ve smyslu § 41 zákona č.128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž 
uvedený zákon podmiňuje platnost tohoto právního jednání.  
 
7. Smluvní strany podpisem této smlouvy potvrzují, že ve smyslu § 1770 občanského 
zákoníku mezi sebou před uzavřením této smlouvy ujednaly dohodu, podle které je tato 
smlouva platně uzavřena dnem podpisu poslední ze smluvních stran. 
 
8. Město Litoměřice, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále 
jen „Zákon o registru smluv“), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto 
právního jednání splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto Smlouvu 
zveřejní v informačním systému registru smluv (dále jen „ISRS“). 
 
9. Smluvní strany jsou si vědomy, že Město Litoměřice je povinným subjektem podle Zákona 
o registru smluv, a tímto vyslovují svůj souhlas se zveřejněním této Smlouvy v ISRS na dobu 
neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje, které se neuveřejňují. 
 
10. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (ISRS). 
 
 
 
 
V Litoměřicích dne ………………   V Litoměřicích dne ……………………  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………..      ………………………………………….. 
Ing. Pavel Gryndler                                      Mgr. Monika Marková 
vedoucí odboru životního prostředí                  ředitelka Hospice sv. Štěpána 
 



 

 

 

Litoměřice 22.4.2020 

 

Obnovená žádost o podporu projektu „Instalace retenčních nádrží u Hospice sv. Štěpána“ 

Vážení představitelé města Litoměřice, 

v loňském roce jste nám veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace č. ŽP/95/2019 poskytli dotaci na 

instalaci nádrží na dešťovou vodu u hospice sv. Štěpána. Tento projekt jsme plánovali realizovat spolu 

s jinými stavebními úpravami, které jsme měli podpořené z Evropských fondů prostřednictvím MAS 

České středohoří. 

Bohužel se vyskytly velké komplikace – zdržení stavebních prací základního projektu, ukončení činnosti 

dovozce nádrží, který nám dával cenovou nabídku a zdražení projektu na instalaci nádrží s přihlédnutím 

k složitému terénu a nutnosti úpravy stávající zeleně, takže jsme nebyli schopni projekt v loňském roce 

realizovat. O této skutečnosti jsme informovali již v listopadu odbor Životního prostředí. 

Proto vás žádáme o finanční podporu stejného projektu v roce letošním. Vzhledem ke zvýšení celkových 

nákladů žádáme o částku 200 000 Kč. Nebude-li to možné, prosíme alespoň o zachování v té výši, jaká 

byla schválena vloni. Přikládáme nový rozpočet a kopii Dodatku k souhlasu s umístěním stavby, který se 

projektu na instalaci retenčních nádrží u Hospice sv. Štěpána týká.  

Tento projekt reaguje na nutnost zavádění opatření upřednostňujících zadržování dešťové vody před 

vypouštěním do kanalizace. Vzhledem k aktuální situaci a k nutnosti zajistit možnost závlahy veřejné 

zeleně v bezprostřední blízkosti Hospice sv. Štěpána bychom rádi realizovali umístění dvou retenčních 

nádraží o celkovém objemu 16 600 litrů. Do těchto nádrží by měla být zachytávána voda z 2/3 plochy 

celkové střešní pokrývky hospice. 

Takto zachycená voda bude sloužit pro údržbu veřejné zeleně v blízkosti Hospice. Tyto prostory v tuto 

chvíli zasychají v důsledku nedostatku srážek. Vzhledem k tomu, že jde o městskou a veřejně přístupnou 

zeleň, která je vyhledávaným místem nejen mezi pacienty, obyvateli města ale také návštěvníky a to 

vzhledem k výhledům a klidu který nabízí, žádáme o finanční podporu města na realizaci tohoto 

opatření. Realizace tohoto projektu je v souladu s vizemi města Litoměřice v oblasti životního prostředí 

a může být součástí jejich naplňování.  

 

Děkuji za veškerou dosavadní podporu a přeji vše dobré 

Mgr. Monika Marková 

ředitelka 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nemecke-jimky.eu/sestava-globoline-8300-litru#tb1=1 

 

 



 

 

 



HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA, Z.S.

PROJEKT: INSTALACE RETENČNÍCH NÁDRAŽÍ

ROZPOČET

Položka Počet ks Cena

nádrž Globoline 8300 litrů 2 74 000,00 Kč

Domácí vodárna LKS 1102 SE vč. plovoucího sání 1 6 500,00 Kč

Uzamykatelný poklop 2 5 800,00 Kč

Filtr Evo Basic - 1 2 300,00 Kč

Přepadový sifon - 1 1 500,00 Kč

Doprava - 1 600,00 Kč

Hloubení jam v hornině m3 55 29 881,00 Kč

Naložení a přesun zeminy na staveništi m3 50 5 142,00 Kč

uloženáí nádrží, napojení vč. Materiálu 1 30 250,00 Kč

Skládkování zeminy t 75 13 500,00 Kč

Doprava na skládku km 260 12 580,00 Kč

Štěrkové lože vč. Hutnění m3 3,6 5 663,00 Kč

Zásypový písek vč. Hutnění  m3 35 31 762,00 Kč

Sanace terénu a travnatých ploch, travní plocha 10 164,00 Kč

doprava zásypových materiálů 8 712,00 Kč

CELKEM 238 354 Kč

http://www.nemecke-jimky.eu/sestava-globoline-8300-litru#tb1=1

Litoměřice 5.2.2020
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 4. 6. 2020

Číslo bodu: 15
Název bodu: Volba soudního přísedícího Okresního soudu v Litoměřicích
Zodpovídá: Bc. Martina Skoková
Zpracoval/a/i: Bc. Martina Skoková
Konzultoval/a (s
kým): předsedou Okresního soudu v Litoměřicích

Důvodová zpráva:
V souladu s § 60 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, přísedící navrhuje a volí zastupitelstvo
obce v obvodu příslušného okresního soudu z řad občanů ČR, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu
v obvodu zastupitelstva obce nebo zde pracují. Přísedícím může být občan, který je způsobilý k
právním úkonům, bezúhonný (nebyl pravomocně odsouzen za trestný čin) a dosáhl věku 30 let.
Občané narození před r. 1971 doloží, že pro období od 25. 2. 1948 do 17. 11. 1989 splňují podmínky
dle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon funkcí ve státních
orgánech.
Na KSaT, právní úsek se obrátila paní Kxxxxxxx Hxxxxxxx s žádostí o zvolení do funkce soudního
přísedícího. Paní Hxxxxxxx je zaměstnancem zdejšího okresního soudu a po vzoru svých kolegů chce
vypomoci i ve funkci soudní přísedící.
Předseda soudu vyslovil s osobou žadatelky souhlas, žadatelka doložila výpis z rejstříku trestů,
lustrační osvědčení vzhledem k věku není třeba předkládat. Dále bylo prověřeno, že žadatelka nebyla
řešena pro přestupky proti občanskému soužití ani majetku v působnosti MěÚ Litoměřice.

Návrh Usnesení:

usnesením č. 80/3/2020

ZM navrhuje za přísedící Okresního soudu v Litoměřicích a do této funkce volí na dobu 4 let paní
Kxxxxxxx Hxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice.

Příloha č. 1: prisedici_prilohy.pdf

V Litoměřicích 05.06.2020

Předkládá/jí: Mgr. Ladislav Chlupáč (starosta)
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 4. 6. 2020

Číslo bodu: 16

Název bodu: Zrušení obecně závazné vyhlášky o znaku a praporu města
Litoměřic

Zodpovídá: Bc. Martina Skoková
Zpracoval/a/i: Bc. Martina Skoková
Konzultoval/a (s
kým): Mgr. Milan Čigáš, tajemník úřadu

Důvodová zpráva:
Město Litoměřice má od roku 2002 schválenou obecně závaznou vyhlášku č. 1/2002 o znaku a
praporu města Litoměřic. Užívání obecních symbolů (znaku a praporu obce) bylo v té době upraveno
v § 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, později v § 34a. V roce 2004 byl zákon o obcích novelizován a
došlo ke změně dosud užívaného termínu „prapor“ na termín „vlajka“. V důvodové zprávě se uvádí,
že je tomu tak z toho důvodu, že právě vlajka vytahovaná na stožár pomocí lanka je způsob užití
obecního symbolu nejčastější. OZV č. 1/2002 se dochovala pouze bez příloh (Příloha č. 1 – Znak
města, Příloha č. 2 – Prapor města), o podobě znaku města není pochyb, u praporu je tomu jinak.
Dříve byla užívána podoba praporu jako dvou modro-žlutých pruhů nad sebou, ale historiky byla tato
podoba zpochybněna. Cca od roku 2002 byl více užíván prapor (vlajka) se znakem města.  Přestože
zákon o obcích nyní hovoří pouze o vlajce, není důvod proč by město nemohlo mít i prapor. Rozdíl
mezi vlajkou a praporem je ten, že vlajka se vždy vytahuje na stožár pomocí lanka, zatímco prapor je
pevně spojen s žerdí, na který je navlečen, případně bývá přibit ozdobnými hřeby.Ministerstvo vnitra
připouští možnost vydání obecně závazné vyhlášky k obecním symbolům, přestože to není nikde
v právních předpisech výslovně stanoveno, ale taková vyhláška má pouze deklaratorní charakter, což
znamená, že nemůže stanovit žádná práva a povinnosti. OZV č. 1/2002 takové povinnosti stanoví
v souvislosti s užíváním obecních symbolů, resp. znaku města, když k užívání vlajky města jiným
subjektem není třeba souhlas města.Další důležitou skutečností je vznik nového loga města a
grafického vizuálu, který by měl být nadále užíván a tvořit novou vizuální identitu města.Navrhuje se
proto zrušit OZV č. 1/2002 a užívání symbolů města včetně loga a grafického vizuálu upravit
Příkazem starosty města a tajemníka úřadu, který bude závazný pro zaměstnance města a jeho
příspěvkové organizace. Pověření k udělování souhlasu s užíváním obecních symbolů a loga třetími
osobami se RM navrhuje udělit odboru komunikace, marketingu a cestovního ruchu MěÚ Litoměřice,
RM může v případě komerčního účelu rozhodnout o zpoplatnění.      
Znění vyhlášky č. 2/2020 tvoří přílohu tohoto návrhu.

Návrh Usnesení:

usnesením č. 81/3/2020

ZM vydává obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020, která zrušuje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2002 o
znaku a praporu města Litoměřic (viz příloha orig. zápisu).  

Příloha č. 1: OZV_2020_02_zrusovaci.pdf

V Litoměřicích 05.06.2020

Předkládá/jí: Mgr. Ladislav Chlupáč (starosta)



 
 

M Ě S T O    L I T O M Ě Ř I C E 
 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, 
 

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2002,  
o znaku a praporu města Litoměřic 

 
 

Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 4. června 2020 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 (dále jen „vyhláška“): 

 

 
Čl. 1 

Zrušovací ustanovení 
 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2002, o znaku a praporu města Litoměřic, ze dne  

11. dubna 2002. 

 
Čl. 2 

Účinnost 
 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 

 

 

 

 

 

………………………………. ………………………………. 

Mgr. Karel Krejza 

místostarosta 

Mgr. Ladislav Chlupáč 

starosta 

 

 

 

Doložka o vyhlášení vyhlášky 

Tato vyhláška musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu 

Litoměřice v souladu s ust. § 12 odst. 1 a 2 zákona o obcích. Současně se vyhláška zveřejní 

též způsobem umožňujícím dálkový přístup.  

 

Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: 

…...2020. Sejmuto z úřední desky dne: …...2020. 

 

Jméno a příjmení osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí vyhlášky: ……………………… 

                                                                                                                     (razítko, podpis) 
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 4. 6. 2020

Číslo bodu: 17

Název bodu: Schválení uzavření smlouvy o postoupení souboru pohledávek s
PO MŠ

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

Důvodová zpráva:
Na právní úsek odboru Kancelář starosty a tajemníka se obrátila Mateřská škola Litoměřice,
příspěvková organizace města s žádostí o právní pomoc při vymáhání neuhrazených pohledávek na
úplatě za předškolní vzdělávání a stravném.
Právní úsek na základě předaných podkladů vypracoval návrhy na vydání elektronických platebních
rozkazů a město Litoměřice mělo příspěvkovou organizaci zastupovat v řízení před soudy. To však
vzhledem k ust. § 24 odst. 1 občanského soudního řádu není možné, když zástupcem může být (až na
výjimky) pouze fyzická osoba (ani zřizovatel není výjimkou). Ředitelka MŠ tedy udělila plnou moc
k zastupování Bc. Skokové, vedoucí odboru KSaT, aby mohla být řízení dokončena.
Do budoucna se navrhuje řešit situaci uzavřením smlouvy o postoupení souboru pohledávek, tedy i
pohledávek budoucích, které na dlužné úplatě za předškolní vzdělávání a stravném vzniknou.
Město jako postupník pak může pohledávky vymáhat svým jménem (na základě této smlouvy) a na
svůj účet. Pohledávky budou postoupeny bezúplatně.
Vzhledem k tomu, že MŠ dříve tyto pohledávky odepisovala, aniž by je vymáhala soudně (vzhledem
k nákladům na právní zastoupení advokátem), nebudou tímto postupem významně kráceny její
příjmy. Město na vymáhání vynaloží náklady na zaplacení soudních poplatků, které budou vymáhány
po žalovaných, náklady na další zaměstnance vzhledem k zanedbatelnému množství pohledávek
nevzniknou.
Podle § 85 písm. i) zákona o obcích patří postoupení pohledávky vyšší než 20 000 Kč mezi vyhrazené
pravomoci zastupitelstva. Vzhledem k tomu, že se jedná o postoupení i budoucích pohledávek, může
celková výše tuto hranici překročit.

Návrh Usnesení:

usnesením č. 82/3/2020

ZM schvaluje uzavření Smlouvy o postoupení souboru pohledávek mezi městem Litoměřice a jeho
příspěvkovou organizací Mateřskou školou Litoměřice, Masarykova 590/30, 412 01 Litoměřice,
IČO: 727 44 081 (návrh smlouvy viz příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: smlouva_o_postoupeni_pohledavek_MS_mesto.pdf

V Litoměřicích 05.06.2020

Předkládá/jí: Mgr. Václav Červín (místostarosta)



Smlouva o postoupení souboru pohledávek 
uzavřená dle ustanovení § 1879 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,  

občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů  

  
I. 

Smluvní strany 

 
Postupitel:  

Mateřská škola Litoměřice, příspěvková organizace 

se sídlem: Masarykova 590/30, 412 01 Litoměřice     

IČO: 727 44 081 

zastoupená: Mgr. Monikou Mejtovou, ředitelkou 

Bank. spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 12530471/0100 

(dále jen „postupitel“) 

 

a 

  

Postupník:  

Město Litoměřice                                                               

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

IČO: 002 63 958               

zastoupené: Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou 

(dále jen „postupník“) 

  
II. 

Předmět smlouvy 

 
1. Postupitel je poskytovatelem předškolního vzdělávání ve smyslu ust. § 7 odst. 3 zákona  

č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“).  

Postupiteli, jako poskytovateli předškolního vzdělávání vznikly při této činnosti pohledávky za 

zákonnými zástupci dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání z titulu neuhrazeného školného a 

stravného ve smyslu § 4 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve spojení s § 2 odst. 6 

vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění platném v době vzniku pohledávky (dále jen 

"pohledávky").  

 

2. Předmětem a účelem této smlouvy je postoupení shora specifikovaného druhu pohledávek 

postupitelem na postupníka.  

Postupník podpisem této smlouvy výslovně stvrzuje, že byl seznámen se skutečnosti, že pohledávky 

jsou nejisté a mohou být nedobytné, přičemž smluvní strany smluvně vylučují zákonnou úpravu ručení 

postupitele. 

 

2. Postupitel touto smlouvou postupuje postupníkovi soubor budoucích pohledávek, které vzniknou 

z důvodu uvedeného v odst. 1 tohoto článku a postupník pohledávky přijímá do svého vlastnictví. 

Soubor budoucích pohledávek se postupuje bezúplatně. 

 

 

III. 

Předávání pohledávek 

  

1. Postupitel disponuje k postupovaným pohledávkám zejména těmito dokumenty (podklady): 

rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání s doložkou právní moci, dohoda o platbách a 

přihláška ke stravování dítěte, směrnice o stanovení výše plateb, vyúčtování plateb, výzva k úhradě 

s dodejkou. 



2. Postupitel postupníku předá originály dokumentů týkající se postupovaných pohledávek.  

K fyzickému předání dokumentů dojde v sídle postupníka na adrese: Městský úřad Litoměřice, Mírové 

nám. 15/7, 412 01 Litoměřice, právní úsek odboru Kancelář starosty a tajemníka. 

Postupník pověřuje k převzetí pohledávek: vedoucí odboru KSaT a právníka. 

  

3. Postupitel výslovně prohlašuje, že postupované pohledávky jsou způsobilé ve smyslu ust. § 1881 

odst. 1. občanského zákoníku k postoupení, zejména že jejich převodu na postupníka nebrání žádná 

předchozí ani současná dohoda věřitele s dlužníkem.   

 

4.Postupitel neodpovídá a neručí Postupníkovi za vymahatelnost a dobytnost postoupených 

pohledávek, ani za aktuálnost informací o dlužnících (jméno, bydliště atd.)  

 

 
IV. 

Prohlášení účastníků a ostatní ujednání 

 

1. Postupitel se zavazuje zajistit splnění oznamovací povinnosti vůči dlužníkům dle § 1882 

občanského zákoníku, a to formou odeslání oznámení o postoupení pohledávek.  

  

2. Postoupené pohledávky je Postupník v případě jejich vymáhání, povinen vymáhat pouze svým 

jménem a na svůj účet. Soudní přísudky a případné přísudky z exekučních řízení, nebo řízení o výkonu 

rozhodnutí, jsou příjmem Postupníka. 

 

3. Splní-li dlužník svůj dluh (i částečně), který byl předmětem postoupení pohledávky dle této smlouvy, 

přímo postupiteli, je postupitel povinen informovat ve lhůtě 10 pracovních dnů od přijetí platby 

postupníka o přijaté platbě.  

  

4. Postupník je povinen ve vztahu k postoupeným pohledávkám a dotčeným dlužníkům dodržovat 

veškeré platné obecně závazné předpisy o ochraně osobních údajů dlužníků a dotčených osob.   

Postupník přebírá okamžikem postoupení pohledávek plnou odpovědnost za ochranu osobních údajů 

dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.  

 

  

V. 

Závěrečná ustanovení 

  

1. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla podepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, 

nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.  

 

2. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, v platném znění, a obecně závaznými právními předpisy. 

 

3. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních každý s platností originálu, po jednom pro každou ze 

smluvních stran. 

 

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

o obcích, v platném znění, potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena po splnění všech zákonných 

podmínek, jimiž uvedený zákon podmiňuje platnost tohoto právního jednání.  

Zastupitelstvo města Litoměřice schválilo uzavření této smlouvy svým usnesením č. …/../2020 ze dne 

4. 6. 2020.  

   

5. Město Litoměřice, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), touto 



doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto právního jednání splní povinnosti uložené 

uvedeným zákonem, tedy že tuto smlouvu zveřejní v ISRS. 

 

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

o registru smluv, a tímto vyslovují svůj souhlas se zveřejněním této smlouvy v ISRS na dobu neurčitou 

a uvádějí, že výslovně označily údaje, které se neuveřejňují. 

  

7. Smluvní strany podpisem této smlouvy potvrzují, že ve smyslu § 1770 občanského zákoníku mezi 

sebou před uzavřením této smlouvy ujednaly dohodu, podle které je tato smlouva platně uzavřena dnem 

podpisu poslední ze smluvních stran. 

 

8. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (ISRS). 

 

 

V Litoměřicích dne ……..2020                                                    V Litoměřicích dne …….2020 

 

 

Postupník:                 Postupitel: 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                           

_______________________     _____________________                                

     Mgr. Monika Mejtová                                                    Mgr. Ladislav Chlupáč                                 

            ředitelka                                                                            starosta 
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 4. 6. 2020

Číslo bodu: 18

Název bodu: Souhlas se zařazením území do územní působnosti místního
partnerství MAS České středohoří z.s.

Zodpovídá: Lukas Wünsch
Zpracoval/a/i: Veronika Šturalová

Důvodová zpráva:
Město Litoměřice je členem Místní akční skupiny České středohoří, z.s. dále pouze MAS. MAS
zpracovává strategii na podporu rozvoje území na části ORP Litoměřice. Cílů, stanovených ve
strategii, dosahuje prostřednictví dotačních titulů, na které vyhlašuje výzvy pouze pro subjekty z
jejího území. V minulých letech město získal dotace na realizaci projektů pro své školy. Svým
souhlasem dává město příležitost žádat o dotace i jiným subjektům ze svého území.   

Do dalšího programového období 2021 až 2027 je opět nutné vyjádřit souhlas se zahrnutím území
obce do územní působnosti MAS České středohoří z.s.. Tento souhlas umožní vašim obcím, firmám,
živnostníkům, zemědělcům, neziskovkám a dalším subjektům čerpat i v příštím období dotace na
požadované projekty.

Návrh Usnesení:

usnesením č. 83/3/2020

a) ZM souhlasí se zahrnutím území města Litoměřice do územní působnosti místního partnerství
MAS České středohoří z.s. a s přípravou SCLLD - Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na
svém území pro období 2021 – 2027.

b) ZM zmocňuje k zastupování v MAS České středohoří z.s. 2. místostarostu města Lukase Wünsche.

V Litoměřicích 05.06.2020

Předkládá/jí: Lukas Wünsch (místostarosta)
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 4. 6. 2020

Číslo bodu: 19

Název bodu: Zpráva o naplnění Akčního plánu ke Strategickému plánu města
Litoměřice za rok 2019

Zodpovídá: Mgr. Milan Čigáš
Zpracoval/a/i: Veronika Šturalová

Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo města Litoměřice schválilo dne 6.12.2018 Akční plán ke Strategickému plánu rozvoje
města Litoměřice na rok 2019. Tento plán obsahoval plánované investice a opravy na daný rok. V
rámci vyhodnocení naplnění plánu se každý zodpovědný odbor vyjádřil k naplnění plánovaných
aktivit.
Strategický tým města vyhodnotil informaci o naplnění Akčního plánu za loňský rok. Plán byl
doplněn seznamem akcí, které byly realizovány nad rámec schváleného plánu. V příloze přiložena
zpráva o naplnění Akčního plánu 2019.

Návrh Usnesení:

usnesením č. 84/3/2020

ZM schvaluje zprávu o naplnění Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice za rok
2019 (viz příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: Zprava_o_naplneni_Akcniho_planu_2019.pdf

V Litoměřicích 05.06.2020

Předkládá/jí: Mgr. Ladislav Chlupáč (starosta)
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Vyhodnocení Akčního plánu ke Strategickému plánu rozvoje města Litoměřice 
rozpočtový rok 2019 

Vyhodnocení akčního plánu za rok 2018 schválil Strategický tým udržitelného rozvoje. Jeho zpracování a vyhodnocení bylo v kompetenci vedoucích pracovníků 

MěÚ a vedení města Litoměřice. 

Akční plán 2019 je jedním z klíčových strategických dokumentů, který navazuje a konkretizuje schválený Strategický plán rozvoje města - SPRM. Jedná se o 
dokument, který popisuje způsob naplňování SPRM v jednotlivých letech s ohledem na dostupné finanční prostředky.  

Akční plán 2019 zahrnuje konkrétní seznam investic a projektů, které byly v daném roce realizovány a provazuje je s jednotlivými oblastmi a cíli SPRM. V letošním 
roce do něj byl přidán přehled financí, které byly použity na podporu sociálních, kulturních, sportovních a volnočasových aktivit. Tento způsob pomáhá přesně 
určit, kolik financí bylo investováno do konkrétních rozvojových oblastí a jak se daří naplňovat priority strategického plánu.  
 
Akční plán 2019 je stručný a přehledný nástroj, určený zejména pro rychlou orientaci všech, kteří se podílejí na řízení města a dělají důležitá rozhodnutí o jeho 
budoucnosti, ale i těch, kteří mají zájem sledovat, jak se daří naplňovat vizi a cíle, které byly vtěleny do současného strategického plánu. Jeho ambicí je taktéž 
přispět k větší transparentnosti rozhodovacích procesů a přehlednosti rozdělování finančních prostředků prostřednictvím městského rozpočtu.   

Akční plán především     

➢ zajišťuje, že rozvojové aktivity respektují finanční možnosti města 

➢ přispívá ke zvýšení důvěryhodnosti  - ukazuje, jaké jsou záměry a jak, kdy a za kolik budou realizovány 

➢ přispívá k efektivnosti řízení a snižuje plýtvání omezenými zdroji v dlouhodobém horizontu 

➢ přispívá k vyrovnanému rozvíjení všech klíčových rozvojových oblastí  

Následující tabulka znázorňuje vyhodnocení jednotlivých investic a oprav, které byly na rok 2019 plánovány.  Z celkového počtu plánovaných 42 akcí nebylo 

realizováno 6 a 2 byly zrealizovány nad rámec plánu. 

• 4 akce byly pozastaveny z technických důvodů nebo nutné změny 

• realizace 2 akcí byly z technických důvodů přesunuty do roku 2020  

Akční plán za rok 2018 byl naplněn z 86%. 



STRAT. 

CÍL
NÁZEV POPIS ODPOVĚDNOST

Zrealizováno 

2019

(Ano/Ne)

Celkové 

reálné  

náklady za 

akci (tis.Kč)

Původní 

rozpočet 

(tis.Kč)

Celkové  

náklady 2019 

(tis. Kč) 

Získaná 

částka dotace 

2019  (tis. Kč)

Podíl 

rozpočtu 

města 2019 

(tis. Kč)

Výsledek/ výstup 

projektu

Zdůvodnění, pokud nebyly 

naplněny hlavní cíle 

A.III Pivovar Litoměřice 

rekonstrukce městského pivovaru 

I.etapa  (brownfields)(realizace 

pouze v případě získání dotace) OÚR Ano 23 475 12 000 11 924 9 063 2 861

zrekonstrovaný 

objekt, pronajato

A.III Pivovar Litoměřice - sklárna

projektová příprava (aktivita 

spadá pod celovou revitalizaci 

Pivovaru Litoměřice) OÚR Ne 2 600 2 600 0 0 0

nový projekt na využití pro 

podnikatelské využití

B.I Jarní ulice

vybudování nové komunikace a 

děš'tové kanalizace OÚR Ano 5 800 5 800 6561 0 6 561

nová ulice vč. 

děšťové kanalizace

B.I Územní studie Litoměřice

zpracování územních studií 

veřejných prostranství Litoměřice OÚR Ano 1 794 995 992 1 559 235

vyhotovené územní 

studie (Městské 

památkové 

rezervace, Kasárna 

pod Radobýlem, 

nábřeží Rybáře a 

Želetice) 

B.I

Podpora regenerace 

panelových sídlišť 

regenerace panelového sídliště 

Pokratice III.etapa OÚR Ano 5 889 5 889 5 889 2 944 2 945

dokončena IV. Etapa 

evotalizace sídlíště 

Pokratice

B.I

ul. Na Valech (závlahy /výsadby 

dřevin)

závlahy - Na Valech/ výsadby 

dřevin OŽP Ne 800 0 0 0 0

z technickch důvodů 

pozastaveno - nejasný  

zdroj vody

B.II

Litoměřice, Českolipská – 

přechod pro chodce

vybudování opatření pro zvýšení 

bezpečnosti pěších na přechodu 

pro chodce přes stávající silnici 

1/15 – ul. Na Kocandě  (realizace 

pouze v případě získání dotace) OÚR Ne 4 335 1 055 0 0 0 přesunuto na 2020

B.II MoveCit

aktivity v udržitelné dopravě – 

plány udržitelné mobility pro MěÚ 

a m. nemocnici; nákup elektrokol 

pro město Litoměřice Smart city Ano 966 153 176 270 31

Projekt  byl úspěšně 

dokončen v 05/2019. 

Výsledkem projektu 

bylo pořízení 10 

elektrokol, stojany a 

zpracování 

institucionálních 

plánů pro MěÚ a 

Nemocnice Ltm.

Nové investice a projekty



B.III  Na Valech - mlžící stožár

instalece mlžící stožáru v ul. Na 

Valech.  (probíhá v rámci 

"Opatření pro snížení prašnosti" ) OŽP Ne 1 000 0 0 0 0

akce byla 

pozastavena 

B.III Vojtěšské náměstí fontána 

stavba fontány uprostřed 

kruhového objezdu na Vojtěšském 

náměstí OŽP Ne 800 0 0 0 0

akce byla 

pozastavena 

B.III Kropící vozy  nákup 3 ks kropících vozů OŽP Ano 10 000 0 5844 5844 0

koupeny 2 kropící 

vozy

B.III ul. Mezibraní a koupaliště vrty 

vrty na zásobování vodou 

koupaliště, ul. Mezibraní 

zásobování vodou závlahy OŽP Ano 1 300 0 1264 1 264 0

akce byla 

zrealizována

B.III Podzemmní kontejnerová stání 

instalace podzemních kontejnerů 

ul. Na Valech, A. Muchy OŽP Ano 1 000 0 1207 1207 0

bylo instalováno 

kontejnerové stání 

ul. Na Valech a  

A.Muchy

B.III ul.Mezibraní regenerace zeleně OŽP Ne 5 000 0 0 0 0

akce byla přesunuta na rok 

2020

C.I

MAP ORP LITOMĚŘICE  II 

(projekt MAS České středohoří 

)

implementace Místního akčního 

plánu rozvoje škol na ORP 

Litoměřice 

OŠKSPP/

PROLIDI Ano 2 032 508 168 217 0

projekt pokračuje, 

jsou zpracovány 

základní dokumenty

C.I ZŠ Boženy Němcové

zajištění bezbariérovosti školy - 

výstavba výtahu, přizpůsobení 

vnitřního prostoru školy (realizace 

pouze v případě získání dotace) OŠKSPP Ano 3 627 3500 3716 3 446 270

instalován výtah a 

bezbarierová škola

C.II Rolba MH nákup rolby na led OŠKSPP Ano 3 500 3500 3356 0 3 356

zrealizovaná koupě, 

rolba ve správě MSZ

D.I MŠ Mládežnická 

zateplení obvodového pláště a 

výměna/zateplení střechy objektu 

MŠ OŠKSPP Ano 4 000 4 000 3627 0 3 627 zateplený objekt

D.I Srdíčko zateplení objektu OSVaZ Ano 5 380 5 380 5 891 0 5 891 zateplený ibjekt



STRAT. 

CÍL
NÁZEV POPIS ODPOVĚDNOST

Zrealizováno 

2019

(Ano/Ne)

ROZPOČET ZA 

AKCI

CELKEM

ROZPOČET 

2019

Celkové  

náklady 2019 

(tis. Kč) 

DOTACE

Podíl 

rozpočtu 

města 2019 

(tis. Kč)
Výsledek/ výstup 

projektu

Zdůvodnění, pokud nebyly 

naplněny hlavní cíle 

D.I Koupaliště- tepelné čerpadlo

výměna elektrického topení za 

tepelné čerpadlo OŽP Ano 850 0 850 850 0

byla provedena 

výměna 

D.I

eEFEKTA LT-DD - udrž. Mobilita 

Dresden

posílit institucionální kapacitu 

obou měst při zavádění 

moderních environmentálně 

šetrných technologií do praxe 

veřejné správy Smart city Ano 19 000 11 420 3 724 3 031 693

D.I

Energ. služba se zaručeným 

výsledkem (EPC)

moderních environmentálně 

šetrných technologií do praxe 

veřejné správy Smart city Ano 65 000 6 500 6544 0 6 544

D.I INNOVATE EnergieCities

inovatiní formy financování a 

finanční nástroje pro úspory 

energie a využití OZE v bytovém 

sektoru Smart city Ano 2 400 750 424 200 224

D.I SCORE

rozvoj komunitních OZE v 

Litoměřicích Smart city Ano 2 700 780 513 260 253

D.I STARDUST 

koncepce rozvoje moderních 

městských čtvrtí - eneregticky 

pasivní domy a elektromobilita 

(mezinárodní projekt 20 partnerů) Smart city Ano 8 900 1 500 1406 1 549 0

Celkem CELKEM 182 148 66 330 64 076 31 704 33 491

Projekt řešen dle harmonogramu. V rámci 

projektu připraveny podkladové studie pro PAVE 

a je připravován replikační plán pro  obdobné 

renovace v LTM

Projekt řešen dle harmonogramu, připraveny 

studie proveditelnosti pro komunitní OZE na 

Projekt končí v 05/2020. Aktuálně probíhá 

finalizace PUMM a dokončuje se realizace 

akumulačních systémů pro dobíjecí stanice. 

Projekt dokončen s výjimkou jednoho opatření na 

zimním stadiounu (trafostanice) - zvažována i 

právní cesta vůči ČEZ kvůli nečinnosti. RM 

schválila vyhodnocení EPC za r. 2018

Projekt řešen dle harmonogramu, připraven 

návrh dotačního titulu pro občany na podporu 

realizace úspor energie



STRAT. 

CÍL
NÁZEV POPIS ODPOVĚDNOST

Zrealizováno 

2019

(Ano/Ne)

ROZPOČET

CELKEM

ROZPOČET 

2019

Celkové  

náklady 2019 

(tis. Kč) 

DOTACE

Podíl 

rozpočtu 

města 2019 

(tis. Kč)

Výsledek/ výstup 

projektu

Zdůvodnění, pokud nebyly 

naplněny hlavní cíle 

C.II.

Dotace na čin.a inv. sport. 

oddílům OŠKSPP Ano 16 475 16 475 16 545 0 16 545

zrealizované projekty 

podpořené dotacemi

C.III

Dotační program  celoroční 

činnost subjektů v oblasti 

kultury OŠKSPP Ano 700 700 700 0 700

zrealizované projekty 

podpořené dotacemi

C.III

Dotační program na  podporu 

kultury OŠKSPP Ano 1 200 1 200 1 200 0 1 200

zrealizované projekty 

podpořené dotacemi

C.IV.

Dotační program - podpora 

sociálních služeb OSVaZ Ano 7 500 7 500 6 499 0 6 499

zrealizované projekty 

podpořené dotacemi

C.V. Program prevence kriminality OSVaZ Ano 1 615 1 165 1 164 0 1 164

uskutečnili se aktivity 

plánu

E.IV

Dotační program podpory 

fairtradových aktivit a globální 

odpovědnosti v Litoměřicích pro rok 

2017 OSVaZ Ano 40 40 40 0 40

zrealizované projekty 

podpořené dotacemi

E.IV Dotační program Zdravé město PROLIDI Ano 250 250 250 0 250

zrealizované projekty 

podpořené dotacemi

E.IV Participativní rozpočet PROLIDI Ano 200 200 200 0 200

realizována aktivita 

dětské hřiště při ZŠ 

Havlíčkova

Celkem 27 980 27 530 26 598 0 26 598

Podpora měkkých aktivit a dotační tituly města 



STRAT. 

CÍL
NÁZEV POPIS ODPOVĚDNOST

Zrealizováno 

2019

(Ano/Ne)

ROZPOČET

CELKEM

ROZPOČET 

2019

Celkové  

náklady 2019 

(tis. Kč) 

DOTACE 

Podíl 

rozpočtu 

města 2019 

(tis. Kč)

Výsledek/ výstup 

projektu

Zdůvodnění, pokud nebyly 

naplněny hlavní cíle 

B.I Rekonstrukce Kalichu rekonstrukce Kalichu I.etapa OS Ano 3 000 3 000 1374 0 1 374 ukončena I.etapa

B.I Opravy komunikací 

opravy prováděné Technickými 

službami města TSM/OE Ano 8 000 8 000 6731 0 6 731

B.I Výstaviště ZČ opravy a rekonstrukce OÚR Ano 5 000 5 000 3098 0 3 098

výměna oken, 

rekonstrukce 

administrativní 

budovy a havarie v 

B.I Zahradnická ulice rekonstrukce veřejného osvětlení OÚR Ano 1 493 1 493 1 493 0 1 493

nové veřejné 

osvětlení

C.IV. Domov seniorů oprava střechy ,přístr.vybavení OSVaZ Ano 1 000 1 000 1 265 0 1 265 provedena oprava

C.IV. Nemocnice Litoměřice, a.s.  zhodnocení nemovitého majetku OSVaZ Ano 4 186 4 186 4 186 0 4 186

byly provedeny 

plánované investice

D.I Nemocnice Litoměřice, a.s. 

změna osvětlení (navazuje na 

aktivitu z roku 2018) OŽP Ano 1 000 0 1000 1 000 0

výměna osvětlení za 

nízkoenergetické 

E.I Obnova vozového parku MěÚ obnova vozového parku MěÚ OS Ano 1 500 1500 1531 0 1 531

VW Multivan, škoda 

octavia  

nebytové prostory (prostory určené k 

podnikání) + venkovní prostory OSNMM Ano 4 135 4 135 4 135 0 4 135

E.I
objekty bývalých kasáren (VUSS, KDH, 

KPR a Pobřežní) OSNMM Ano 2 201 2 201 2 201 0 2 201

bytové prostory OSNMM Ano 6 591 6 591 6 591 0 6 591

E.I Rekonstrukce bytového fondu, hrazeného z rozpočtu města bytové prostory OSNMM Ano 2 371 2 371 2 371 0 2 371

Celkem 40 477 39 477 35 976 1 000 34 976

Významné opravy a rekonstrukce

Opravy majetku města  - 

hrazené z prostředků bytového 

hospodářství
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 4. 6. 2020

Číslo bodu: 20

Název bodu: Schválení podání žádosti o dotace do Operačního programu
zaměstnanost

Zodpovídá: Mgr. Milan Čigáš
Zpracoval/a/i: Veronika Šturalová

Důvodová zpráva:
V rámci výzvy č.109 Operačního programu (OPZ) je možné žádat o dotace na realizaci aktivit
zlepšování kvality úřadu. Důvodem podání žádosti je naplnění úsporných opatření města.

Podpora řízení kvality (zmapování vnitřních procesů jako podklad pro zpracování strategie rozvoje
úřadu, aktualizace SPRM), zavedení inovačního managementu (způsob využití vnitřního potenciálu) a
přívětivý úřad – zkvalitnění a rozvoj komunikačních kanálů a nástrojů úřadu.
Předpokládané trvání projektu 2 roky, zahájení v březnu 2021.
Identifikace: Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC) viz
příloha
Specifický cíl:

a) Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení
strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže
b) Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích
pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona

Investiční priorita: 4.1 Efektivní veřejná správa
Prioritní osa: Prioritní osa 4 - Efektivní veřejná správa
Operační program: Operační program Zaměstnanost
Programové období: 2014-2020
Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF - veřejná správa,
sociální inovace a rovné příležitosti
Dopad do rozpočtu města:
Není obsaženo ve schváleném rozpočtu na rok 2020, v případě přiznání dotace bude zařazeno do
rozpočtu města v roce 2021 a 2022.
 

Návrh Usnesení:

usnesením č. 85/3/2020

ZM schvaluje podání žádosti o dotace do Operačního programu zaměstnanost na projekt s názvem:
„LOKAL“:

a) záměru podání žádosti o dotaci z Operačního programu zaměstnanost,
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b) zajištění spolufinancování projektu ze strany města Litoměřice z vlastních rozpočtových
prostředků města ve výši min. 5 % uznatelných a všech neuznatelných nákladů akce.

Příloha č. 1: Vyzva_k_predkladani_zadosti_o_podporu_03_19_109_final.pdf

V Litoměřicích 05.06.2020

Předkládá/jí: Mgr. Ladislav Chlupáč (starosta)
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1 Identifikace výzvy 

Prioritní osa 4 Efektivní veřejná správa 

Investiční priorita 4.1 Investice do institucionální kapacity 
a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb 
na celostátní, regionální a místní úrovni za 
účelem reforem, zlepšování právní úpravy 
a řádné správy 

Specifický cíl SC 4.1.1 Optimalizovat procesy a postupy 
ve veřejné správě zejména prostřednictvím 
posílení strategického řízení organizací, zvýšení 
kvality jejich fungování a snížení administrativní 
zátěže 

SC 4.1.2 Profesionalizovat veřejnou správu 
zejména prostřednictvím zvyšování znalostí 
a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik 
a strategií v oblasti lidských zdrojů 
a implementace služebního zákona 

Číslo výzvy 03_19_109 

Název výzvy Výzva pro územní samosprávné celky (obce, 
kraje a sdružení a asociace ÚSC) 

Druh výzvy Kolová 

Určení z hlediska konkurence mezi projekty Otevřená 

Určení, zda se jedná o synergickou nebo 
komplementární výzvu a identifikace 
komplementarity/synergie 

Není relevantní 

 

Model hodnocení Jednokolový 

 
 

2 Časové nastavení 

Datum vyhlášení výzvy 16. 3. 2020 

Datum zpřístupnění žádosti o podporu v 
monitorovacím systému MS2014+ 

23. 3. 2020 

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu 23. 3. 2020, 8:00 hodin 

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 16. 6. 2020, 12:00 hodin 

Maximální délka, na kterou je žadatel 
oprávněn projekt naplánovat 

24 měsíců 

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace 
projektu 

31. 3. 2023 

 
 

3 Informace o formě podpory 

3.1 Alokace výzvy 

 Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování): 285 000 000 
CZK 
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Upřesnění zdrojů financování rozhodné alokace výzvy: 
Výběr projektů bude probíhat s využitím částek celkových způsobilých výdajů (tj. včetně 
vlastních zdrojů žadatelů, protože čerpání alokace OPZ, které je vykazováno vůči 
Evropské komisi, zahrnuje všechny zdroje financování). 

 

 Finanční alokace výzvy (podpora): 270 750 000 CZK 
Upřesnění zdrojů alokace výzvy označené jako podpora: 
Jedná se pouze o indikativní údaj, tj. odhad toho, jaká část prostředků bude na vybrané 
projekty poskytnuta za příspěvek Unie, státní rozpočet ČR, příp. rozpočet státních fondů. 

3.2 Typ podporovaných operací 

Individuální projekt 

3.3 Vymezení oprávněných žadatelů 

Obecně může dle pravidel Operačního programu Zaměstnanost oprávněným žadatelem být 
pouze: 
 osoba (právnická nebo fyzická), která je registrovaným subjektem v ČR, tj. osoba, která 

má vlastní identifikační číslo (tzv. IČO někdy také IČ);  
 osoba, která má aktivní datovou schránku1;  
 osoba, která nepatří mezi subjekty, které se nemohou výzvy účastnit z důvodů 

insolvence, pokut, dluhu aj. dle následujícího odstavce. 
 
Potenciální žadatelé a jejich partneři s finančním příspěvkem nejsou oprávněni účastnit se 
výzvy nebo získat podporu, pokud: 
 jsou v likvidaci, v úpadku, hrozícím úpadku či je proti nim vedeno insolvenční řízení 

ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon); 

 mají v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky nebo mají nedoplatek na pojistném 
nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociálním zabezpečení nebo 
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti2; 

 na ně byl vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Evropské komise 
prohlašujícím, že poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem; 

 jim byla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu 
nelegální práce podle § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Podmínky oprávněnosti žadatele jsou posuzovány během hodnocení a výběru projektů  
a musí být splněny k datu podání žádosti o podporu. K otázce, zda splňují body 
v předchozím odstavci, se žadatelé vyjadřují v rámci čestného prohlášení  
v žádosti o podporu, přičemž splnění potvrzují jak za sebe, tak za případné partnery 
s finančním příspěvkem. 
 
Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli níže uvedené organizace z celého území ČR 
vyjma území hl. m. Prahy: 

 Obce,  

 Kraje, 

 Asociace a sdružení obcí a krajů, 

 Dobrovolné svazky obcí. 
 

                                                
1 Dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. 
2 Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně povoleno posečkání daně 
nebo placení daně ve splátkách dle § 156 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, nebo placení pojistného a penále 
ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti. 
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Definice jednotlivých oprávněných žadatelů: Podrobnější přehled jednotlivých 
oprávněných žadatelů a jejich definice jsou uvedeny v příloze č. 1 této výzvy. 

Z výše uvedených oprávněných žadatelů jsou vyloučeny: 
Subjekty splňující výše uvedené podmínky oprávněnosti žadatele, které k okamžiku 
předložení žádosti již předložily jinou žádost o podporu v rámci této výzvy.3 

3.4 Vymezení oprávněných partnerů 

Obecně může dle pravidel Operačního programu Zaměstnanost oprávněným partnerem 
s finančním příspěvkem být pouze osoba, která nepatří mezi subjekty, které se nemohou 
výzvy účastnit z důvodů insolvence, pokut, dluhu (viz vymezení v rámci části 3.3 této výzvy). 
 

Definice jednotlivých oprávněných partnerů: Definice jednotlivých oprávněných partnerů 
je uvedena v příloze č. 1 této výzvy. 

3.5 Míra podpory – rozpad zdrojů financování 

 
Typ žadatele EU podíl Státní rozpočet Žadatel 

Kraje  
Obce  
Dobrovolné svazky obcí 

85 % 10 % 5 % 

Soukromoprávní subjekty vykonávající 
veřejně prospěšnou činnost: 
Asociace a sdružení obcí a krajů 

85 % 15 % / 10 % 0 % / 5 %4 

  

3.6 Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 

 Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 000 000 CZK 
 Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10 000 000 CZK 

3.7 Forma financování 

Ex ante 

Vysvětlení kategorií je k dispozici v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci 
Operačního programu Zaměstnanost (konkrétní odkaz na elektronickou verzi tohoto 
dokumentu viz část 10.2 této výzvy). 

3.8 Informace o podmínkách veřejné podpory 

Veřejná podpora není u této výzvy relevantní. 
 
 

4 Věcné zaměření 

4.1 Popis podporovaných aktivit 

Podporované aktivity v této výzvě vycházejí z aktualizovaného Strategického rámce rozvoje 
veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020 (dále jen SRRVS). Projekty 
pomohou územním samosprávným celkům připravit se na inovace ve veřejné správě 
spojené s realizací reforem obsažených ve SRRVS. 
 
K naplnění specifického cíle 4.1.1 Operačního programu Zaměstnanost „Optimalizovat 
procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení 

                                                
3 Jeden oprávněný žadatel může v rámci této výzvy předložit pouze jednu žádost o podporu. Všechny ostatní 
případné žádosti daného žadatele budou vyřazeny ve fázi hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí. 
4 Spolufinancování ve výši 0 % pro soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost, je pouze 

v případě, že projekt je zaměřen na 1) podporu nebo ochranu osob se zdravotním postižením a znevýhodněných 

osob, 2) sociální služby a aktivity sociálního začleňování, 3) aktivity v oblasti vzdělávání nebo na 4) aktivity 
sociálních a hospodářských partnerů v oblasti sociálního dialogu. V ostatních případech je spolufinancování 5 %. 
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organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže“ budou 
podpořeny tyto aktivity: 

 Podpora řízení kvality, 

 Procesní řízení ve vztahu k automatizaci a robotizaci, 

 Zavedení inovačního managementu, 

 Přívětivý úřad - nástroje komunikace s veřejností. 
 

Podporované aktivity jsou specifikovány v příloze č. 2 výzvy. 

K naplnění specifického cíle 4.1.2 Operačního programu Zaměstnanost „Profesionalizovat 
veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, 
rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona“ budou 
podpořeny tyto aktivity: 

 K naplnění specifického cíle 4.1.2 povede realizace vzdělávacích aktivit souvisejících a 
navázaných na aktivity v rámci SC 4.1.1. 

Podporované aktivity jsou specifikovány v příloze č. 2 výzvy. 

4.2 Indikátory 

Pravidla týkající se indikátorů, včetně definic jednotlivých indikátorů, jsou k dispozici 
v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu 
Zaměstnanost (konkrétní odkaz na elektronickou verzi tohoto dokumentu viz část 10.2 této 
výzvy). 
 
V žádosti o podporu žadatel uvede cílovou hodnotu (tj. hodnotu, která se chápe jako závazek 
žadatele, kterého má dosáhnout díky realizaci projektu uvedeného v žádosti o podporu) 
k následujícím indikátorům: 

Kód5 Název indikátoru Měrná 
jednotka 

Typ indikátoru 

6 00 00 Celkový počet účastníků Účastníci Výstup 

8 05 00 Počet napsaných a zveřejněných analytických a 
strategických dokumentů (vč. evaluačních) 

Dokumenty Výstup 

6 80 00 Počet institucí podpořených za účelem zavedení opatření Instituce Výstup 

6 26 00 Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti Účastníci Výsledek 

 
V případě, že projekt podporu získá, bude mít žadatel povinnost kromě indikátorů se 
závazkem vykazovat dosažené hodnoty také pro: 

a) všechny indikátory, které se týkají účastníků stanovené v Obecné části pravidel pro 
žadatele a příjemce v rámci OPZ  

b) indikátory z následující tabulky 

                                                
5 Jedná se o kód Národního číselníku indikátorů 2014+. Některé indikátory jsou zároveň kódovány podle 
Evropské komise. 
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Kód6 Název indikátoru Měrná 
jednotka 

Typ indikátoru 

6 80 01 Počet institucí podpořených za účelem zavedení opatření 
v oblasti řízení kvality 

Instituce Výstup 

6 80 02 Počet institucí podpořených za účelem zavedení opatření 
v oblasti strategického a projektového řízení 

Instituce Výstup 

6 80 04 Počet institucí podpořených za účelem zavedení opatření 
v oblasti moderního řízení lidských zdrojů 

Instituce Výstup 

 
 

4.3 Cílové skupiny 

 Obce a kraje a jejich zaměstnanci, 

 Volení zástupci, 

 Veřejnost, 

 Dobrovolné svazky obcí a jejich zaměstnanci. 
 
Definice jednotlivých cílových skupin je uvedena v příloze č. 1 této výzvy. 

4.4 Informace o počátečních / navazujících synergických výzvách 

Není relevantní. 
 
 

5 Územní zaměření 

5.1 Programová oblast a území dopadu 

Programová oblast a území dopadu: ČR bez hl. m. Prahy 

5.2 Místo realizace 

Místo realizace: celá ČR a EU 
 
 

6 Informace o způsobilosti výdajů 

6.1 Věcná způsobilost 

Pravidla, jaké kategorie výdajů jsou způsobilé, jsou k dispozici ve Specifické části pravidel 
pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně 
také s nepřímými náklady (konkrétní odkaz na elektronickou verzi tohoto dokumentu viz část 
10.2 této výzvy). 

6.2 Časová způsobilost 

Časově způsobilé jsou náklady vzniklé v době realizace projektu. Datum zahájení realizace 
nesmí předcházet datu vyhlášení této výzvy (viz část 2. této výzvy). 

6.3 Informace o křížovém financování 

V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno. 

6.4 Informace o nepřímých nákladech 

Pravidla týkající se nepřímých nákladů jsou k dispozici ve Specifické části pravidel pro 
žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také 
s nepřímými náklady (konkrétní odkaz na elektronickou verzi tohoto dokumentu viz část 10.2 
této výzvy). 

                                                
6 Jedná se o kód Národního číselníku indikátorů 2014+. Některé indikátory jsou zároveň kódovány podle 
Evropské komise. 
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Projekty podpořené v této výzvě aplikují nepřímé náklady, přičemž základní stanovené podíly 
nepřímých nákladů jsou stanoveny na: 

Objem přímých nákladů % nepřímých nákladů 

Do 10 mil. Kč včetně 25 % 

 

Pro projekty, u nichž podstatná většina nákladů vznikne formou nákupu služeb od externích 
dodavatelů, jsou způsobilá procenta nepřímých nákladů snížena. Podíly pro nepřímé náklady 
jsou sníženy pro projekty s objemem nákupu služeb v těchto intencích: 

Podíl nákupu služeb na celkových přímých 
způsobilých nákladech projektu 

Snížení podílu nepřímých nákladů oproti výše 
uvedené tabulce 

Do 60 % včetně Platí základní podíly nepřímých nákladů  

Více než 60 % a méně než 90 % Snížení na 3/5 (60 %) základního podílu, tj. 15 %. 

90 % a výše Snížení na 1/5 (20 %) základního podílu, tj. 5 %. 

 
Procento nepřímých nákladů je závazné a pevně stanovené, není ho tedy možné měnit. 
Žadatel není oprávněn stanovit si vlastní procentní sazbu. 
 
 

7 Náležitosti žádosti o podporu, způsob podání, možnost 
konzultací 

7.1 Povinné přílohy žádosti o podporu7 

1. U projektů zaměřených na rozvoj metody kvality - certifikát či obdobný dokument 
dokládající implementaci některého z nástrojů kvality řízení, který má být dále rozvíjen. 

2. U projektů zaměřených na procesní řízení ve vztahu k automatizaci a robotizaci - popis 
současného stavu procesního řízení, včetně informace o procesech, které budou ve 
vztahu k automatizaci a robotizaci v projektu řešeny. 

3. U projektů obsahujících aktivitu Přívětivý úřad - Nástroje komunikace s veřejností - 
Analýza stavu komunikace s veřejností a možnosti její zefektivnění (Příloha č. 3 výzvy). 

4. U projektů obsahujících aktivitu Přívětivý úřad - Nástroje komunikace s veřejností - 
existující strategický nebo prováděcí dokument, ve kterém je provazba nástrojů 
komunikace s veřejností ukotvena. 

7.2 Informace o způsobu podání žádosti o podporu 

Žádost o podporu z OPZ se zpracovává v elektronickém formuláři v IS KP14+. Přístup 
do elektronických formulářů žádostí o podporu naleznete na adrese https://mseu.mssf.cz, 
orientujte se podle Operačního programu Zaměstnanost a identifikace, která je v části 1 této 
výzvy. 
 
Žádost o podporu zpracovávejte v českém jazyce. 
 
Před podáním je nutné žádost opatřit podpisem statutárního zástupce žadatele, případně 
odpovědnou osobou, kterou k takovému úkonu statutární zástupce zmocnil; v tomto případě 
je nutné, aby k žádosti byla připojena plná moc podepsaná v IS KP14+ nebo jiný dokument 
dokládající toto zmocnění. Podpis musí být k žádosti připojen přímo v IS KP14+, proto musí 
být statutární zástupce / osoba oprávněná k podpisu žádosti registrovaným uživatelem této 
aplikace. Dále musí tato osoba disponovat kvalifikovaným elektronickým podpisem. 

                                                
7 Kapitola se věnuje jen přílohám, které má žadatel předložit před hodnocením žádosti o podporu; nevztahuje se 
na případné doplnění ve fázi před vydáním právního aktu o poskytnutí podpory. 

https://mseu.mssf.cz/
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V IS KP14+ uživatel vybírá konkrétní certifikát pro podepisování, kterým disponuje. Úspěšné 
ověření platnosti elektronického podpisu je podmínkou pro podání žádosti. Podání žádosti 
probíhá buď automaticky po podpisu (pokud si to tak daný subjekt-žadatel nastavil v rámci 
parametrů žádosti) nebo k němu dojde tzv. ručně na základě aktivní volby uživatele. 
 
K vyplňování žádosti o podporu přistupujte s vědomím, že v průběhu procesu hodnocení 
a výběru projektů se bude vycházet výhradně z informací, které žádost obsahuje. Všechny 
její části proto vyplňujte pečlivě, konkrétně a srozumitelně. Dbejte na to, aby všechny části 
žádosti, které může zpracovávat i několik členů vašeho projektového týmu, byly před 
podáním žádosti ve vzájemném souladu. 
 
Žádost se podává pouze elektronicky a pouze prostřednictvím IS KP14+. Nezasílejte 
žádost listinně ani prostřednictvím jiné formy doručování. 
 
Další podrobnosti o zpracování a podání žádosti o podporu jsou v Obecné části pravidel pro 
žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (odkaz na elektronickou 
verzi viz část 10.2 této výzvy). 

7.3 Informace o způsobu poskytování konzultací k přípravě žádosti 
o podporu 

Kontakt na vyhlašovatele výzvy:  

Adresa vyhlašovatele: Ministerstvo práce a sociálních věcí 
Odbor realizace programů ESF - veřejná správa, sociální inovace  
a rovné příležitosti 

     Na Poříčním právu 1, 128 00  Praha 2 
Kontaktní místo: Kartouzská 4, 150 00  Praha 5, 1. patro 
Spojení na vyhlašovatele (e-mail, telefon): 
PhDr. David Příhoda, david.prihoda@mpsv.cz; +420 950 192 151 
Mgr. Petr Krejčí, petr.krejci1@mpsv.cz, +420 950 192 735 
 

Otázky a odpovědi k této výzvě: 
Dotazy k této výzvě jsou zodpovídány hlavně prostřednictvím elektronického komunikačního 
nástroje „ESF Fórum“. K výzvě je v rámci ESF Fóra zřízen diskusní klub, který je dostupný 
na odkazu: https://www.esfcr.cz/vyzvy-pro-usc-109-120  
Dotazy lze pokládat poté, co se zaregistrujete (uživatelské jméno musí obsahovat alespoň 
příjmení), registrace je dostupná na úvodní stránce ESF Fóra: https://forum.esfcr.cz/. 
Doporučujeme před položením dotazu vyhledáváním ověřit, zda už požadovaná odpověď 
není v diskusním klubu k dispozici, protože si ji vyžádal nějaký tazatel dříve. 

7.4 Další podklady nebo údaje nezbytné pro vydání právního aktu 
o poskytnutí podpory 

Vyhlašovatel výzvy si na základě § 14k odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) vyhrazuje, že 
může kdykoli v průběhu řízení o poskytnutí podpory vyzvat žadatele k doložení dalších 
podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání právního aktu o poskytnutí podpory. 
 
 

8 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů 

8.1 Popis hodnocení a výběru projektů 

Fáze procesu hodnocení a výběru projektů, které budou při výběru žádostí předložených 
v rámci této výzvy zapojeny: 
 

mailto:david.prihoda@mpsv.cz
mailto:petr.krejci1@mpsv.cz
https://www.esfcr.cz/vyzvy-pro-usc-109-120
https://forum.esfcr.cz/
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 Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí 
Pravidla pro tuto fázi hodnocení jsou k dispozici ve Specifické části pravidel pro žadatele 
a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také 
s nepřímými náklady (konkrétní odkaz na elektronickou verzi tohoto dokumentu viz část 10.2 
této výzvy). 
Žadatelé budou vyzýváni k odstranění vad své žádosti o podporu, které budou identifikovány 
v rámci hodnocení formálních náležitostí na základě ustanovení § 14k odst. 1 zákona 
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 
(rozpočtová pravidla). 
K pravidlům pro tuto fázi hodnocení vyhlašovatel výzvy upřesňuje, že náprava formálních 
nedostatků žádosti je možná pouze jednou. 
 
 Věcné hodnocení 
Věcné hodnocení žádostí o podporu bude zajištěno s využitím individuálních hodnotitelů. 
Pravidla pro tuto fázi hodnocení jsou k dispozici ve Specifické části pravidel pro žadatele 
a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také 
s nepřímými náklady (konkrétní odkaz na elektronickou verzi tohoto dokumentu viz část 10.2 
této výzvy) a dále jsou k dispozici také v rámci Příručky pro hodnotitele zajišťující věcné 
hodnocení žádostí o podporu z OPZ se skutečně prokazovanými výdaji (konkrétní odkaz na 
elektronickou verzi tohoto dokumentu viz část 10.5 této výzvy). 
K pravidlům dle předchozí věty vyhlašovatel výzvy upřesňuje vymezení postupu v případě, 
že se první dvě zpracovaná věcná hodnocení žádosti o podporu významně liší. Za této 
situace bude arbitrážní hodnocení vypracováno způsobem, kdy arbitr vychází z těchto dvou 
už zpracovaných věcných hodnocení. 
 
 Výběrová komise 
Výběrová komise bude do procesu výběru zapojena, pravidla pro tuto fázi výběru jsou 
k dispozici ve Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se 
skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady (konkrétní odkaz na 
elektronickou verzi tohoto dokumentu viz část 10.2 této výzvy). 
 
 Příprava a vydání právního aktu o poskytnutí podpory 
Poslední fází výběru je příprava a vydání právního aktu o poskytnutí podpory, pravidla pro 
tuto fázi výběru jsou k dispozici v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci 
Operačního programu Zaměstnanost (konkrétní odkaz na elektronickou verzi tohoto 
dokumentu viz část 10.2 této výzvy). 
Žadatelé, jejichž žádost o podporu v předchozích krocích vyhověla, budou vyzváni 
k doložení dalších podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání právního aktu o poskytnutí 
podpory (tj. bude využíváno ustanovení § 14k odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)). 
Doklady budou vyžádány v závislosti na konkrétním projektu, vždy budou vyžádány 
informace potřebné pro bankovní převod prostředků a u projektů zakládajících veřejnou 
podporu nebo podporu de minimis budou vždy vyžádány doklady nutné pro poskytnutí 
veřejné podpory, resp. podpory de minimis v souladu s platnými právními předpisy. 
 
Pokud byly v předchozích fázích hodnocení a výběru projektů stanoveny nějaké podmínky 
poskytnutí podpory, bude žadatelům také doporučena úprava žádosti tak, aby jí mohlo být 
v řízení o poskytnutí podpory zcela vyhověno (tj. bude využíváno ustanovení § 14k odst. 4 
zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 
zákonů (rozpočtová pravidla)). 
 
 Nové rozhodnutí 
V případě projektů, kterým bude žádost o podporu zamítnuta, vyhlašovatel výzvy nevylučuje 
postup dle ustanovení § 14p zákona č. 218/2000 Sb., tj. může dojít k vydání rozhodnutí, 
kterým bude podpora na projekt poskytnuta. Tento postup je relevantní zejména u projektů, 
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které sice vyhoví kritériím hodnocení, nicméně kvůli vysokému zájmu o podporu a lepším 
výsledkům jiných žádostí, na ně alokace výzvy nejprve nevystačí. 
 
 Specifický postup v případě zániku žadatele 
Vyhlašovatel výzvy na základě ustanovení § 14l zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) stanovuje, že 
v případě zániku žadatele bude řízení o poskytnutí podpory pokračovat pouze, pokud zánik 
patří do některé z následujících kategorií: 

 přeměna obchodní společnosti nebo družstva podle zákona č. 125/2008 Sb., 
o přeměnách obchodních společností a družstev – jedná se o případy fúze, 
rozdělení nebo převodu jmění na společníka, kdy žadatel je zanikající obchodní 
společností nebo zanikajícím družstvem; 

 slučování, splývání a rozdělování školských právnických osob ve smyslu  
§ 14d odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, kdy žadatel je zanikající 
školská právnická osoba; 

 změna žadatele ze zákona - jedná se o případy, kdy žadatel zanikne na základě 
ustanovení zákona a současně je bez pochybností možné identifikovat nástupnickou 
organizaci. 

 

9 Postup pro výzvy s dílčími alokacemi  

Není relevantní. 
 
 

10 Přehled navazující dokumentace 

10.1 Umístění textu výzvy na webovém portále OPZ  

URL adresa: http://www.esfcr.cz/modules/calls/ 

10.2 Odkaz na pravidla pro žadatele a příjemce 

Pro žádosti o podporu a následně také pro realizaci podpořených projektů platí pravidla 
obsažená v: 

 Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu 
Zaměstnanost (odkaz na elektronickou verzi: https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-
zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797767) 

 Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se 
skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady (odkaz na 
elektronickou verzi: https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-
/dokument/797817) 

Řídicí orgán Operačního programu Zaměstnanost upozorňuje, že je oprávněn pravidla 
v průběhu této výzvy i během realizace projektů podpořených v rámci této výzvy 
aktualizovat. Aktuální verze těchto dokumentů jsou vždy k dispozici na: 
https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz. Aktualizace pravidel není změnou 
této výzvy. 

10.3 Odkaz na vzor právního aktu o poskytnutí podpory 

S ohledem na vymezení oprávněných žadatelů (viz část 3.3 této výzvy) jsou relevantní níže 
uvedené vzory právních aktů o poskytnutí podpory: 

 Vzor rozhodnutí o poskytnutí dotace (odkaz na elektronickou verzi: 
https://www.esfcr.cz/formulare-pro-uzavreni-pravniho-aktu-a-vzory-pravnich-aktu-o-
poskytnuti-podpory-na-projekt-opz/-/dokument/798364) 

Řídicí orgán Operačního programu Zaměstnanost upozorňuje, že je oprávněn vzory právních 
aktů o poskytnutí podpory v průběhu této výzvy i během realizace projektů podpořených 
v rámci této výzvy aktualizovat. Aktuální verze těchto dokumentů jsou vždy k dispozici na: 

http://www.esfcr.cz/modules/calls/
https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797767
https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797767
https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797817
https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797817
https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz
https://www.esfcr.cz/formulare-pro-uzavreni-pravniho-aktu-a-vzory-pravnich-aktu-o-poskytnuti-podpory-na-projekt-opz/-/dokument/798364
https://www.esfcr.cz/formulare-pro-uzavreni-pravniho-aktu-a-vzory-pravnich-aktu-o-poskytnuti-podpory-na-projekt-opz/-/dokument/798364
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https://www.esfcr.cz/formulare-pro-uzavreni-pravniho-aktu-a-vzory-pravnich-aktu-o-
poskytnuti-podpory-na-projekt-opz. Aktualizace vzorů právních aktů není změnou této výzvy. 

10.4 Odůvodnění zacílení výzvy 

Aktivity podpořené v této výzvě vycházejí ze Strategického rámce rozvoje veřejné správy 
České republiky pro období 2014 – 2020 (dále jen SRRVS). Globálním cílem SRRVS je 
zvýšit kvalitu, efektivitu a transparentnost veřejné správy, a to cílenou intervencí zaměřenou 
na vybraná slabá místa veřejné správy. Z něj vycházejí 4 strategické cíle (modernizace 
veřejné správy, revize a optimalizace výkonu veřejné správy, zvýšení dostupnosti 
a transparentnosti veřejné správy pomocí nástrojů e-governmentu a profesionalizace 
a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě). Na strategické cíle dále navazuje 14 specifických 
cílů. Tato výzva primárně doplňuje výzvy zaměřené na projekty zavádějící systémové změny 
ve veřejné správě (03_15_019 a 03_15_025). 
Za účelem dosažení požadované změny (tedy zavádění nových mechanismů ve veřejné 
správě) a jako podpora územně samosprávných celků jsou v rámci výzvy podporovány 
i projekty asociací nebo sdružení územně samosprávných celků, které disponují 
dostatečným personálním a informačním zázemím. Kompetentní a efektivní veřejná správa 
na krajské a obecní úrovni je nezbytným předpokladem k úspěšnému naplnění globálního 
cíle a z něj vycházejících strategických cílů SRRVS. 

10.5 Odkaz na případné další relevantní dokumenty 

Kritéria věcného hodnocení žádostí o podporu jsou v detailním popisu k dispozici v rámci 
Příručky pro hodnotitele zajišťující věcné hodnocení žádostí o podporu z OPZ se skutečně 
prokazovanými výdaji (odkaz na elektronickou verzi: https://www.esfcr.cz/prirucka-pro-
hodnotitele-opz/-/dokument/799317). 
 
 

11 Přílohy výzvy k předkládání žádostí o podporu 

1. Definice jednotlivých oprávněných žadatelů, partnerů a cílových skupin, 
2. Podrobný popis podporovaných aktivit, 
3. Analýza stavu komunikace s veřejností a možnosti jejího zefektivnění. 
 
Upozornění: 
Řídicí orgán Operačního programu Zaměstnanost upozorňuje, že je oprávněn výzvu 
k předkládání žádostí o podporu upravovat za podmínek, které jsou specifikovány v Obecné 
části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost 
(konkrétní odkaz na elektronickou verzi tohoto dokumentu viz část 10.2 této výzvy). 

https://www.esfcr.cz/formulare-pro-uzavreni-pravniho-aktu-a-vzory-pravnich-aktu-o-poskytnuti-podpory-na-projekt-opz
https://www.esfcr.cz/formulare-pro-uzavreni-pravniho-aktu-a-vzory-pravnich-aktu-o-poskytnuti-podpory-na-projekt-opz
https://www.esfcr.cz/prirucka-pro-hodnotitele-opz/-/dokument/799317
https://www.esfcr.cz/prirucka-pro-hodnotitele-opz/-/dokument/799317
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 4. 6. 2020

Číslo bodu: 21

Název bodu: Delegování zástupce města k výkonu akcionářských práv na valné
hromadě Severočeské vodárenské společnosti a.s. dne 18.6.2020

Zodpovídá: Mgr. Karel Krejza
Zpracoval/a/i: Eva Šimková
Převzal/a/i od: Mgr. Karel Krejza

Důvodová zpráva:
Dne 18.6.2020 se koná valná hromada společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s. (dále
SVS). Pro výkon hlasovacího práva na valné hromadě SVS je nutné, aby každý účastnící se akcionář
předložil doklad o tom, že byl k jednání na konkrétní valné hromadě delegován zastupitelstvem
města.

Návrh Usnesení:

usnesením č. 86/3/2020

ZM deleguje pana Mgr. Karla Krejzu, 1. místostarostu města Litoměřicxxxxxxxxxxxxxxxx jako
zástupce města Litoměřice k účasti, jednání a hlasování na valné hromadě Severočeské vodárenské
společnosti a.s. konané dne 18.6.2020.

Příloha č. 1: Priloha_24_ZM_3_Bod_22_SVS_TP_MABE_896_2020.pdf

V Litoměřicích 05.06.2020

Předkládá/jí: Mgr. Karel Krejza (místostarosta)
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 4. 6. 2020

Číslo bodu: 22

Název bodu: Prominutí smluvní pokuty, schválení dodatku k dohodě o
splátkách dluhu

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

Důvodová zpráva:
Žadatel: pan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice

ZM dne 21.06.2018 usnesením č. 104/4/2018 schválilo pro žadatele uzavření dohody o splátkách
dluhu na částku 88.340,26 Kč, splátky po dobu 36 měsíců, výše splátky 2.500 Kč měsíčně do června
2021. Jedná se o splátky kupní ceny (50.938,26 Kč), náklady soudního řízení (11.684 Kč) a pokutu ke
dni podání žaloby (25.718 Kč). Žadatel řádně splácí.

Kupní cena byla dne 19.02.2020 uhrazena, pokuta vypočítaná k tomuto datu činí 145.241,31 Kč
(zaokrouhleno na 145.241 Kč).

Nedoplatek kupní ceny byl vymáhán soudní cestou, dle „Zásad pro promíjení poplatků z prodlení“
(schválených Zastupitelstvem města Litoměřice) má žadatel nárok na prominutí pokuty ve výši 40 %,
tj. 58.096 Kč. Celkem pokuta ve výši 87.145 Kč (25.718 Kč zahrnuto do již schváleného splátkového
kalendáře, dopočítaná pokuta 61.427 Kč).

Soudním rozhodnutím byl přiznán zákonný úrok z prodlení ve výši 8,05 % ročně z částky 244.936 Kč
od 17.5.2017 do zaplacení, tj. do 19.02.2020. Celkový úrok z prodlení ve výši 26.901,37 Kč
(zaokrouhleno 26.901 Kč).

Žadatel žádá o prominutí smluvní pokuty a zákonného úroku z prodlení. Žadatel uvádí, že z důvodu
tíživé životní situace (rozvod, ztráta zaměstnání, exekuce) nebyl schopen stanovenou část na
stavební spoření ukládat a včas zajistit podání výpovědi. Dlužnou částku na úhradu, smluvní pokuty,
nákladů soudního řízení a zákonného úroku není schopen zaplatit jednorázově.
V případě částečného prominutí smluvní pokuty žádá žadatel o povolení splátek. Splátky ve výši
2.155 Kč/měsíc navážou na již schválený splátkový kalendář, který žadatel řádně hradí od července
2018 ve výši 2.500 Kč/měsíc.

Žadatel má neuhrazené místní poplatky za svoz komunálního odpadu ve výši 747 Kč.

Odbor správy nemovitého majetku doporučuje prominutí smluvní pokuty ve výši 40 % a uzavření
Dodatku č. 1 k Dohodě o splátkách splatného dluhu (uzavření dodatku podmínit uhrazením poplatků
za komunální odpad a pokračovat ve splátkovém kalendáři), dále doporučuje prominutí úroku
z prodlení ve výši 40 %. Celkem tedy k úhradě 77.568 Kč (61.427 pokuta + 16.141 zák. úrok).

KSaT s návrhem souhlasí.  

Nemá dopad do rozpočtu města.

Návrh Usnesení:
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usnesením č. 87/3/2020

ZM schvaluje prominutí smluvní pokuty ve výši 40 %, tedy 58.096 Kč a prominutí zákonného úroku
z prodlení ve výši 40 %, tedy 10.760 Kč pro pana
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxLitoměřice.
a
ZM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Dohody o splátkách dluhu pro pana
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxLitoměřice, na částku
77.568 Kč. Splátky od července 2021 ve výši 2.155 Kč navážou na již schválený splátkový kalendář.

Příloha č. 1: anm_dodatek.pdf

V Litoměřicích 05.06.2020

Předkládá/jí: Mgr. Karel Krejza (místostarosta)



1 
 

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

 
Uzavírají tento dodatek č. 1 k Dohodě o splátkách splatného dluhu ze dne 18.07.2018, kterým se 
doplňuje a upravuje ustanovení v Čl. 1, odst. 4, 5 v Čl. 2 odst.1, 4, 5 a Čl. 4. 
 

Čl. 1 
 
Podle čl. VI. Kupní smlouvy je dlužník v případě prodlení s úhradou kupní ceny povinen zaplatit věřiteli 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze zůstatku neuhrazené části kupní ceny za každý započatý den 
prodlení. Smluvní pokuta byla vyčíslena ke dni podání žaloby 01.02.2017 do dne zaplacení kupní 
ceny 19.02.2020, smluvní pokuta činí 145.241 Kč. Nedoplatek kupní ceny byl vymáhán soudní cestou, 
dle „Zásad pro promíjení poplatků z prodlení“ (schválených Zastupitelstvem města Litoměřice) má 
žadatel nárok na prominutí pokuty ve výši 40 %, tj. 58.096 Kč. Celkem pokuta ve výši 87.145 Kč, 
25.718 Kč zahrnuto do již schváleného splátkového kalendáře. Smluvní pokuta tedy činí 61.427 Kč. 
Tuto pohledávku uznává dlužník co do důvodu a výše.  
 
Dle § 517 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném v době uzavření 
smlouvy, jde-li o prodlení s plněním peněžitého dluhu, má věřitel právo požadovat od dlužníka vedle 
plnění úroky z prodlení. Dle § 2 nařízení vlády č. 351/2013 Sb., výše úroku z prodlení odpovídá ročně 
výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo 
k prodlení, zvýšené o osm procentních bodů. Příslušenstvím kupní ceny je zákonný úrok z prodlení  
ve výši 8,05 % ročně z částky 244.936 Kč od 17.5.2017 do zaplacení, tj. do 19.02.2020. Celkový úrok 
z prodlení ve výši 26.901 Kč. Dlužníkovi bylo schváleno prominutí úroků z prodlení ve výši 40 %, tj. 
10.760 Kč. Úroky z prodlení tedy činí 16.141 Kč. Tuto pohledávku uznává dlužník co do důvodu a 
výše. 

Čl. 2 
 
Pohledávka ve výši 77.568 Kč uvedená v Čl. 1 tohoto dodatku bude uhrazována dlužníkem jako jeho 
splatný dluh v pravidelných měsíčních splátkách: 
 

- od července 2021 do června 2024 splátky ve výši 2.155 Kč. 
 
Tato dohoda byla schválena na zasedání Zastupitelstva města Litoměřice dne 04.06.2020 usnesením 
č. x/x/2020. 

Čl. 4 
                                             
Smluvní strany prohlašují, že jim není známa žádná skutečnost bránící uzavření tohoto dodatku, 
s jeho obsahem souhlasí a na znamení toho připojují své podpisy. 
 
Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana 
tohoto dodatku.  
 
 
V Litoměřicích dne                                                                V Litoměřicích dne  
 
 
        Město Litoměřice                                                          XXXXX 
zastoupené místostarostou 
     Mgr. Karlem Krejzou 
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 4. 6. 2020

Číslo bodu: 23
Název bodu: Záměr prodeje části pozemku parc.č. 3864/81 v k.ú. Litoměřice
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:
Žadatel:
Paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Praha 4
Odůvodnění: V roce 2019 odkoupili žadatelé do podílového spoluvlastnictví sousední pozemek. Přes
část pozemku vede vodovodní potrubí DN 800 s ochranným pásmem, pro výhodnější a účelnější
umístění RD žádají o odkoupení části svahu k chodníku.
Stanovisko OÚRM: Souhlasí s prodejem zeleně vyznačené části pozemku parc. č. 3864/1 (původní
parcela) v k.ú. Litoměřice, nyní parc.č. 3864/81, a to za následujících podmínek:Je třeba nejprve řešit
umístění nádob na odpad, které jsou v současné době na stávajícím chodníku. Dále prověřit jejich
možný posun severně do zářezu terénu, přičemž v tomto případě je třeba kontaktovat provozovatele
technické infrastruktury a zjistit její co možná nejpřesnější umístění a tím pověřit, zda je možné
nádoby na odpad severním směrem posunout.  Alternativou je prověření umístění podzemních
kontejnerů na pozemek parc. č. 3808/1 v k.ú. Litoměřice, k čemuž je dle dostupných podkladů
potřeba území o rozměrech cca 3,1 x 7,2 m. Bez prověření nového umístění nádob na odpad či
realizace podzemních kontejnerů nelze s prodejem souhlasit.
Část žádaného pozemku z ul. Brožíkova a Macharova je zajištěna pro žadatele smlouvou o budoucí
smlouvě – zřízení VCB ze dne 14.6.2019 s možností zajištění vjezdu - služebnost s právem chůze a
jízdy.  
Stanovisko OŽP: Je třeba prověřit a dořešit možné přemístění kontejnerů.
Stanovisko SčVK, a.s.: Prodej pozemku ve vlastnictví města (akcionáře SVS) fyzické osobě
nedoporučují. Měl by zůstat jako součást veřejného prostranství, obzvlášť, když jím prochází
podzemní vedení - důležitý tranzitní vodovodní řad DN 800 mm. Pokud bude prodej realizován se
zřízením VCB na celý pozemek (trojstranná KS) je to možné řešení.
Stanovisko OSMM: Lze prodat s věcným břemenem ve prospěch vlastníka vodovodního zařízení.
Místní šetření: Na pozemku se také nachází ochranné pásmo veřejného osvětlení.
Projednáno v MK dne 11.11.2019 - odložit do doby vyřešení umístění kontejnerů.
Žadatel navrhl, že opěrnou zídku k zajištění kontejnerového stání zajistí z vlastních finančních
zdrojů.
Stanovisko OÚRM: Souhlasí s prodejem za předpokladu, že nebude prodán chodník či komunikace,
ani plocha potřebná pro kontejnery na odpad. Není námitek, aby opěrnou zeď u kontejnerového stání
realizoval žadatel.
Projednáno v MK dne 18.5.2020 Hlasováním      pro: 0              proti: 5              zdržel se: 2 
MK nedoporučuje záměr prodeje části pozemku parc.č. 3864/81 o výměře cca 136 m2 v k.ú.
Litoměřice (nutný GP) s dodržením podmínek OÚRM.
MK doporučuje dlouhodobý pronájem s delší výpovědní lhůtou.

Návrh Usnesení:

usnesením č. 88/3/2020

ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 3864/81 o výměře cca 136 m2 v k.ú. Litoměřice
(nutný GP) s dodržením podmínek OÚRM.
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Příloha č. 1: 24._a.pdf
Příloha č. 2: 24.pdf

V Litoměřicích 05.06.2020

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 4. 6. 2020

Číslo bodu: 24
Název bodu: Záměr prodeje části pozemku parc.č. 3864/81 v k.ú. Litoměřice
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:
Žadatel: pan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Praha 6 
Odůvodnění: Žadatel je vlastník sousedních pozemků, kde má zájem postavit RD. Žádaný pozemek
není udržován a tvoří svah mezi chodníkem a jeho pozemky.
Stanovisko OÚRM: Z územního hlediska k prodeji vyznačené části pozemku není připomínek ani
námitek.
Stanovisko OŽP: Nemá námitek k prodeji.
Stanovisko SčVK, a.s.: Prodej pozemku ve vlastnictví města (akcionáře SVS) fyzické osobě
nedoporučují. Měl by zůstat jako součást veřejného prostranství, obzvlášť, když jím prochází
podzemní vedení - důležitý tranzitní vodovodní řad DN 800 mm. Pokud bude prodej realizován se
zřízením VCB na celý pozemek (trojstranná KS) je to možné řešení.
Stanovisko OSMM: Lze prodat s věcným břemenem ve prospěch vlastníka vodovodního zařízení.
Část žádaného pozemku z ul. Brožíkova a Macharova je zajištěna pro žadatele smlouvou o budoucí
smlouvě – zřízení VCB ze dne 14.6.2019 s možností zajištění vjezdu - služebnost s právem chůze a
jízdy. 
Místní šetření: Na pozemku se také nachází ochranné pásmo veřejného osvětlení.
Projednáno v MK 11.11.2019 Hlasováním        pro:4               proti: 0              zdržel se: 4
MK nerozhodla.
Projednáno v ZM dne 5.12.2019 (návrh nebyl přijat). 
Žádost o nové projednání v MK dne 18.5.2020 Hlasováním:     pro: 0              proti: 5              zdržel
se: 2
MK nedoporučuje záměr prodeje části pozemku parc.č. 3864/81 o výměře cca 350 m2 v k.ú.
Litoměřice (nutný GP). MK doporučuje dlouhodobý pronájem s delší výpovědní lhůtou.

Návrh Usnesení:

usnesením č. 89/3/2020

ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 3864/81 o výměře cca 350 m2 v k.ú. Litoměřice
(nutný GP).

Příloha č. 1: 25..pdf

V Litoměřicích 05.06.2020

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 4. 6. 2020

Číslo bodu: 25
Název bodu: Záměr prodeje části pozemku parc.č. 212/1 v k.ú. Pokratice
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:
Žadatel: pan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice 
Odůvodnění: Žadatel je vlastník krajní stavby garáže, žádá o odkoupení cca 18 m2 z důvodu
přestavby garáže včetně zvýšení o cca 0,80 m z důvodu parkování obytného automobilu. Jedná se o
svažitou proluku mezi cestou a zrušeným dětským hřištěm.
Stanovisko OÚRM: Pozemek parc. č. 212/1 stejně jako 209/1 v k.ú. Pokratice je v platné územně
plánovací dokumentaci zahrnut do ploch s rozdílným způsobem využití označených jako BI - bydlení
individuální v rodinných domech – městské. V těchto plochách lze mimo jiné umisťovat parkoviště a
garáže osobních automobilů. Samotné rozšíření v tomto smyslu tedy není v rozporu s platnou
územně plánovací dokumentací. Po prověření na místě lze konstatovat následující podmínky:
Rozšíření garáže bude provedeno v nejmenší potřebné míře. Nedojde k zúžení prostoru severně od
garáže využívaného k obsluze přilehlých zahrad a investor zajistí odvodnění objektu s napojením na
stávající realizované sousední garáže.
Projednáno v MK  dne 18.5.2020 Hlasováním      pro: 7              proti: 0              zdržel se: 0
MK doporučuje záměr prodeje části pozemku parc.č.212/1 o výměře cca 18 m2 (zahrada) v k.ú.
Pokratice (nutný GP) formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě.

Návrh Usnesení:

usnesením č. 90/3/2020

ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č.212/1 o výměře cca 18 m2 (zahrada) v k.ú.
Pokratice (nutný GP).

Příloha č. 1: 26..pdf

V Litoměřicích 05.06.2020

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 4. 6. 2020

Číslo bodu: 26

Název bodu: Záměr prodeje klasické hrobky na Městském hřbitově v
Litoměřicích

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

Důvodová zpráva:
Žadatel: paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice 
Odůvodnění: ZM dne 6.3.2008 schválilo zásady pro prodej opuštěných a neudržovaných náhrobků a
pomníků (hrobová zařízení - movité věci) a hrobek (hřbitovní stavby - nemovité věci), které se
z důvodu opuštění jejich vlastníky staly vlastnictvím města.
Stanovisko OSNMM: Projednáno se správcem městského hřbitova – jedná se o nemovitou věc, která
se nezapisuje do katastru nemovitostí, je určená k uložení lidských pozůstatků v rakvi nebo urně.
Dle nové metodiky ekonomického odboru je příjem za hrobku nutné zaúčtovat s aktuálním DPH (21
%).
Jedná se o klasickou hrobku v sektoru IV.A s evidenčním číslem 166.
Projednáno v MK dne 18.5.2020 Hlasováním      pro: 7              proti: 0              zdržel se: 0
MK doporučuje záměr prodeje opuštěné a neudržované klasické hrobky, sektor IV.A, evidenční číslo
166, na Městském hřbitově v Litoměřicích.

Návrh Usnesení:

usnesením č. 91/3/2020

ZM schvaluje záměr prodeje opuštěné a neudržované klasické hrobky, sektor IV.A, evidenční číslo
166, na Městském hřbitově v Litoměřicích.
 
 

V Litoměřicích 05.06.2020

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)



1/1

Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 4. 6. 2020

Číslo bodu: 27

Název bodu:
Prodej pozemku parc.č. 5251/42 o výměře 56 m2 včetně stavby
bez č.p./č.e. v k.ú. Litoměřice a prodej věci movité (dva přístřešky
navazující na stavbu)

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

Důvodová zpráva:
Žadatel: Cargonet s.r.o., IČO: 25031180, Kamýcká 1777, Litoměřice 
Odůvodnění: Žádaná stavba přímo sousedí s pozemky ve vlastnictví žadatele. Jedná se o stavbu,
která v minulosti byla užívána jako čerpací stanice PH. Stavba je součástí pozemku parc.č. 5251/42.
Stanovisko OÚRM: K pozemku parc. č. 5251/42 včetně stavby v k.ú. Litoměřice a přístřešků není
připomínek.
Projednáno v MK dne 23.3.2020 Hlasováním     pro: 8              proti: 0              zdržel se: 0
MK doporučuje prodej pozemku parc.č. 5251/42 o výměře 56 m2 včetně stavby bez č.p. a dvou
přístřešků (bez pozemku), které přímo sousedí s touto stavbou, vše v k.ú. Litoměřice.
Záměr byl projednán a schválen ZM dne 23.4.2020 usnesením č. 52/2/2020.
Zveřejněno na úřední desce: od 30.4.2020 do 16.5.2020 není připomínek ani námitek.
Cena dle znaleckého posudku č. 19/772/2020.
Dopad do rozpočtu města 2020 bude příjmem ÚZ 4802/4000.

Návrh Usnesení:

usnesením č. 92/3/2020

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 5251/42 o výměře 56 m2 včetně stavby bez č.p./č.e. v k.ú.
Litoměřice za cenu dle znaleckého posudku 108 497 Kč a prodej věci movité dvou přístřešků (bez
pozemků) navazujících na stavbu za cenu dle znaleckého posudku 87 156 Kč + 21% DPH, uhrazení
nákladů za vypracování ZP ve výši 6 050 Kč a správního poplatku za vklad práva do katastru
nemovitostí, společnosti Cargonet s.r.o., IČO: 25031180, Kamýcká 1777, 412 01 Litoměřice.

Příloha č. 1: 28..pdf

V Litoměřicích 05.06.2020

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 4. 6. 2020

Číslo bodu: 28
Název bodu: Prodej pozemku parc.č. 4008/132 v k.ú. Litoměřice
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:

Žadatel: Potravinová banka v Ústeckém kraji z.s., IČO: 22820701, Pražská 992, Litoměřice 

Odůvodnění: Žadatel v 9/2019 odkoupil sousední nemovitosti (parc.č 4008/7 a 4008/8), které využívá
jako mezisklad potravin pro bezplatnou distribuci organizacím realizujícím sociální služby. V rámci
plánované rekonstrukce objektu z důvodu úpravy půdorysu garáže je třeba zarovnat pozemek o cca 9
m2. Z důvodu ekologické a energetické úspory má žadatel v úmyslu realizovat návrh řešení
temperování skladu pomocí tepelného čerpadla. Optimální umístění je z jihozápadní strany objektu.
Na pozemku bude betonová deska cca 2,5 m2 včetně štěrkového zasakování pro odvod kondenzátu
z čerpadla.
Stanovisko OÚRM: Z hlediska platné územně plánovací dokumentace a dalších územně plánovacích
podkladů připomínek k prodeji výše vyznačené části pozemku parc. č. 4008/1 v k.ú. Litoměřice není
námitek ani připomínek.
Projednáno v MK dne 23.3.20 Hlasováním        pro: 7              proti: 1             zdržel se: 0
MK doporučuje prodej části pozemku parc.č. 4008/1 o výměře cca 9 m2 v k.ú. Litoměřice a zřízení
věcného břemene k umístění tepelného zařízení o výměře cca 2,5 m2 v k.ú. Litoměřice (nutný GP).
Záměr byl projednán a schválen ZM dne 23.4.2020 usnesením č. 56/2/2020.
Zveřejněno na úřední desce: od 30.4.2020 do 16.5.2020 není připomínek ani námitek.
Cena dle znaleckého posudku č. 18/771/2020.
Dopad do rozpočtu města 2020 bude příjmem ÚZ 4802/4000.
Zřízení věcného břemene k umístění tepelného zařízení o výměře cca 2,5 m2 v k.ú. Litoměřice, bude
řešeno samostatně.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../3/2020

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 4008/132 o výměře 8 m2 v k.ú. Litoměřice za cenu dle
znaleckého posudku 10 400 Kč + 21 % DPH,  uhrazení nákladů za vypracování ZP ve výši 3 025 Kč,
uhrazení nákladů za GP ve výši 7 865 Kč a správního poplatku za vklad práva do katastru
nemovitostí, Potravinové bance v Ústeckém kraji z.s., Pražská 992, Litoměřice, IČO: 22820701.

 

usnesením č. 93/3/2020

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 4008/132 o výměře 8 m2 v k.ú. Litoměřice za cenu dle
znaleckého posudku 10 400 Kč + 21 % DPH,  uhrazení nákladů za vypracování ZP ve výši 3 025 Kč,
uhrazení nákladů za GP ve výši 7 865 Kč a správního poplatku za vklad práva do katastru
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nemovitostí, Potravinové bance v Ústeckém kraji z.s., Pražská 992, Litoměřice, IČO: 22820701.  
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 4. 6. 2020

Číslo bodu: 29
Název bodu: Prodej klasické hrobky v k.ú. Litoměřice
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:
Žadatel: paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Roztoky u Prahy
Odůvodnění: ZM dne 6.3.2008 schválilo Zásady pro prodej opuštěných a neudržovaných náhrobků a
pomníků (hrobová zařízení - movité věci) a hrobek (hřbitovní stavby - nemovité věci), které se
z důvodu opuštění jejich vlastníky staly vlastnictvím města.
Stanovisko OSNMM: Projednáno se správcem městského hřbitova, jedná se o nemovitou věc, která
se nezapisuje do katastru nemovitostí, je určená k uložení lidských pozůstatků v rakvi nebo urně.
Dle nové metodiky ekonomického odboru je příjem za hrobku nutné zaúčtovat s aktuálním DPH (21
%).
Jedná se o klasickou hrobku v sektoru II.D s evidenčním číslem 30.
Projednáno v MK dne 23.3.20 Hlasováním        pro: 8              proti: 0              zdržel se: 0
MK doporučuje prodej opuštěné a neudržované klasické hrobky, sektor II.D, evidenční číslo 30, na
Městském hřbitově v Litoměřicích.
Záměr byl projednán a schválen ZM dne 23.4.2020 usnesením č. 57/2/2020.
Zveřejněno na úřední desce od 30.4.2020 do 16.5.2020 není připomínek ani námitek.
Cena dle znaleckého posudku č. 17/770/2020.
Dopad do rozpočtu města 2020 bude příjmem ÚZ 4802/4000.

Návrh Usnesení:

usnesením č. 94/3/2020

ZM schvaluje prodej opuštěné a neudržované klasické hrobky, sektor II.D, evidenční číslo 30, na
Městském hřbitově v Litoměřicích za cenu dle znaleckého posudku 6 180 Kč + 21 % DPH
paníxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Roztoky u Prahy.  

V Litoměřicích 05.06.2020

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 4. 6. 2020

Číslo bodu: 30

Název bodu: Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku parc.č.
3876/3 v k.ú. Litoměřice tvořící areál nemocnice

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

Důvodová zpráva:
Žadatel: OSNMM 
Odůvodnění: ZM dne 06.02.2020 usnesením č. 20/1/2020 schválilo adresný záměr bezúplatného
převodu nemovitých věcí tvořících areál nemocnice v Litoměřicích na Ústecký kraj, Velká Hradební
3118/48, Ústí nad Labem, IČO: 70892156, s podmínkou zákazu zcizení na dobu 10 let a se zřízením
předkupního práva ve prospěch města Litoměřice (seznam nemovitostí viz příloha orig. zápisu).
ZM dne 23.4.2020 schválilo usnesením č. 61/2/2020 uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu
nemovitých věcí tvořících areál nemocnice v Litoměřicích s Ústeckým krajem, Velká Hradební
3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČO: 70892156 (návrh smlouvy a seznam nemovitostí viz příloha
orig. zápisu).
V seznamu převáděných nemovitostí nebyl uveden pozemek parc.č. 3876/3 (ost. plocha-komunikace)
o výměře 16 m2 v k.ú. Litoměřice. Jedná se o pozemek o malé výměře (16 m2), který tvoří část
příjezdové komunikace k nemocnici z ul. Žitenická.
Záměr bezúplatného převodu tohoto pozemku byl dodatečně schválen ZM dne 23.4.2020 usnesením
č. 60/2/2020.
Zveřejněno na úřední desce od 30.4.2020 do 16.5.2020 není připomínek ani námitek.

Návrh Usnesení:

usnesením č. 95/3/2020

ZM schvaluje bezúplatný převod nemovité věci – pozemku parc.č. 3876/3 (ost. plocha-komunikace) o
výměře 16 m2 v k.ú. Litoměřice (pozemek je součástí areálu nemocnice v Litoměřicích), Ústeckému
kraji, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČO: 70892156, s podmínkou zákazu zcizení
na dobu 10 let a se zřízením předkupního práva ve prospěch města Litoměřice (návrh smlouvy viz
příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: 32._Smlouva.pdf
Příloha č. 2: 32_a.pdf

V Litoměřicích 05.06.2020

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)



 

 

SMLOUVA O PŘEVODU NEMOVITÉ VĚCI 
 
 

Město Litoměřice 
se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, Česká republika 
IČ: 00263958  
zastoupené: Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou  
(dále jen „Převodce“) 
 
na straně jedné a 
 
Ústecký kraj 
se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
IČ: 70892156 
zastoupen: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem 
(dále jen „Nabyvatel“) 
 
na straně druhé 
 
(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě „Smluvní strana“) 
 
uzavírají 
 
v souladu s ustanovením § 2055 a násl. zákona č. 89/2012, Sb., občanského zákoníku, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) tuto 
 
smlouvu o převodu nemovitých věcí 
(dále jen „Smlouva“) 
 
takto: 

1. PREAMBULE 

1.1. Převodce je vlastníkem nemovitých věcí, které tvoří většinu částí areálu litoměřické 
nemocnice a které Převodce nabyl bezúplatně od České republiky prostřednictvím 
Městské nemocnice v Litoměřicích, příspěvkové organizace. 

1.2. Převodce dlouhodobě ve zvýšené míře plní základní úkoly obce s odkazem na § 35 
odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů při vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje 
zdraví, při ochraně veřejného zájmu, kterým je péče o jejich zdraví, a to v rozsahu, v 
jakém toho není způsobilý stát. S ohledem na rozsah a význam zdravotních služeb, 
kterými Převodce svým prostřednictvím, resp. prostřednictvím litoměřické nemocnice, 
dbá o uspokojování potřeb občanů, je zřejmé, že vlastní prostředky Převodce jsou z 
dlouhodobého hlediska nedostatečné, a to i s ohledem na to, že služby pro 
uspokojování potřeb občanů jsou poskytovány nadregionálně (nejen pro občany 
města). Převodce tudíž z dlouhodobého hlediska nemá dostatek prostředků na rozvoj 
a udržitelnost zdravotních služeb poskytovaných litoměřickou nemocnicí včetně 



 

 

zajištění odpovídajícího stavu nemovitých věcí tvořících areál litoměřické nemocnice, 
které jsou k tomuto nezbytné.  

1.3. Smluvní strany mají společný zájem dlouhodobě zajistit v souladu se zájmy 
a potřebami svých občanů kvalitní a dostupnou zdravotní péči v litoměřické nemocnici, 
kdy jsou si vědomy jejího zásadního významu pro občany města Litoměřice a 
Ústeckého kraje, jakož i pro další pacienty. 

1.4. Rozvoj a udržitelnost zdravotní péče v litoměřické nemocnici jsou podmíněny 
odpovídajícím stavem nemovitých věcí, které tvoří areál nemocnice. Smluvní strany 
souhlasně prohlašují, že pro zajištění provozu v litoměřické nemocnici je účelné 
spojení vlastnictví provozovatele nemocnice a vlastnictví nemovitých věcí, které tvoří 
areál nemocnice. 

1.5. Nabyvatel prohlašuje, že je připraven převzít odpovědnost za rozvoj a udržitelnost 
zdravotních služeb poskytovaných litoměřickou nemocnicí tak, že se litoměřická 
nemocnice stane integrální součástí páteřní osy zdravotnických zařízení v Ústeckém 
kraji. Nabyvatel prohlašuje, že je v zájmu Nabyvatele a jeho občanů investovat do 
rozvoje litoměřické nemocnice obdobně jako do ostatních nemocnic začleněných do 
společnosti Krajská zdravotní, a.s., jejímž je jediným akcionářem. 

1.6. Uzavření a účinnost této Smlouvy jsou ve smyslu věty druhé § 1727 ObčZ závislé na 
uzavření smlouvy o koupi závodu mezi společností Nemocnice Litoměřice, a.s. jakožto 
prodávajícím a společností Krajská zdravotní, a.s. jakožto kupujícím (dále jen 
„Smlouva o koupi závodu“). 

1.7. Smluvní strany společně prohlašují, že převod nemovité věci činěný touto Smlouvou 
je ve veřejném zájmu občanů města Litoměřice a občanů Ústeckého kraje, jakož i 
dalších pacientů litoměřické nemocnice. 

2. PŘEVOD VLASTNICKÉHO PRÁVA  

2.1. Převodce bezplatně převádí vlastnické právo k nemovité věci – pozemku parc.č. 
3876/3 v k.ú. Litoměřice (dále jen „Předmět převodu“) a Nabyvatel Předmět převodu 
přijímá. Nemovitá věc, která je Předmětem převodu je zapsaná v katastru nemovitostí, 
v katastrálním území Litoměřice na listu vlastnictví č. 1 vedeném Katastrálním úřadem 
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice. 

2.2. Smluvní strany činí nesporným, že Předmět převodu je převáděn na Nabyvatele 
výlučně pro zachování a dlouhodobé zajištění jeho užívání pro poskytování zdravotní 
péče a další zdravotní služby litoměřickou nemocnicí, a to bez ohledu na osobu či 
právní formu poskytovatele těchto služeb. 

2.3. Návrh na vklad vlastnického práva dle čl. 2.1 této Smlouvy lze podat na katastrální 
úřad nejdříve ke dni účinnosti této Smlouvy dle čl. 5.3 této Smlouvy a podá jej dle 
dohody Smluvních stran Převodce. Převodce podá návrh na vklad práva dle věty první 
tohoto článku 3. bez zbytečného odkladu poté, co mu Nabyvatel nebo smluvní strana 
Smlouvy o koupi závodu prokáže, že došlo k převodu obchodního závodu dle Smlouvy 
o koupi závodu, nejpozději však do 10 dnů od prokázání splnění této podmínky; po 
marném uplynutí této lhůty je oprávněna podat návrh na vklad práva kterákoliv Smluvní 
strana. 



 

 

2.4. Smluvní strany berou na vědomí, že Nabyvatel nabude vlastnické právo k Předmětu 
převodu vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí, a to s právními účinky  
k okamžiku podání předmětného návrhu na vklad.   

3. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

3.1. Nabyvatel potvrzuje, že mu bylo umožněno seznámení se s právním a faktickým 
stavem Předmětu převodu. 

3.2. Nabyvatel je povinen po dobu 10 let ode dne účinnosti této Smlouvy zachovat využití 
Předmětu převodu k poskytování zdravotní péče a dalších zdravotních služeb. 
Porušením povinnosti Nabyvatele dle tohoto článku není užití částí Předmětu převodu 
k doplňkové vedlejší činnosti v rozsahu trvajícím ke dni uzavření této Smlouvy nebo 
změna užívání částí Předmětu převodu k doplňkové vedlejší činnosti, která neomezuje 
poskytování zdravotní péče a dalších zdravotních služeb v Předmětu převodu. 
Doplňkovou vedlejší činností se pro účely tohoto čl. 3.2 rozumí zejména zajištění 
stravování a dalších služeb pro zaměstnance, pacienty a návštěvy v litoměřické 
nemocnici. 

3.3. Smluvní strany sjednávají smluvní zákaz zcizení Předmětu převodu tak, že Nabyvatel 
je po dobu, která začíná dnem účinnosti této Smlouvy a končí uplynutím 10 let ode 
dne, v němž nastanou právní účinky vkladu vlastnického práva k Předmětu převodu 
dle této Smlouvy, oprávněn převést vlastnické právo k Předmětu převodu nebo jeho 
části výlučně s předchozím písemným souhlasem Převodce. Smluvní strany činí 
nesporným, že zákaz zcizení je sjednán na dobu určitou a přiměřenou a je v zájmu 
Převodce vyjádřeného v čl. 2.2. této Smlouvy, který je hodný právní ochrany. 

3.4. Smluvní strany sjednávají předkupní právo Převodce k Předmětu převodu. Předkupní 
právo Převodce je sjednáno jako právo smluvní a vztahuje se ve smyslu ust. § 2140 
odst. 2 násl. ObčZ na všechny způsoby zcizení, a to zejména na koupi, darování, 
směnu a vklad do obchodní korporace. 

4. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

4.1. Převodce je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že: 

4.1.1. Předmět převodu není využíván výlučně v souladu s čl. 3.2. této Smlouvy, nebo 

4.1.2. Nabyvatel převede Předmět převodu nebo jeho část bez předchozího souhlasu 
Převodce v rozporu s čl. 3.3. této Smlouvy; 

4.1.3. Smlouva o koupi závodu nenabude účinnosti ani do 31.12.2020. 

4.2. Každá Smluvní strana je oprávněna odstoupit od této Smlouvy, dojde-li k ukončení 
Smlouvy o koupi závodu z jakéhokoliv důvodu. 

4.3. Každá Smluvní strana je oprávněna uplatnit své právo na odstoupení od Smlouvy 
kdykoliv do 2 let ode dne, kdy se dozvěděla o naplnění podmínek pro odstoupení. 
V případě odstoupení od Smlouvy jsou Smluvní strany povinny si poskytnout 
součinnost k provedení zápisu v katastru nemovitostí na základě souhlasného 
prohlášení stran nebo obdobným způsobem v souladu s právními předpisy účinnými 
v době odstoupení od Smlouvy; toto ujednání vzhledem ke své povaze zavazuje 
Smluvní strany ve smyslu § 2005 odst. 2 ObčZ i po odstoupení od Smlouvy.   



 

 

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

5.1. Práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti se 
Smlouvou se řídí právním řádem České republiky. 

5.2. Tato Smlouva je uzavřena dnem podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, 
bude-li splněna podmínka uzavření Smlouvy o koupi závodu dle čl. 1.6 této Smlouvy. 

5.3. Tato Smlouva nabývá účinnosti ke dni, v němž bude splněna poslední z následujících 
podmínek: 

5.3.1. právní moc rozhodnutí vydaného Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, 
kterým se povoluje spojení soutěžitelů zahrnující společnost Krajská zdravotní, 
a.s. a obchodní závod společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. dle zákona č. 
143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů 
(zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů; 

5.3.2. uzavření Smlouvy o koupi závodu; 

5.3.3. uveřejnění této Smlouvy prostřednictvím registru smluv; 

nejdříve však 1.7.2020. 

5.4. Smluvní strany se dohodly, že tuto Smlouvu uveřejní prostřednictvím registru smluv 
Převodce. Smluvní strany činí nesporným, že text této Smlouvy neobsahuje jakékoliv 
informace, které nelze uveřejnit prostřednictvím registru smluv. 

5.5. Pokud se jakékoliv ustanovení Smlouvy stane neplatným, právně neúčinným, 
zdánlivým nebo nevymahatelným, zůstanou zbývající ustanovení v plné platnosti a 
účinnosti. Smluvní strany se dohodly nahradit neplatné, právně neúčinné, zdánlivé a 
nevymahatelné ustanovení takovými platnými, právně účinnými a vymahatelnými 
ustanoveními, jež se svým významem co nejvíce přiblíží smyslu a účelu dotčených 
ustanovení.  

5.6. Smlouvu je možné měnit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků 
podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Smluvní strany tímto dle 
§ 564 ObčZ vylučují možnost změnit obsah této Smlouvy jinou než písemnou formou 
a dále vylučují, aby osoby uvedené v ust. § 166 ObčZ sjednávaly změny obsahu této 
Smlouvy. 

5.7. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá 
Smluvní strana obdrží jedno vyhotovení a zbývající vyhotovení obdrží Převodce pro 
účely podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí. 

5.8. Převodce touto doložkou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích, v platném znění potvrzuje, že tato Smlouva byla uzavřena po splnění všech 
zákonných podmínek, jimiž uvedený zákon podmiňuje platnost tohoto právního 
jednání. 

5.9. Záměr převodu Předmětu převodu byl schválen Zastupitelstvem města Litoměřice 
usnesením č. 60/2/2020 ze dne 23.4.2020 a zveřejněn na úřední desce od 30.4.2020 
do 16.5.2020. 

5.10. Zastupitelstvo města Litoměřice schválilo uzavření této Smlouvy svým usnesením  
č. ________ ze dne 4.6.2020. 



 

 

5.11. Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo uzavření této Smlouvy svým usnesením č. 
________ ze dne __________. 

 

Převodce 
 
V _____________ dne ___.___._______ 

Nabyvatel 
 
V _______________ dne ___.___._______ 
 

 
 

............................................. 
za město Litoměřice                                       

 Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta                                     

.............................................. 
za Ústecký kraj 

Oldřich Bubeníček, hejtman 
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