POZVÁNKA
na 3. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 27. 4. 2017 od 16 hod.
v kongresovém sále Hradu v Litoměřicích se sídlem Tyršovo nám. 68
PROGRAM:
I. Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
II. Schválení zápisu minulého jednání
III. Kontrola plnění bodů
IV. Doplnění / stažení bodu programu
V. Hlasování o programu
VI. Body jednání
1. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 10. 4. 2017
2. Inventarizační zpráva Města Litoměřice za rok 2016
3. Program regenerace MPR a MPZ na rok 2017
4. Poskytnutí dotace a finanční návratné výpomoci Slavoji Litoměřice, z. s. na pořízení
plastového povrchu hokejbalového hřiště
5. Žádost o poskytnutí dotace – Sdružení pro obnovu hasičských tradic, z. s.
6. Schválení dotací pro rok 2017 nad 50 tis. Kč v „Programu podpory v oblasti KULTURY
v Litoměřicích a kulturního projektu „Litoměřické kulturní léto“
7. Schválení dotací pro rok 2017 nad 50 tis. Kč v "Programu podpory celoroční činnosti subjektů
v oblasti KULTURY v Litoměřicích"
8. Schválení obecně závazné vyhlášky o zrušení zákazu kouření
9. Schválení obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku
10. Schválení soudní přísedící do funkce a odvolání jiného přísedícího ze zdravotních důvodů
11. Zápis likvidační komise
12. Vyřazení vozidla MP z účetní evidence a jeho prodej - Škoda Roomster RZ 5U8 4574
13. Dotační program „Podpora sociálních služeb pro rok 2017“
14. Poskytnutí finančního příspěvku na podporu „Dobrovolnického centra“
15. Poskytnutí finančního příspěvku na podporu činnosti „Fondu ohrožených dětí – zařízení FOD
Klokánek Litoměřice“
16. Schválení uzavření zakladatelské smlouvy a stanov Sdružení energet. manažerů měst a obcí
17. Prominutí smluvní pokuty, dohoda o splátkách dluhu
18. Dohoda o splátkách dluhu
19. Dohoda o splátkách dluhu
20. Vzdání se zástavního práva k zástavě ve výši rozdílu mezi naspořenou částkou a výší
pohledávky
21. Schválení dohody o splátkách
Majetkové záležitosti
Záměry:
22. Směna poz. parc.č. 1345/316 o výměře 2 m2 za parc.č. 1344/16 o výměře 4 m2 (vl.města) v k.ú.
Pokratice
23. Prodej poz. parc.č. 4030/3 o výměře 222 m2 (zast.plocha) a část poz. parc.č. 4030/1 v k.ú.
Litoměřice
24. Prodej pozemku o velikosti podílu ½ poz. parc.č. 1233/22 o výměře 1627 m2 (orná půda) v k.ú.
Sivice
25. Prodej poz. parc.č. 663/1 o výměře 329 m2 (lesní pozemek) v k.ú. Čeřeniště
26. Prodej pozemku dle nezapsaného odděl. geometr. plánu parc.č. 3295/8 o výměře 7 m2
(ost.plocha) v k.ú. Litoměřice
27. Směna poz. parc.č. 828/6 a část poz. parc.č. 828/4 za část pozemků parc.č. 831, 828/5 a 828/3
(vl.město) vše v k.ú. Litoměřice
28. Prodej části pozemku parc.č. 828/3 v k.ú. Litoměřice
29. Prodej pozemku parc.č. 1458/1 o výměře 33 m2 (zast.plocha) v k.ú.Litoměřice
30. Prodej části pozemku parc.č. 826/2 o výměře cca 9 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice
31. Prodej části pozemku parc.č. 2563/21 o výměře cca 4 m2 ost.plocha v k.ú. Litoměřice
32. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 4008/119 o výměře 2242 m2 včetně stavby
obč.vybavenost (garáže) a část pozemku parc.č. 4008/95 o výměře cca 100 m2 zahrnující
průzkumný geotermální vrt PVGT-LT1 v k.ú. Litoměřice
33. Prodej části poz. parc.č. 1272/1 (ostat.plocha) a části 1313/22 o celkové výměře cca 10 m2

v k.ú. Litoměřice
34. Prodej poz. parc.č. 1265/148 o výměře 13 m2 v k.ú. Pokratice
35. Prodej části pozemku parc.č. 2355/1 (orná půda) v k.ú. Litoměřice
36. Nákup podílu ve výši ½ pozemků parc.č. 2736/2 o výměře 200m2 (ostat. plocha) a 4749 o
výměře 1120m2 (ostat.plocha) v k.ú. Litoměřice
37. Prodej opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení – pomníku, sektor II., evidenční číslo
14 B-15 městského hřbitova
38. Prodej pozemku parc.č. 4362/3 o výměře 1057 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice
39. Darování pozemku parc.č. 2725/1 o výměře 7369 m2 (ost.plocha-sportoviště) v k.ú. Litoměřice
40. Bezúplatné převzetí věcí movitých - stavebních objektů, vybudovaných na pozemcích
v majetku Města Litoměřice v rámci stavby „Rekonstrukce ŽST Litoměřice h.n.“
41. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav zařízení
přípojky NN k části pozemku parc.č. 3209/12 v k.ú. Litoměřice
42. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační
distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 3768/1 v k.ú. Litoměřice
43. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační
distribuční soustavy k částem pozemků parc.č. 2573/4 a 2608/2 v k.ú. Litoměřice
44. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav
telekomunikačního zařízení k částem pozemků parc.č.1668/2, 2563/1 a 2563/129 v k.ú.
Litoměřice
45. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav kanalizačního
zařízení k částem pozemků parc.č. 4768/17, 4768/30, 4826/2, 4826/6 a 4826/7 v k.ú. Litoměřice
46. Zřízení věcného břemene - služebnosti práva chůze a jízdy k pozemkům parc.č. 684/2 a 684/1
a vodovodní přípojky k pozemkům parc.č. 684/2, 684/1 a 1159 ve prospěch vlastnictví
pozemku parc.č. 685, na němž je umístěna stavba č.p. 105 v části obce Pokratice, vše v k.ú.
Pokratice
47. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační
distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 2469/56 v k.ú. Litoměřice
48. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav plynárenského
zařízení k části pozemků parc.č. 1002, 1045, 1094/1, 1158, 1159/1, 3100/2 a 3226 v k.ú.
Litoměřice
49. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační
distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 4011/3, 4069/1, 4098/7, 4011/11, 4011/5, 4098/1 a
4011/4 v k.ú. Litoměřice
VII. Informace
VIII. Interpelace
IX. Diskuze
X. Závěr

M Ě S T O

L I T O M Ě Ř I C E

N Á V R H

D O

ZM

pro jednání ZM, dne : 27. 4. 2017
předkládá : ing. Lončák, MBA – předseda FV
zpracoval: Ing. Iveta Zalabáková – vedoucí ekonomického odboru
Návrh:
Rozpočtová opatření dle doporučení FV
Odůvodnění:
Viz zápis z jednání FV včetně příloh uveden v příloze

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje:
rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 10. 4. 2017 (viz příloha orig. zápisu)

Podpis navrhovatele :

Přijaté usnesení ZM č. :

Zápis
z jednání výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice
Finanční výbor (FV)
konaného dne 10. 4. 2017 od 16:00 v zasedací místnosti ČNIS
Přítomni:








ing. Radek Lončák, MBA – předseda FV
ing. Vladimír Kestřánek, MBA – místopředseda FV
Václav Knotek
Jiří Landa
Mgr. Jan Fibich
David Šikula
ing. Jaroslav Marek

Jednání řídil: ing. Radek Lončák, MBA – předseda FV
Zapisovatel: ing. Iveta Zalabáková
Program:
1. Návrhy na rozpočtová opatření
2. Různé

Konec jednání: 16:50
Termín příštího jednání: 19. 6. 2017 od 16:00 v zasedací místnosti ČNIS
Zapsal (a): ing. Iveta Zalabáková

Hosté: ing. Brunclíková, ing. Křížová, ing. Bc. Jurková, ing. Gryndler, Mgr. Härting

Ad 1. Návrhy na rozpočtová opatření:
Finanční výbor v rámci tohoto bodu projednává předložené návrhy rozpočtových opatření níže uvedených
odborů, kde v diskusi s vedoucími odborů, příp. vedoucí ekonomického odboru provádí položkovou kontrolu
obsahu, rozsahu a oprávněnosti požadavku.
Dotace 2017 – viz příloha (soubor rozpočtových opatření)
FV bere informaci na vědomí, souhlasí s návrhem RO a doporučuje ZM ke schválení.
(pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0)
Odbor ekonomický – viz příloha (soubor rozpočtových opatření)
ohledně snížení příjmů z areálu výstaviště - FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení.
(pro: 6 proti: 0 zdržel se: 1)
ostatní rozpočtová opatření - FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení.
(pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0)
Odbor správní – sociální fond - viz příloha (soubor rozpočtových opatření)
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení.
(pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0)
Odbor školství, kultury, sportu a pam. péče – viz příloha (soubor rozpočtových opatření)
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení.
(pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0)
Odbor správy nemovitého majetku města – viz příloha (soubor rozpočtových opatření)
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení.
(pro:7 proti: 0 zdržel se: 0)
Odbor životního prostředí – viz příloha (soubor rozpočtových opatření)
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení.
(pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0)
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – viz příloha (soubor rozpočtových opatření)
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení.
(pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0)
Odbor územního rozvoje – viz příloha (soubor rozpočtových opatření)
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení.
(pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0)
celkem navržená rozpočtová opatření – viz příloha (soubor rozpočtových opatření)

Ad 2. Různé:
vývoj daňových příjmů k 3/2017:
- v porovnání se stejným obdobím minulého roku je stav plnění jednotlivých daní (viz příloha) vyšší o
cca 6,8 mil. Kč (tj. + 11,2 %), z toho zejména:
 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (položka 1111) cca + 1,5 mil. Kč (+ 9 %)
 daň z příjmů právnických osob (položka 1121) cca + 0,7 mil. Kč (+ 5 %)
 daň z přidané hodnoty (položka 1211) cca + 4,8 mil. Kč (+ 17 %)

ověřil – ing. Radek Lončák, MBA – předseda FV

Přílohy:



Návrhy rozpočtových opatření
Daňové příjmy k 3/2017

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

DOTACE r. 2017
Příjmy
ÚZ/ORG

Název

9810/9100 projek progrRESsHEAT
1805/1000 saldo příjmů a výdajů - vyrovnání rozpočtu
33063/3321 MŠMT ČR - ESF ČR - účel. dot. - OP VVV - PO Na Valech

Výdaje
Rozpočet (v tis. Kč)
původní

příspěvek na výkon státní správy
příspěvek na výkon státní správy s rozšířenou působností

1805/6300 saldo příjmů a výdajů - vyrovnání rozpočtu - státní přísp. na výkon pěstounské péče

nový

původní

změna

ÚZ/ORG

0

933

933

0

933

764

764

0

764

933 MŠMT ČR - ESF ČR - účel. dot. - OP VVV - PO Na Valech
764 MŠMT ČR - ESF ČR - účel. dot. - OP VVV - PO U Stadionu

33063/3321

0
0

531

531

0

531

531 MŠMT ČR - ESF ČR - účel. dot. - OP VVV - PO Havlíčkova

33063/3327

11 242,0
24 186,8

831,2
-831,2

12 073,2
23 355,6

856

-856

0

0

2 560

2 560

856

1 704

0

10

10

0

10

29008/5000 MZe ČR - účel. dot. - náklady na činn. odbor. lesního hosp.
13013/2000 MPSV ČR - účel. dot. - OP Zaměstnanost

0

131

131

0

131

0

207

207

0

207

13305/6156 KÚÚK - účel. dot. - Centrum SRDÍČKO - denní stacionář - soc. služby
311/3401 KÚÚK - účel. dot. na zajištění reg. funkcí knihoven

0

366

366

0

366

0

1 510

1 510

0

1 510

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

0

2 390

2 390

0

2 390

8 322
0

-3 851
3 851

4 471
3 851

Celkem

Název

902
43 024

13010/6300 MPSV ČR - státní přísp. na výkon pěstounské péče
29004/5000 Mze ČR - účel. dot. - zvýšené náklady na výsadbu dřevin - OLH

1805/6300 saldo příjmů a výdajů - vyrovnání rozpočtu - účel.dot. - sociálně právní ochrana dětí
13011/6300 MPSV ČR - účel.dot. - sociálně právní ochrana dětí

nový

352
-352

33063/3326 MŠMT ČR - ESF ČR - účel. dot. - OP VVV - PO U Stadionu
33063/3327 MŠMT ČR - ESF ČR - účel. dot. - OP VVV - PO Havlíčkova
2806/2000

změna

550
43 376

88 532,8

8 546

97 078,8

856

8 546

33063/3326

2 560 MPSV ČR - státní přísp. na výkon pěstounské péče
10 Mze ČR - účel. dot. - zvýšené náklady na výsadbu dřevin - OLH
131 MZe ČR - účel. dot. - náklady na činn. odbor. lesního hosp.
207 MPSV ČR - účel. dot. - OP Zaměstnanost
366 KÚÚK - účel. dot. - Centrum SRDÍČKO - denní stacionář
1 510 KÚÚK - účel. dot. na zajištění reg. funkcí knihoven
2 390 MK ČR - účel. dot. na program regenerace MPR

9 402

13010/6300
29004/5000
29008/5000
13013/2000
13305/6156
311/3401
34054/3400

Celkem

MĚSTO
N Á V R H

LITOMĚŘICE

ÚPRAVY

ROZPOČTU

DO

FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

10.4.2017

předkládá odbor:

ekonomický

Návrh úpravy rozpočtu:
1. Tabulka
ÚZ/ORG
1

Příjmy
Rozpočet (v tis. Kč)
původní
změna
nový

Název

43 024

-911

42 113

5 515

-2 254

3 261

3

1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu
Zahrada Čech s.r.o. - peněžní plnění nájmu
1807/1000
Zahrada Čech s.r.o. - poplatek za logo a ochrannou známku

422

80

502

4

1003/1000 TSM, PO - finanční vypořádání neinv. příspěvku na provoz z r. 2016

0

85

85

67 000

0

67 000

1 500

0

1 500

5 900

0

5 900

950

-950

0

0

500

500

24 550

-24 550

0

0
0

5 000
20 000

5 000
20 000

124 000

3 000

127 000

272 861

0

272 861

2

5

daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti

6
7
8

daň z příjmů fyz. osob placená plátci
1801/1000

daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činn.
daň z příjmů fyz. osob placená poplatníky

9

daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů

10
11

daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou
položka 1351 SFÚ - výnos daně z hazardních her

12

položka 1382 SFÚ - zrušený odvod z loterií a podob. her kromě VHP

13

1802/1000

16

položka 1355 FÚ - výnos daně z technických her (65 %)
položka 1383 FÚ - zrušený odvod z VHP
položka 1381 - daň z hazardních her

14
15
1801/1000

daň z přidané hodnoty
Celkem

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy:
Příjmy
2-3

Jedná se o o úpravu příjmů z areálu výstaviště na základě aktuálních nájemních smluv.
Nájemné
splátky pohledávky na nájemném nemov.

Kč (vč. DPH)
1 000 000,00

úrok z prodlení

30 790,00

nájemné movitých věcí do 4/2017
nájemné nemov. věcí od 5/2017

40 494,67
2 129 600,00

nájemné movitých věcí od 5/2017
Nájemné celkem

60 500,00
3 261 384,67

Licenční poplatek
licenční poplatek do 4/2017

137 682,00

Inflace 0,7 %

363 000,00

Licenční poplatek celkem

501 645,77

Příjmy za rok 2017 (vč. DPH)
4

963,77

Licenční poplatek od 5/2017

3 763 030,44

Finanční vypořádání neinv. příspěvku na provoz poskytnutého v rozpočtovém období r. 2016.
Jde o vztah mezi zřizovatelem a příslušnou přísp. organizací.

5-10

Zpřesnění názvů a náplní položek. Nejde o změnu rozpočtu (objem SR se nemění).

11-15

Novela vyhlášky MF přinesla změnu položky rozpočtové skladby. Nejde o změnu rozpočtu
(objem SR se nemění).

16
1

Navýšení rozpočtu s ohledem na plnění rozpočtu.
O finanční prostředky ve výši 911 tis. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů
k vyrovnání rozpočtu.

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

29.3.2017 Mgr. Karel Krejza

Datum, podpis navrhovatele:

29.3.2017 Ing. Iveta Zalabáková

MĚSTO
N Á V R H

LITOMĚŘICE

ÚPRAVY

ROZPOČTU

pro jednání ve finančním výboru, dne:

DO

FV

10.4.2017

předkládá:

sociální fond (dále jen "SF")

Návrh úpravy rozpočtu:
1. Tabulka
ÚZ/ORG
1

Název

2037/2500 příděl ze zdrojů minulých let

Celkem

Příjmy
Rozpočet (v tis. Kč)
původní
změna
139

236

97

139

236

2. Tabulka
ÚZ/ORG
2
3

2037/2500

Název
benefit Unišek+

Výdaje
Rozpočet (v tis. Kč)
původní
změna

nový

276

56

332

0

83

83

276

139

415

příspěvek na penzijní připojištění - jednorázový

Celkem

nový

97

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :
Příjmy a výdaje:
1-3

Správní rada SF na svém jednání ze dne 27.1.2017 projednala a vzala na vědomí hospodaření SF za r. 2016.
Zůstatek vlastních zdrojů SF k 31.12.2016 je nad očekávání velice pozitivní a v rozpočtu pro r. 2017
je s ním počítáno pouze ve výši 97 tis. Kč. Správní rada SF schválila uvolnit z těch zdrojů prostředky pro
navýšení benefitu Unišek+ a jednorázové výplaty na účty penzijního připojištění zaměstnanců.

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

29.3.2017 Mgr. Milan Čigáš

Datum, podpis navrhovatele:

29.3.2017 Monika Pavučková

MĚSTO
N Á V R H

LITOMĚŘICE

ÚPRAVY

ROZPOČTU

pro jednání ve finančním výboru, dne:

DO

FV

10.4.2017

předkládá odbor:

školství, kultury, sportu a PP

Návrh úpravy rozpočtu:
1. Tabulka

Příjmy
Rozpočet (v tis. Kč)
původní
změna
nový

1

ÚZ/ORG
Název
1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu

2

Příspěvkové organizace - finanční vypořádání neinv. příspěvku na platy z r. 2016
3806/3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova
0
37

42 113

2 510

44 623
37

Příspěvkové organizace - finanční vypořádání neinv. příspěvku na energie z r. 2016
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

3806/2600 CCR Litoměřice, Mírové nám.
3806/3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická

0

226

226

0

411

411

3806/3317 MŠ Litoměřice, Masarykova
3806/3325 Masarykova ZŠ, Svojsíkova

0

278

278

0

48

48

3806/3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu
3806/3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova

0

226

226

0

464

464

3806/3328 ZŠ Litoměřice, Ladova
3806/3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova

0

173

173

0

27

27

0

34

34

0

8

8

0
0

40
167

40
167

3806/3401 Knihovna K.H.Máchy v Ltm. , Mírové nám.
MKZ, Na Valech - Dům kultury
3806/3406 MKZ, Na Valech - Kino Máj
MKZ, Na Valech - Divadlo

Příspěvkové organizace - finanční vypořádání neinv. příspěvku na provoz z r. 2016
15
16
17
18
19
34

3806/3369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova
MKZ, Na Valech - Dům kultury
3806/3406 MKZ, Na Valech - Kino Máj
MKZ, Na Valech - Divadlo
MKZ, Na Valech - vinobraní 2016
3801/3400 správní popl. pokuty
Celkem

0

641

0

2

641
2

0

146

146

0

1

1

0
10

-24
10

-24
20

42 123

5 425

47 548

2. Tabulka

Výdaje
Rozpočet (v tis. Kč)
původní
změna
nový

ÚZ/ORG
Název
Příspěvkové organizace - finanční vypořádání neinv. příspěvku na energie z r. 2016
20
21

3049/3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech
3049/3323 ZŠ Litoměřice, B. Němcové

22

3034/3300 příspěvek na lyžařských výcvik 7. tříd ZŠ

0
0

42
49

42
49

175

6

181

PO CCR Litoměřice
23

2601/2600 neinv. přísp. PO na provoz

2 112

-759

1 353

24
26

2602/2600 neinv. přísp. PO na platy
2606/2600 neinv. přísp. PO na energie

4 502
800

-982
-365

3 520
435

27

3046/3406 neinv. přísp. PO na provoz

0

525

525

28
29

3051/3406 neinv. přísp. PO na platy
3049/3406 neinv. přísp. PO na energie

0
0

1 384
500

1 384
500

30

3300/3500 ZŠ, MŠ - havárie, vandalismus

250

500

750

31

3325/3500 školní hřiště - oprava běžecké dráhy Masarykova ZŠ

1 000

2 100

3 100

32

3328/3500 školní hřiště - oprava běžecké dráhy ZŠ Ladova

1 000

1 800

2 800

33

3369/3500 havárie - oprava střechy CŠJ Svojíkova 7

0

625

625

9 839

5 425

15 264

PO MKZ - hrad

Celkem

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy:
Příjmy a výdaje:
2-21

Finanční vypořádání neinv. příspěvku na provoz, energie a platy poskytnutého v rozpočtovém období r. 2016.
Jde o vztah mezi zřizovatelem a příslušnou přísp. organizací.

22

Navýšení rozpočtu dle skutečného počtu zúčastněných žáků ZŠ.

23-29

Zohlednění změny provozovatele Hradu Litoměřice dle rozhodnutí RM č. 49/2/2017 ze dne 24.1.2017
a usnesení ZM č. 4/1/2017 ze dne 2.2.2017 o změně hlavní činnosti organizace platné od 1.dubna 2017.
Součástí požadavku na zvýšení příspěvku na platy u MKZ je rovněž zřízení další pracovní pozice - účetní,
která je dlouhodobě vzhledem ke střediskovému účtování organizace pod stavem. Návrh organizační
změny předložen do RM 13.4. 2017 ředitelkou PO MKZ.

30

Žádáme o navýšení UZ MŠ, ZŠ havárie o celkovou částku ve výši 500 tis. Kč, z toho :
MŠ ul. Ladova 431/1 - havárie vodovodní přípojky

100

MŠ ul. Alšova - havárie přípojky TUV a plynové přípojky

150

ZŠ ul. Na Valech - zatékání do oplechování římsy nad hlavním vchodem - havarijní stav

100

ZUŠ - lokální zatékání do střechy fasády hlavní budovy
Knihovna - oprava soklu a zdiva komínů objektu

50
50

CELKEM
31-32

500

Důvodem navýšení finančních prostředků na realizaci kompletní výměny povrchu běžeckých drah školních
hřišť Masarykova ZŠ a ZŠ Ladova je změna technlogie provedení z důvodu nevyhovujícího stávajícího podloží
pro zaručení garance pokládky finálního povrchu. Zároveň pak rozšíření výměny i o prostor rozběhové dráhy
u doskočiště na hřišti Masarykovy ZŠ.

33

Za účelem odstranění havárie stávající střešní krytiny objektu CŠJ Svojsíkova 7, v jehož důsledku dochází
k zatékání do části osvětlení umístěného ve stravovacích prostorách žádáme o částku 625 tis. Kč na výměnu
povrchu střešní krytiny Fatrafol a kompletní opravy stávajícího oplechování.

34
1

50

ZŠ ul. Na Valech - učebna PT/družina a 1.ročník/družina Masarykova ul. - havarijní stav svítidel

Navýšení rozpočtu s ohledem na plnění rozpočtu.
O finanční prostředky ve výši tis. Kč 2 510 zvyšujeme saldo příjmů a výdajů
k vyrovnání rozpočtu.

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

4.4.2017 Mgr. Karel Krejza

Datum, podpis navrhovatele:

4.4.2017 Ing. Andrea Křížová

MĚSTO
N Á V R H

LITOMĚŘICE

ÚPRAVY

pro jednání ve finančním výboru, dne:

ROZPOČTU

DO

FV

10.4.2017

předkládá odbor:

správy nemovitého majetku města
a OLH

Návrh úpravy rozpočtu:
1. Tabulka
ÚZ/ORG
1

Název

1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu

Celkem

Příjmy
Rozpočet (v tis. Kč)
původní
změna
nový
44 623

245

44 868

44 623

245

44 868

2. Tabulka
ÚZ/ORG
2

Název

Výdaje
Rozpočet (v tis. Kč)
původní
změna
nový

4806/4000 započtení vzájemných pohledávek

Celkem

0

245

245

0

245

245

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :
Výdaje:
2

Zápočet mezi odborem správy majetku a bytovým hospodářstvím (hlavní a hospodářskou činností města) v roce 2010 byla uhrazena kupní cena za byt
ve výši 244.232, Kč, kupní smlouva však nakonec nebyla podepsána, protože nájemnice dlužila na nájmu,tj. z tohoto
důvodu bude nyní proveden zápočet uhrazené kupní ceny proti pohledávkám na nájmu - tento zápočet schválila
RM dne 15.12. 2016.

1

O finanční prostředky ve výši 245 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů
k vyrovnání rozpočtu.

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

29.3.2017 Mgr. Karel Krejza

Datum, podpis navrhovatele:

29.3.2017 Mgr. Václav Härting

M

Ě

S

T

N Á V R H

O

L

I

ÚPRAVY

T

O

M

Ě

ROZPOČTU

pro jednání ve finančním výboru, dne:

Ř

I C E

DO

FV

10.4.2017

předkládá odbor:

odbor životního prostředí

Návrh úpravy rozpočtu:

1. Tabulka
ÚZ/ORG
1

Název

Příjmy
Rozpočet (v tis. Kč)
původní
změna
nový

1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu

Celkem

44 868

350

45 218

44 868

350

45 218

1. Tabulka
ÚZ/ORG

Název

Výdaje
Rozpočet (v tis. Kč)
původní
změna
nový

2

5002/5000 ovzduší - monitorovací síť

400

200

600

3

5202/5200 projekty

100

150

250

500

350

850

Celkem

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :
Výdaje:
2

Zástupce ČVUT nám sdělil, že náklady se patrně zvýší o požadovanou částku.

3

Pro úpravy ploch zeleně v památkové rezervaci a jejím ochranném pásmu je třeba připravit
a projednat projekty.

1

O finanční prostředky ve výši 350 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů
k vyrovnání rozpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:

31.3.2017 Mgr. Václav Červín

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)
Datum, podpis navrhovatele:

31.3.2017 Ing. Pavel Gryndler

M

Ě

S

T

O

N Á V R H

L

I

ÚPRAVY

T

O

M

Ě

ROZPOČTU

Ř

I C E

DO

FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

10.4.2017

předkládá odbor:

odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Návrh úpravy rozpočtu:

1. Tabulka
ÚZ/ORG
1

Název

2

1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu
6043/6400 dot. progr.-OS ČČK - finanční vypořádání dotace r. 2016

3

6801/6300 ostatní nedaňové příjmy

Příjmy
Rozpočet (v tis. Kč)
původní
změna
nový

Celkem

45 218

532

45 750

0

7

7

5

3

8

45 223

542

45 765

1. Tabulka
ÚZ/ORG

Název

Výdaje
Rozpočet (v tis. Kč)
původní
změna
nový

Domov důchodců na Dómském pahorku - havárie
4
5

oprava kanalizace
6009/6300 oprava klimatizace

6

výměna nouzového osvětlení
Celkem

0

296

296

0
0

46
200

46
200

0

542

542

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :
Příjmy a výdaje:
2

Finanční vypořádání poskytnuté dotace v r. 2016.

3

Navýšení rozpočtu s ohledem na plnění rozpočtu.

4

Dne 20.3.2017 došlo v důsledku sesednutí terénu k poškození odpadního potrubí kanalizace,
procházejícího základovým pásem a nefunkčností odvodu veškerých splašků části budovy
Domova důchodců. K poškození došlo v hloubce 5 metrů pod venkovním terénem u základů
budovy a v suterénu se hromadily splašky. V zájmu zachování provozu a předejití následným
škodám, byly okamžitě zahájeny opravné práce.

5

V Domově na Dómském pahorku byla provedena z důvodu nefunkčnosti oprava klimatizace
v kuchyňském prostoru tohoto zařízení. V rámci opravy bylo provedeno celkové čištění
v systému celé klimatizace.

6

V Domově na Domském pahorku bude provedena celková výměna nouzového osvětlení
z důvodu nefunkčnosti a to v 75% celkového osvětlení. Tato oprava je nezbytná z bezpečnostních
důvodů. Původní výrobce již tento typ osvětlení nevyrábí.

1

O finanční prostředky ve výši 532 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů
k vyrovnání rozpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:

3.4.2017 Ing. Pavel Grund

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)
Datum, podpis navrhovatele:

3.4.2017 Ing. Bc. Renáta Jurková

M

Ě

S

T

O

N Á V R H

L

I

ÚPRAVY

T

O

M

Ě

ROZPOČTU

Ř

I C E

DO

FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

10.4.2017

předkládá odbor:

odbor územního rozvoje

Návrh úpravy rozpočtu:

1. Tabulka
ÚZ/ORG
1

Název

1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu

Celkem

Příjmy
Rozpočet (v tis. Kč)
původní
změna
nový
45 750

500

46 250

45 750

500

46 250

1. Tabulka
ÚZ/ORG
2

Název

3

8211/8200 tržnice
8219/8200 KDH - stavební úpravy pro sportovní zázemí

4

8217/8201 Zvýšení bezpečnosti dopravy - Litoměřice, Palachova ulice

Celkem

Výdaje
Rozpočet (v tis. Kč)
původní
změna
nový
0

7 200

2 700

-2 700

7 200
0

15 000

-4 000

11 000

17 700

500

18 200

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :
Výdaje:
2

Rekonstrukce městské tržnice je již od roku 2015 mezi TOP problémy města.

3

Město neobdrželo dotaci na tento projekt, v letošním roce se stavba nebude realizovat.

4

Úprava podílu města u akce Palachova ulice v roce 2017 na základě vysoutěžené ceny a upřesněného harmonogramu
prací. Původní předpoklad - akce celkem cca 44 mil. Kč, dotace cca 14 mil. Kč, podíl města 30 mil. Kč (z toho v roce
2017 polovina, tj. 15 mil. Kč). Po vysoutěžení - akce celkem 25 mil. Kč, dotace cca 8,5 mil. Kč, podíl města 16,5 mil. Kč
(z toho v roce 2017 budou realizovány cca 2/3 akce).

1

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

Datum, podpis projednání s vedením města:

3.4.2017 Mgr. Václav Červín

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)
Datum, podpis navrhovatele:

3.4.2017 Ing. Venuše Brunclíková, MBA

členění dle odborů

zdroje z min. let

saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu

43 376

dotace

-352
mezisoučet 43 024

ekonomický

-911
mezisoučet 42 113

správní
mezisoučet 42 113
školství, kultury, sportu a PP

2 510
mezisoučet 44 623

správa nemovitého majetku města

245
mezisoučet 44 868

životního prostředí

350
mezisoučet 45 218

sociálních věcí a zdravotnictví

532
mezisoučet 45 750

stavební úřad
mezisoučet 45 750
územního rozvoje

500
mezisoučet 46 250

městská policie
mezisoučet 46 250
útvar obrany a krizového řízení
mezisoučet 46 250
obecní živnostenský úřad
mezisoučet 46 250
dopravy a silničního hospodářství
mezisoučet 46 250
oddělení projektů a strategií
mezisoučet 46 250
stav po 3. RO

46 250

3. RO celkem

2 874

Výběr daní za období
1-3/2017
s porovnáním na období 1-3/2016
(údaje v tis. Kč)
VÝBĚR DANÍ V ROCE
FO-ZČ
2016
2017
1111
Měsíc

58 000

67 000

FO-SVČ
2016
2017
1112

FO-KV
2016
2017
1113

6 000

6 500

1 500

PO
2016
2017
1121

5 900

60 400

PO-OBCE
2016
2017
1122

66 000

15 000

DPH
2016
2017
1211

12 000

Daň z nem.
2016
2017
1511

117 700

124 000

1

6 095

6 178

433

473

467

487

2 191

1 661

10 155

11 874

21 400
510

21 000

2

5 312

6 266

293

75

719

626

490

593

13 982

14 991

28

55

3

4 598

5 066

103

184

369

335

10 616

11 775

4 482

6 550

143

184

16 005

17 510

829

732

1 555

1 448

13 297

14 029

0

0

28 619

33 415

681

654

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

415

4
5
6
7
8
9
10
11
12
16 005

17 510

829

732

1 555

1 448

13 297

14 029

0

0

28 619

33 415

681

654

28

26

14

49

24

25

22

21

0

0

24

27

3

3

%
plnění

CELKEM výběr daní (bez PO-OBCE)

60 986

% plnění (bez PO-OBCE)

23

Rozdíl plnění +/(bez PO-OBCE)

67 788
24

6 802

M Ě S T O

L I T O M Ě Ř I C E

N Á V R H

D O

ZM

pro jednání ZM, dne : 27. 4. 2017
předkládá : Mgr. Ladislav Chlupáč
zpracoval: ing. Iveta Zalabáková – vedoucí ekonomického odboru
Návrh:
Inventarizační zpráva Města Litoměřice za rok 2016

Odůvodnění:
- dle bodu 2.8 Směrnice k provádění inventarizace (Příkaz starosty a tajemníka č. 16/2015) je se
závěrem inventarizace (tj. inventarizační zprávou) seznámeno zastupitelstvo města
- v rámci provedené inventarizace za rok 2016 nebyly zjištěny inventarizační rozdíly

Návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí Inventarizační zprávu Města Litoměřice za rok 2016 (viz příloha orig. zápisu)

Podpis navrhovatele :

Přijaté usnesení ZM č. :

Město Litoměřice
Mírové náměstí č. 15/7, Litoměřice
IČ: 00263958

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA

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

Inventura byla provedena k 31.12.2016

Inventura byla zahájena 18.11.2016 a ukončena 6.2.2017

Skutečný stav inventarizovaného majetku byl zjištěn: počítáním, přeměřením

Podle inventurních soupisů byl zjištěn tento majetek:

Účtová třída

účetní stav

účtová třída : 01

skutečný stav

rozdíl

23 933 100,00

23 933 100,00

0,00

6 171 294,90
249 362,00
2 894 382,10
14 618 061,00

6 171 294,90
249 362,00
2 894 382,10
14 618 061,00

0,00
0,00
0,00
0,00

2 918 699 586,13
2 770 850 436,20
92 960 701,70

2 918 699 586,13
2 770 850 436,20
92 960 701,70

0,00
0,00
0,00

54 888 448,23

54 888 448,23

0,00

569 039 668,23

569 039 668,23

0,00

551 658 923,23
17 380 745,00

551 658 923,23
17 380 745,00

0,00
0,00

účtová třída: 04
Nedokončený dlouhodobý majetek
041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

70 184 026,92

70 184 026,92

0,00

266 270,00
69 917 756,92

266 270,00
69 917 756,92

0,00
0,00

účtová třída : 05
Poskytnuté zálohy
052 - poskytnuté zálohy na dlouh. hmotný majetek

460 540,90

460 540,90

0,00

460 540,90

460 540,90

0,00

účtová třída: 06
Dlouhodobý finanční majetek
061 - majetkové účasti v osobách s rozh. vlivem
069 - ostatní dlouhodobý finanční majetek

183 907 578,08

183 907 578,08

0,00

10 100 000,00
173 807 578,08

10 100 000,00
173 807 578,08

0,00
0,00

účtová třída: 07
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
073 - oprávky k účtu 013
074 - oprávky k účtu 014
078 - oprávky k účtu 018
079 - oprávky k účtu 019

-11 503 621,00

-11 503 621,00

0,00

-5 277 110,90
-40 572,00
-2 894 382,10
-3 291 556,00

-5 277 110,90
-40 572,00
-2 894 382,10
-3 291 556,00

0,00
0,00
0,00
0,00

-913 646 737,73

-913 646 737,73

0,00

-807 968 152,70
-50 790 136,80
-54 888 448,23

-807 968 152,70
-50 790 136,80
-54 888 448,23

0,00
0,00
0,00

Dlouhodobý nehmotný majetek

013 - software
014 - ocenitelná práva
018 - drobný dlouhodobý nehmotný majetek
019 - ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
účtová třída: 02
Dlouhodobý hmotný majetek

021 - stavby
022 - samostatné movité věci a soubory
movitých věcí
028 - drobný dlouhodobý hmotný majetek
účtová třída: 03
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný
031 - pozemky
032 - kulturní předměty

účtová třída: 08
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
081 - oprávky k účtu 021
082 - oprávky k účtu 022
088 - oprávky k účtu 028
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Účtová třída

účtová třída: 1
zásoby a opravné položky
112 - materiál na skladě
192 - opravné položky k účtu 315
194 - opravné položky k účtu 311

-37 551 222,95

-37 551 222,95

0,00

3 222 956,52
-31 983 415,13
-8 790 764,34

3 222 956,52
-31 983 415,13
-8 790 764,34

0,00
0,00
0,00

176 750,00

176 750,00

0,00

176 750,00

176 750,00

0,00

150 789 998,41

150 789 998,41

0,00

135 576 990,87 Kč
4 311 816,69
21 726 764,00
37 524 211,48
2 192 342,09
40 194 833,94
6 839 023,76
19 951 177,48
2 836 821,43

135 576 990,87 Kč
4 311 816,69
21 726 764,00
37 524 211,48
2 192 342,09
40 194 833,94
6 839 023,76
19 951 177,48
2 836 821,43

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

755 608,18

755 608,18

0,00

755 608,18

755 608,18

0,00

94-3410460257/0100

10 996 632,98
10 996 632,98

10 996 632,98
10 996 632,98

0,00
0,00

6015-1524471/0100
107-7219730237/0100

3 460 766,38
1 899 562,67
1 561 203,71

3 460 766,38
1 899 562,67
1 561 203,71

0,00
0,00
0,00

účtová třída : 3
Zúčtovací vztahy

44 853 981,54

44 853 981,54

0,00

Pohledávky
311 - odběratelé
314 - krátkodobé poskytnuté zálohy
315 - jiné pohledávky z hlavní činnosti

59 917 214,96
23 147 887,24
3 065 745,76
33 703 581,96

59 917 214,96
23 147 887,24
3 065 745,76
33 703 581,96

0,00
0,00
0,00
0,00

-11 540 915,64
-4 374 231,64
-7 166 684,00

-11 540 915,64
-4 374 231,64
-7 166 684,00

0,00
0,00
0,00

Účtová třída: 2
Peníze
261 - pokladna
263 - ceniny

Účtová třída: 2
Zůstatky na bankovních účtech
účet
23110
9005-1524471/0100
23112
94-11618471/0710
23141
1524471/0100
23151
19-1524471/0100
23120
1003697389/0800
23152
94-3511580207/0100
23153
1004654399/0800
23156
115-2849330227/0100
231
236
23610
241
24130
245
24540
24560

107-1524471/0100

Závazky
321 - dodavatelé
324 - krátkodobé přijaté zálohy
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Účtová třída
Zúčtování se zaměstnanci a institucemi
331 - zaměstnanci
335 - pohledávky za zaměstnanci
336 - závazky ze sociální zabezpečení
337 - zdravotní pojištění

-7 028 032,00
-4 493 285,00
82 444,00
-1 821 704,00
-795 487,00

-7 028 032,00
-4 493 285,00
82 444,00
-1 821 704,00
-795 487,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Zúčtování daní,dotací a ostat. zúčtování
342 - jiné přímé daně
343 - daň z přidané hodnoty
348 - pohledávky za rozp. ÚSC

-848 329,00
-621 790,00
-266 139,00
39 600,00

-848 329,00
-621 790,00
-266 139,00
39 600,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Jiné krátkodobé pohledávky a závazky
373 - poskytnuté zálohy na transfery
374 - přijaté zálohy na transfery
377 - ostatní krátkodobé pohledávky
378 - ostatní krátkodobé závazky

14 052 577,56
18 626 331,00
-12 336 756,76
12 439 997,67
-4 676 994,35

14 052 577,56
18 626 331,00
-12 336 756,76
12 439 997,67
-4 676 994,35

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Přechodné účty aktiv a pasiv
381 - náklady příštích období
384 - výnosy příštích období
385 - příjmy příštích období
388 - dohadné účty aktivní
389 - dohadné účty pasivní

-9 698 534,34
4 725 997,00
-10 000 000,00
157 171,00
14 892 506,60
-19 474 208,94

-9 698 534,34
4 725 997,00
-10 000 000,00
157 171,00
14 892 506,60
-19 474 208,94

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Účtová třída : 4

-2 960 637 000,97

-2 960 637 000,97

0,00

Jmění účetní jednotky a upravující položky
401 - jmění účetní jednotky
403 - transfery na pořízení dlouhodobého majetku
406 - oceňovací rozdíly při prvotním použití metody
407 - jiné oceňovací rozdíly

-2 738 512 272,21
-2 971 794 541,03
-606 982 083,99
840 249 669,61
14 683,20

-2 738 512 272,21
-2 971 794 541,03
-606 982 083,99
840 249 669,61
14 683,20

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-780 508,18
-780 508,18

-780 508,18
-780 508,18

0,00
0,00

-157 673 660,62
-157 673 660,62

-157 673 660,62
-157 673 660,62

0,00
0,00

-62 701 898,39
-62 701 898,39

-62 701 898,39
-62 701 898,39

0,00
0,00

-968 661,57
57 180,00
-1 025 841,57

-968 661,57
57 180,00
-1 025 841,57

0,00
0,00
0,00

Fondy účetní jednotky
419 - ostatní fondy
Výsledek hospodaření
432 - nerozdělený zisk,neuhr. ztráta minulých let

Dlouhodobé závazky
459 - ostatní dlouhodobé závazky

Dlouhodobé pohledávky
465 - dlouhodobé poskytnuté zálohy
472 - dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
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Účtová třída
Účtová třída : 9
Podrozvahové účty

0,00

0,00

0,00

37 020 284,58
9 277 589,19
27 742 695,39

37 020 284,58
9 277 589,19
27 742 695,39

0,00
0,00
0,00

4 875 625,58
4 875 625,58

4 875 625,58
4 875 625,58

0,00
0,00

Další podmíněné pohledávky z transferů
955 - ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky
z transferů

19 321 440,74
19 321 440,74

19 321 440,74
19 321 440,74

0,00
0,00

964 - saldo výdajů a nákladů

-1 983 188,50

-1 983 188,50

0,00

Další podmíněné závazky a podmín. pasiva
982 - dlouhodobé podmíněné závazky z poskyt.
zajištění

-4 800 000,00
-4 800 000,00

-4 800 000,00
-4 800 000,00

0,00
0,00

54,00
54,00

54,00
54,00

0,00
0,00

-54 434 216,40

-54 434 216,40

0,00

Majetek účetní jednotky
902 - jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek
909 - ostatní majetek
Odepsané pohledávky a závazky
905 - vyřazené pohledávky

Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva
992 - osttaní dlouhodobá podmíněná aktiva
999 - vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům
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Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

Předseda ústřední inventarizační komise:

Bc.Miroslav Tamáš

…………………………………….

Členové ústřední inventarizační komise:

ing.Leona Slabochová …………………………………….

ing. Hana Tobiášová …………………………………….

Helena Viktorinová ………………………………………

Datum vyhotovení:

6.2.2017

Město Litoměřice
N Á V R H D O ZM
pro jednání ZM, dne: 27.4.2017
předkládá: Mgr. Karel Krejza - místostarosta
zpracovala: Ing. Andrea Křížová, vedoucí odboru ŠKSaPP

Návrh:
Schválení příspěvků z Programu regenerace MPR Litoměřice na rok 2017

Odůvodnění:
Odbor ŠKSaPP předkládá ZM ke schválení doporučení subkomise Regenerace městské památkové
rezervace a Rady města ( usnesení č. 191/8/2017 ze dne 13.4.2017) na rozdělení příspěvku pro
žadatele na obnovu nemovitých kulturních památek v rámci Programu regenerace MPR Litoměřice na
rok 2017.
Výše kvóty státní finanční podpory v tomto programu je od MK ČR pro rok 2017 – 2 390 000,- Kč.
Příspěvek města vlastníkům doporučovaných objektů činí 407.734,21 Kč (UZ 3404/3400 - 500 tis Kč v
rámci schváleného rozpočtu města na rok 2017).
Celkem je předkládán návrh na alokaci veřejných prostředků ve výši 2 797 734,21 Kč.
Subkomise při hodnocení anketních dotazníků jednotlivých žadatelů o podporu vycházela z výše
přidělené finanční kvóty MK, dále pak přihlížela ke stavebnímu stavu dotčených objektů, a k faktu, jak
vlastníci objektů udržují průběžně stavební stav kulturní památky z vlastních prostředků. Přihlédnuto
bylo rovněž k současnému stavu připravenosti obnovy kulturních památek, včetně toho, jak vlastníci
kulturních památek dlouhodobě respektují ustanovení zákona č. 20/87 Sb. o státní památkové péče
ve znění platných předpisů.

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje rozdělení kvóty státní finanční podpory Programu regenerace MPR Litoměřice na rok
2017 ve výši 2 390 000,- Kč a z rozpočtu Města Litoměřice 407.734,21 Kč podle předloženého
návrhu. (viz. příloha orig.zápisu )

Podpis navrhovatele:

Přijaté usnesení ZM č.:

Město Litoměřice - Program regenerace MPR 2017

Kulturní památka (identifikace
objektu)

dům č.p. 222/4, Dlouhá ul.
dům č.p. 157/30 Mírové náměstí
dům č.p. 157/30, Mírové náměstí
dům č.p. 15/7 Mírové náměstí
dům č.p. 38/6 Michalská ul.
dům č.p. 258/10 Lidická ul.
dům č.p. 180/19 Dlouhá ul.
dům č.p. 4/12 "U Modrého hroznu"
Jezuitská ul.
kanovnický dům č.p. 4 Dómské
náměstí
kanovnický dům č.p. 5 Dómské
náměstí
Celkem

Druh vlastníka (FO,
PO, církev, obec)

Celkové náklady
2017 (v Kč)

obnova fasády vč. arch. prvků a reliéfu jelena, nátěr fasády
výměna oken

kraj
PO

89 944,80
668 057,00

44 000,00
334 000,00

9 966,88
66 834,20

oprava fasády, výměna klempířských prvků, restaurování medailonu

PO

351 390,09

175 000,00

restaurování dvorní fasády (omítky, malby, kamenné prvky)
výměna střešní krytiny na dvorním traktu
oprava fasády do ulice, nátěr oken, oprava terasy
oprava střechy, výměna střešní krytiny
restaurování vstupních vrat
stavební práce

obec
FO
FO
FO
FO
FO

499 290,00
209 172,58
101 005,36
1 751 935,45
97 000,00
36 791,00

obnova fasády, obnova dřevěných, kamenných a štukových prvků

církev

obnova uliční fasády

církev

Akce obnovy (stručná charakteristika)

pozn. V případě restaurátorských prací může podpora z MK ČR činit až 100% celkových způsobilých nákladů

% kvóta MK
(max 50%)

% kvóta město
(min 10%)

% kvóta vlastník
(min 40%)

35 977,92
267 222,80

48,92%
50,00%

11,08%
10,00%

40,00%
40,00%

35 834,05

140 556,04

49,80%

10,20%

40,00%

385 000,00
104 000,00
50 000,00
800 000,00
97 000,00
18 000,00

0,00
21 502,58
10 602,36
176 161,27
0,00
4 074,60

114 290,00
83 670,00
40 403,00
775 774,18
0,00
14 716,40

77,11%
49,72%
49,50%
45,66%
100,00%
48,93%

0,00%
10,28%
10,50%
10,06%
0,00%
11,07%

22,89%
40,00%
40,00%
44,28%
0,00%
40,00%

364 151,88

170 000,00

37 134,60

157 017,28

46,68%

10,20%

43,12%

449 968,67

213 000,00

45 623,67

191 345,00

47,34%

10,14%

42,52%

2 390 000,00

407 734,21

1 820 972,62

4 618 706,83

příspěvek MK (v
Kč)

příspěvek města
Litoměřice (v Kč)

vlastník (v Kč)

MĚSTO LITOMĚŘICE
N Á V R H D O ZM
pro jednání ZM, dne:
předkládá:
zpracovala:

27. 4. 2017
Mgr. Karel Krejza, místostarosta
Ing. Andrea Křížová, vedoucí odboru ŠKSaPP

Návrh:
Poskytnutí dotace a návratné finanční výpomoci Slavoji Litoměřice, z.s. na pořízení plastového
povrchu hokejbalového hřiště
Odůvodnění:
Žádost Slavoje Litoměřice, z.s. o poskytnutí účelové dotace ve výši 700.000 Kč na pořízení nového
plastového povrchu hokejbalového hřiště - viz příloha orig. zápisu.
Slavoj Litoměřice, z.s. žádal Město Litoměřice o poskytnutí této dotace již v září 2016 před
projednáváním návrhu rozpočtu města pro rok 2017. Komisí sportu při RM na jednání dne 31. 10.
2016 bylo doporučeno využití vyhlášeného dotačního programu z MŠMT 133510 – Podpora
materiálně technické základny sportu pro rok 2017, kdy v případě získání podpory v tomto dotačním
programu by byla poskytnuta dotace z rozpočtu města ve výši požadované spoluúčasti tj. 20 %
nákladů resp. 140tis Kč. Po zveřejnění výsledků programu MŠMT, kdy předkládaný projekt nebyl
podpořen, byla městu Litoměřice doručena dne 13. 3. 2017 nová žádost o poskytnutí dotace na shora
uvedený investiční záměr.
Po dalším projednání se zástupci Slavoje Litoměřice, z.s. je poskytnutí návratné finanční výpomoci ve
výši 350tis Kč navrhováno na dobu 5 let, a to dle splátkového kalendáře 70.000 Kč/ročně se splatností
nejpozději do konce příslušného kalendářního roku. Znění navrhované veřejnoprávní smlouvy bylo
rovněž projednáno a odsouhlaseno na zasedání výkonného výboru Slavoj Litoměřice, z.s..
Poskytnutí účelové dotace ve výši 350.000 Kč a návratné finanční výpomoci (půjčky) ve výši 350.000
Kč bylo projednáno v RM dne 16. 3. 2017 pod usnesením č. 156/6/2017.
Návrh na usnesení:
ZM schvaluje
a) poskytnutí účelové dotace ve výši 350.000 Kč na pořízení plastového povrchu hokejbalového
hřiště Slavoji Litoměřice, z.s., IČO: 148 66 170, Písečný ostrov 1928/1, 412 01 Litoměřice
b) poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 350.000 Kč na pořízení plastového povrchu
hokejbalového hřiště Slavoji Litoměřice, z.s., IČO: 148 66 170, Písečný ostrov 1928/1, 412 01
Litoměřice
c) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a návratné finanční výpomoci (viz příloha
orig. zápisu)
d) rozpočtové opatření (viz příloha orig. zápisu)

Podpis navrhovatele:

Přijaté usnesení ZM č.:

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
č. ŠKAS 122/2017

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

Město Litoměřice
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: XXXXX
(dále jen „poskytovatel“)
a
Slavoj Litoměřice, z.s.
se sídlem Písečný ostrov 1928/1, 412 01 Litoměřice
IČO: 148 66 170
zastoupený předsedou Ing. Lucií Dvořákovou
a výkonným ředitelem Bc. Eduardem Šífem
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: XXXXX
(dále jen „příjemce“)
uzavírají tuto smlouvu:
Čl. 1
Předmět a účel smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace a návratné finanční výpomoci
ze strany poskytovatele příjemci na pořízení plastového povrchu hokejbalového hřiště
ve vlastnictví příjemce, umístěného na pozemku parc. č. 4005/16 katastrální území
Litoměřice, které bude realizováno v roce 2017.
Čl. 2
Výše a způsob poskytnutí dotace
1. Poskytovatel na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů a ve smyslu usnesení Zastupitelstva města Litoměřice č. ……………
ze dne 27. 04. 2017, poskytuje příjemci ze svého rozpočtu na rok 2017 jednorázovou
účelovou dotaci na výdaje uvedené v Čl. 1 této smlouvy ve výši 350.000 Kč (slovy:
třistapadesát tisíc korun českých).
2. Dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodem z účtu poskytovatele
č. XXXXX na účet příjemce č. XXXXX vedeného u České spořitelny, a.s., nejpozději do 30
dnů od doručení podepsané veřejnoprávní smlouvy příjemcem.

3. Příjemce se zavazuje předložit poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté dotace
nejpozději do 31. 1. 2018.
Čl. 3
Výše a způsob poskytnutí návratné finanční 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. ……………
ze dne 27. 04. 2017, poskytuje příjemci ze svého rozpočtu na rok 2017 jednorázovou
účelovou návratnou finanční výpomoc na výdaje uvedené v Čl. 1 této smlouvy ve výši
350.000 Kč (slovy: třistapadesáttisíc korun českých).
2. Návratná finanční výpomoc bude poskytnuta bezhotovostním převodem z účtu
poskytovatele č. XXXXX na účet příjemce č. XXXXX vedeného u České spořitelny, a.s.,
nejpozději do 30 dnů od doručení podepsané veřejnoprávní smlouvy příjemcem.
3. Příjemce se zavazuje předložit poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté návratné
finanční výpomoci nejpozději do 31. 1. 2018.
4. Příjemce se zavazuje návratnou finanční výpomoc vrátit poskytovateli nejpozději
do 5 let bezhotovostním převodem na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy,
a to tak, že každoročně uhradí splátku ve výši 70.000 Kč (slovy: sedmdesáttisíc korun
českých) vždy nejpozději do 31. 12. příslušného kalendářního roku, tedy v souladu s tímto
splátkovým kalendářem:
1.
2.
3.
4.
5.

splátka ve výši 70.000 Kč do 31. 12. 2017
splátka ve výši 70.000 Kč do 31. 12. 2018
splátka ve výši 70.000 Kč do 31. 12. 2019
splátka ve výši 70.000 Kč do 31. 12. 2020
splátka ve výši 70.000 Kč do 31. 12. 2021
Čl. 4
Práva a povinnosti smluvních stran

Příjemce dotace prohlašuje, že dotaci a návratnou finanční výpomoc přijímá a v této
souvislosti se zavazuje:
1. Příjemce se zavazuje použít dotaci a návratnou finanční výpomoc výhradně k úhradě
výdajů specifikovaných v Čl. 1 této Smlouvy.
2. Příjemce je povinen použít dotaci a 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 dotaci ani návratnou finanční výpomoc na jinou právnickou
osobu či fyzickou osobu.
4. Vést řádně a odděleně v účetní evidenci čerpání prostředků od poskytovatele.

5. Příjemce prohlašuje, že nemá žádné pohledávky po lhůtě splatnosti ve vztahu
k poskytovateli a není v insolvenčním řízení. Pokud tato skutečnost nastane v budoucnu,
je příjemce povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit poskytovateli. Zahájení
insolvenčního řízení je důvodem k odstoupení od smlouvy ze strany poskytovatele.
6. Příjemce prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy je účtem příjemce.
7. 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.
8. Uvádět po celou dobu čerpání dotace a návratné finanční výpomoci na všech
tiskovinách, elektronických nebo jiných médiích (CD, DVD, na internetu apod.)
vyhotovených v rámci činnosti příjemce a na viditelných místech při všech akcích
souvisejících s činností, že jsou realizovány za finanční spoluúčasti Města Litoměřice.
9. Příjemce se zavazuje na originálech dokladů proplácených z dotace Města Litoměřice
uvádět: „Tento náklad je hrazen z dotace Města Litoměřice“.
10. Příjemce bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších
údajů uvedených v této Smlouvě, včetně výše a podmínek poskytnutí dotace a návratné
finanční výpomoci.
11 Smluvní strany současně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh,
není označován za obchodní tajemství. Město Litoměřice je oprávněno, pokud postupuje
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, poskytovat veškeré informace o této Smlouvě a o jiných údajích tohoto
závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových
podkladech,
předávacích
protokolech
či
jiných
písemnostech).
Vzhledem
k veřejnoprávnímu charakteru Města Litoměřice souhlasí příjemce se zveřejněním
veškerých údajů týkajících se či souvisejících s plněním dle této Smlouvy podle zákona
č. 106/1999 Sb., a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
12. Příjemce je povinen zajistit obecné povinnosti při nakládání s odpady vč. třídění
jednotlivých složek odpadu minimálně v rozsahu papír – plast – sklo (a dalších složek
např. kovů dle konkrétních podmínek činnosti).
Čl. 5
Finanční vypořádání dotace a návratné finanční výpomoci
1. V případě, že příjemce nedoloží náklady ve výši přiznané dotace a návratné finanční
výpomoci, je příjemce povinen nevyužitou dotaci nebo návratnou finanční výpomoc vrátit
na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 15. 2. 2018.
2. Dotace a návratná finanční výpomoc nebude vyplacena, pokud poskytovatel
po uzavření smlouvy zjistí, že příjemce má vůči poskytovateli nesplněné finanční závazky
po datu splatnosti nebo bylo zahájeno insolvenční řízení s osobou příjemce nebo vstup do
likvidace.

Čl. 6
Kontrola čerpání dotace a návratné finanční výpomoci
1. Poskytovatel si vyhrazuje právo provést kontrolu čerpání dotace a 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.
2. Příjemce je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),
ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly
prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Příjemce je tak
povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zejména zaměstnancům nebo
zmocněncům poskytovatele, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů
veřejné správy a vytvořit uvedeným osobám a orgánům podmínky k provedení kontroly
předmětu plnění této smlouvy a poskytnout jim součinnost.
Čl. 7
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 část dotace nebo návratné finanční výpomoci, 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 dotace
a 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 dotaci a 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 dotace a návratná finanční výpomoc
poskytnuta,
e) pokud příjemce neumožní poskytovateli, resp. jím pověřenému pracovníkovi, provedení
kontroly čerpání peněžních prostředků, tedy nepředložení příslušných účetních knih,
příjmových a výdajových dokladů, jakož i další neposkytnutí potřebné součinnosti
k provedení kontroly,
f) příjemce neprovede finanční vypořádání dotace a návratné finanční výpomoci v termínu
stanoveném touto Smlouvou,
g) příjemce neinformuje veřejnost o tom, že aktivity v rámci své činnosti jsou realizovány
za finanční spoluúčasti Města Litoměřice,
h) z důvodu zániku příjemce (právnímu nástupci).
4. V případě výpovědi této Smlouvy před proplacením dotace a návratné finanční
výpomoci, nárok na vyplacení nevzniká a nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi
Smlouvy po proplacení dotace a 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.
7. Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související s poskytnutou
dotací a návratnou finanční výpomoc po dobu 10 let od ukončení čerpání dotace a
návratné finanční výpomoci 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 a návratná finanční výpomoc poskytnuta.
Čl. 8
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 a návratná finanční
výpomoc.
2. Neoprávněným použitím dotace a 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 dotace nebo návratné finanční
výpomoci nebo jejich části ve lhůtě 1 měsíce, zjistí-li na základě kontroly, 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 dotace a návratná finanční výpomoc poskytnuta, u nichž nelze vyzvat k provedení
opatření k nápravě. V rozsahu, v jakém příjemce vrátil dotaci nebo 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 na základě kontrolního zjištění, že příjemce porušil méně závažnou
podmínku této Smlouvy, u níž poskytovatel stanovil, že její nesplnění bude postiženo
nižším odvodem, než kolik činí celková částka dotace a 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. 4 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. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů.
9. Porušení podmínek poskytnutí dotace a návratné finanční výpomoci bude zohledněno
v případě další žádosti příjemce o finanční podporu ze strany poskytovatele pro další
období.
Čl. 9
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. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami,
nejsou-li smluvní strany současně přítomny, pak dnem dojití podepsané smlouvy druhé
smluvní straně.
7. Město Litoměřice, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto
právního jednání splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto smlouvu
zveřejní v ISRS.
8. Smluvní strany jsou si vědomy, že Město Litoměřice je povinným subjektem podle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a tímto vyslovují svůj souhlas se
zveřejněním této smlouvy v ISRS na dobu neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje,
které se neuveřejňují.
V Litoměřicích dne ………………….

………………………………
Město Litoměřice
zastoupené místostarostou
Mgr. Karlem Krejzou

V Litoměřicích dne ……………………

…………………………
Slavoj Litoměřice, z.s.
zastoupený předsedou
Ing. Lucií Dvořákovou

………………………………….
Slavoj Litoměřice, z.s.
zastoupený výkonným ředitelem
Bc. Eduardem Šífem
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N Á V R H

LITOMĚŘICE
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ROZPOČTU

pro jednání v ZM, dne:

DO

ZM

27.4.2017

předkládá odbor:

školství, kultury, sportu a PP

Návrh úpravy rozpočtu:
1. Tabulka
ÚZ/ORG
1

Název

1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu

Celkem

Příjmy
Rozpočet (v tis. Kč)
původní
změna
nový
46 250

560

46 810

46 250

560

46 810

Výdaje

2. Tabulka
ÚZ/ORG

Název
TJ Slavoj - hřiště - hokejbal - povrch - spoluúčast k dotaci

Rozpočet (v tis. Kč)
původní
změna
nový
140

-140

0

3

3238/3200 TJ Slavoj - dotace - hřiště - hokejbal - povrch

0

350

350

4

TJ Slavoj - půjčka - hřiště - hokejbal - povrch

0

350

350

140

560

700

2

Celkem

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy:
Příjmy a výdaje:
2-4

RM na svém jednání dne 16.3.2017 doporučila ZM ke schválení poskytnutí Slavoji Litoměřice, z.s.
700 tis. Kč na pořízení plastového porchu hokejbalového hřiště, a to jako účelovou dotaci ve výši 350 tis. Kč
a poskytnutí návratné finanční výpomoci (půjčky) ve výši 350 tis. Kč.

1

O finanční prostředky ve výši 560 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.

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

19.4.2017 Mgr. Karel Krejza

Datum, podpis navrhovatele:

19.4.2017 Ing. Andrea Křížová

PP

Město Litoměřice
N Á V R H D O ZM
pro jednání ZM, dne: 27.4.2017
předkládá: Mgr. Karel Krejza - místostarosta
zpracovala: Ing. Andrea Křížová, vedoucí odboru ŠKSaPP

Návrh:
Žádost o poskytnutí dotace – Sdružení pro obnovu hasičských tradic, z.s. , IČO: 69291217.

Odůvodnění:
Individuální žádost Sdružení pro obnovu Hasičských tradic, z.s. ze dne 20.2.2017 týkající se
poskytnutí dotace z rozpočtu Města Litoměřice na uskutečnění projektu: Hasičské slavnosti Litoměřice
2017. Hasičské slavnosti se budou konat ve dnech 9. – 10.6.2017 ( s přípravami a ukončením od
8.6.2017 od 12.00 hodin do 11.6.2017 do 18.00 hodin) na Výstavišti Zahrada Čech Litoměřice, na
Mírovém náměstí v Litoměřicích a na Lodním náměstí v Litoměřicích - žádost viz příloha originál
zápisu.
Město Litoměřice pravidelně 1 x za 3 roky poskytuje dotaci na jeho konání a to účelově schválenou
částkou 200 000 Kč v rozpočtu města.
V případě poskytnutí dotace, která převyšuje částku 50 tis. Kč, je vyhrazeno právo rozhodování
Zastupitelstvu obce (dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích).
RM dne 16. 3. 2017 usnesením č. 127/6/2017 doporučila ZM schválit poskytnutí dotace ve výši
200.000 Kč Sdružení pro obnovu hasičských tradic, z.s.
Dopad do rozpočtu města:
ÚZ 3401/3400 Hasičské slavnosti 200 000 Kč

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 200.000 Kč Sdružení pro obnovu hasičských tradic, z.s., se
sídlem Tisá 470, 403 36 IČO: 69291217 na uskutečnění projektu: „Hasičské slavnosti Litoměřice
2017“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ( smlouva viz příloha orig. zápisu ).
.
.

Podpis navrhovatele:

Přijaté usnesení ZM č.:

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
č. ŠKAS 039/2017
uzavřená podle § 10a odst. 3 a 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů a podle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu,
ve znění pozdějších předpisů

Město Litoměřice
se sídlem Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice
IČO: 002 63 958
zastoupené: starostou Mgr. Ladislavem Chlupáčem
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: XXXXX
(dále jen poskytovatel)
a
Sdružení pro obnovu hasičských tradic, z.s.
se sídlem Tisá 470, 403 36 Tisá
IČO: 69291217
zastoupené: Jindřichem Hejdukem
bankovní spojení: ČSOB Děčín
číslo účtu: XXXXX
(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 (propagační materiál, nákup služeb, výdaje za
pronájmy, kulturní program) spojených s projektem „Hasičské slavnosti Litoměřice
2017“, který se bude konat ve dnech 9. – 10. 6. 2017.
Čl. 2
Výše a způsob poskytnutí dotace
1. Poskytovatel na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a ve
smyslu usnesení Zastupitelstva města Litoměřice č. …………. ze dne 27. 4. 2017,
poskytuje příjemci ze svého rozpočtu na rok 2017 jednorázovou účelovou dotaci na výdaje
uvedené v Čl. 1 této smlouvy ve výši 200.000 Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých).
2. Dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodem z účtu poskytovatele
č. XXXXX na účet příjemce č. XXXXX vedeného u ČSOB Děčín, nejpozději do 14 dnů od
účinnosti této smlouvy, která bude splněna zveřejněním v ISRS podle zákona č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Příjemce se zavazuje předložit poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté dotace
nejpozději do 31. 1. 2018.

Čl. 3
Práva a povinnosti smluvních stran
Příjemce dotace prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Příjemce se zavazuje použít dotaci výhradně k úhradě výdajů specifikovaných v
Čl. 1 této Smlouvy.
2. Příjemce dotace je povinen použít dotaci pouze v souladu s touto Smlouvou a právními
předpisy, zejména se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/19991Sb., o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů.
3. Příjemce nesmí převést dotaci na jinou právnickou osobu či fyzickou osobu.
4. Vést řádně a odděleně v účetní evidenci čerpání prostředků od poskytovatele dotace.
5. Příjemce prohlašuje, že nemá žádné pohledávky po lhůtě splatnosti ve vztahu
k poskytovateli a není v insolvenčním řízení. Pokud tato skutečnost nastane v budoucnu,
je příjemce dotace povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit poskytovateli dotace.
Zahájení insolvenčního řízení je důvodem k odstoupení od smlouvy ze strany
poskytovatele dotace.
6. Příjemce prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy je účtem příjemce
dotace.
7. Informovat poskytovatele dotace o zásadních změnách příjemce dotace jako jsou
vlastnická práva, vstup do likvidace, přeměna právnické osoby, změna statutárního
zástupce, změna názvu, bankovního spojení, sídla či doručovací adresy apod., a to do 14
dnů ode dne, kdy tato skutečnost (změna) nastala.
8. Uvádět po celou dobu čerpání dotace na všech tiskovinách, elektronických nebo jiných
médiích (CD, DVD, na internetu apod.) vyhotovených v rámci činnosti příjemce dotace a
na viditelných místech při všech akcích souvisejících s činností, že jsou realizovány za
finanční spoluúčasti Města Litoměřice.
9. Příjemce dotace se zavazuje na originálech dokladů proplácených z dotace Města
Litoměřice uvádět: „Tento náklad je hrazen z dotace Města Litoměřice“.
10. Příjemce dotace bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a
dalších údajů uvedených v této Smlouvě, včetně výše a podmínek poskytnutí dotace.
11 Smluvní strany současně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh,
není označován za obchodní tajemství. Město Litoměřice je oprávněno, pokud postupuje
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, poskytovat veškeré informace o této Smlouvě a o jiných údajích tohoto
závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových
podkladech,
předávacích
protokolech
či
jiných
písemnostech).
Vzhledem
k veřejnoprávnímu charakteru Města Litoměřice souhlasí příjemce dotace se zveřejněním
veškerých údajů týkajících se či souvisejících s plněním dle této Smlouvy podle zákona
č. 106/1999 Sb., a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
12. Příjemce je povinen zajistit obecné povinnosti při nakládání s odpady vč. třídění
jednotlivých složek odpadu minimálně v rozsahu papír – plast – sklo (a dalších složek
např. kovů dle konkrétních podmínek činnosti).
Čl. 4
Finanční vypořádání dotace
1. V případě, že příjemce nedoloží náklady ve výši přiznané dotace, je příjemce povinen
nevyužitou dotaci vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to
nejpozději do 15. 2. 2018.
2. Dotace nebude vyplacena, pokud poskytovatel po uzavření smlouvy zjistí, že příjemce
dotace má vůči poskytovateli nesplněné finanční závazky po datu splatnosti nebo bylo
zahájeno insolvenční řízení s osobou příjemce dotace nebo vstup do likvidace.
Čl. 5
Kontrola čerpání dotace
1. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo provést kontrolu čerpání dotace a v této
souvislosti nahlížet do účetnictví příjemce. Příjemce dotace se tímto zavazuje vytvořit
podmínky k provedení kontroly a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným
k provádění kontroly a přijaté závěry kontroly respektovat.
2. Příjemce dotace je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),
ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly
prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Příjemce dotace
je tak povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zejména zaměstnancům
nebo zmocněncům poskytovatele, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných
orgánů veřejné správy a vytvořit uvedeným osobám a orgánům podmínky k provedení
kontroly předmětu plnění této smlouvy a poskytnout jim součinnost.
Čl. 6
Doba trvání smlouvy
1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do úplného vypořádání všech peněžitých
nároků z této Smlouvy plynoucích.
2. Smlouvu lze ukončit na základě:
•
písemné Dohody obou smluvních stran.
Při ukončení Smlouvy Dohodou je příjemce dotace povinen vrátit bezhotovostním
převodem na účet poskytovatele dotace poskytnutou část dotace, která mu již byla
vyplacena, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení Dohody
podepsané oběma smluvními stranami, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
•
písemnou výpovědí Smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.
Poskytovatel dotace může smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení
dotace. Výpověď Smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody
jejího udělení.

Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po
měsíci, v němž byla výpověď doručena příjemci dotace. Účinky doručení pro účely této
smlouvy však nastávají i tehdy, pokud příjemce svým jednáním nebo opomenutím
doručení zmařil.
3. Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemce dotace stanovených touto
Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustí
zejména pokud:
a) příjemce dotace použije dotaci k jinému účelu než uvedenému v této Smlouvě,
b) příjemce dotace uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže
uzavření této Smlouvy,
c) příjemce dotace je v likvidaci, nebo s ním bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona
č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů,
d) příjemce dotace změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace pro
danou oblast podpory, ztratí způsobilost k činnosti, na níž byla dotace poskytnuta,
e) pokud příjemce dotace neumožní poskytovateli, resp. jím pověřenému pracovníkovi,
provedení kontroly čerpání peněžních prostředků z dotace, tedy nepředložení příslušných
účetních knih, příjmových a výdajových dokladů, jakož i další neposkytnutí potřebné
součinnosti k provedení kontroly,
f) příjemce dotace neprovede finanční vypořádání dotace v termínu stanoveném touto
Smlouvou,
g) příjemce dotace neinformuje veřejnost o tom, že aktivity v rámci své činnosti realizuje
za finanční spoluúčasti Města Litoměřice,
h) z důvodu zániku příjemce dotace (právnímu nástupci).
4. V případě výpovědi této Smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace
nevzniká a nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi Smlouvy po proplacení
dotace, se příjemce dotace zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit bezhotovostním
převodem na účet poskytovatele dotace uvedený v záhlaví této Smlouvy bez zbytečného
odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručení výpovědi.
5. Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že příjemce
dotace vrátí poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení
Smlouvy dojde až vypořádáním všech práv a povinností smluvních stran.
6. Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení Smlouvy
musí být učiněn písemně a musí v něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku
Smlouvy.
7. Příjemce dotace je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související
s poskytnutou dotací po dobu 10 let od ukončení čerpání dotace způsobem, který je
v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Lhůta začíná běžet od 1. 1. roku
následujícího po roce, na který byla dotace poskytnuta.
Čl. 7
Sankce za porušení podmínek poskytnutí dotace
1. Porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je každé neoprávněné

použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých jako dotace.
2. Neoprávněným použitím dotace je její použití, kterým byla porušena povinnost
stanovená právními předpisy ČR, přímo použitelnými předpisy Evropské unie a touto
Smlouvou. Za neoprávněné použití dotace se považuje porušení povinnosti příjemce
dotace, ke kterému došlo před i po připsání peněžních prostředků na účet příjemce dotace
a neprokáže-li příjemce dotace, jak byly tyto prostředky použity.
3. Zadržením peněžních prostředků je porušení povinnosti vrácení poskytnutých
prostředků ve stanoveném termínu.
4. Příjemce dotace, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení
rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele dotace.
5. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k vrácení dotace nebo její části ve
lhůtě 1 měsíce, zjistí-li na základě kontroly, že příjemce dotace porušil povinnost
stanovenou právním předpisem, která souvisí s účelem, na který byla dotace poskytnuta,
nedodržel účel dotace nebo podmínky této Smlouvy, za kterých byla dotace poskytnuta, u
nichž nelze vyzvat k provedení opatření k nápravě. V rozsahu, v jakém příjemce dotace
vrátil dotaci nebo její část, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.
6. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k provedení opatření k nápravě v
jím stanovené lhůtě, domnívá-li se na základě kontrolního zjištění, že příjemce dotace
porušil méně závažnou podmínku této Smlouvy, u níž poskytovatel dotace stanovil, že její
nesplnění bude postiženo nižším odvodem, než kolik činí celková částka dotace a jejíž
povaha umožňuje nápravu v náhradní lhůtě. V rozsahu, v jakém příjemce dotace provedl
opatření k nápravě, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.
7. Podle této Smlouvy se porušením méně závažné povinnosti rozumí porušení povinnosti
stanovené v Čl. 3 odst. 7. této Smlouvy. Za porušení těchto povinností se stanoví odvod
ve výši 300 Kč. Při porušení několika méně závažných povinností se odvody za porušení
rozpočtové kázně sčítají.
8. Stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně, stanovení penále za prodlení
s odvodem a prominutí odvodu nebo penále a související záležitosti se řídí ust. § 22
zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů.
9. Porušení podmínek poskytnutí dotace bude zohledněno v případě další žádosti
příjemce dotace o finanční podporu (dotaci) ze strany poskytovatele dotace pro další
období.
Čl. 8
Závěrečná ustanovení
1. Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí
příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými předpisy.
2. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží
poskytovatel dotace a příjemce dotace.

3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této Smlouvy, a že je projevem jejich
pravé a svobodné vůle, a že nebyla ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných
podmínek.
4. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky za souhlasu obou smluvních
stran, platnost těchto dodatků je podmíněna souhlasem Zastupitelstva města Litoměřice.
5. Rada města Litoměřice schválila usnesením č. 719/23/2016 ze dne 15. 12. 2016
v souladu s vyhláškou č. 1/2002, o znaku a praporu města Litoměřic užívání znaku Města
Litoměřice při všech formách propagace akcí a celoročních činností subjektů,
podpořených finančními prostředky z rozpočtu města Litoměřice.
6. Město Litoměřice osvědčuje touto doložkou ve smyslu § 41 zákona č.128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž
uvedený zákon podmiňuje platnost tohoto právního jednání.
7. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, nejsou-li
smluvní strany současně přítomny, pak dnem dojití podepsané smlouvy druhé smluvní
straně.
8. Město Litoměřice, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto
právního jednání splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto smlouvu
zveřejní v ISRS.
9. Smluvní strany jsou si vědomy, že Město Litoměřice je povinným subjektem podle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a tímto vyslovují svůj souhlas se
zveřejněním této smlouvy v ISRS na dobu neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje,
které se neuveřejňují.

V Litoměřicích dne ………………….

V Litoměřicích dne ……………………

…………………………………..
Město Litoměřice
zastoupené starostou
Mgr. Ladislavem Chlupáčem

…………………………………………..
Sdružení pro obnovu hasičských tradic, z.s.
zastoupené předsedou
Jindřichem Hejdukem

Město Litoměřice
N Á V R H D O ZM
pro jednání ZM, dne: 27.4.2017
předkládá: Mgr. Karel Krejza - místostarosta
zpracovala: Ing. Andrea Křížová, vedoucí odboru ŠKSaPP
Návrh:
Schválení dotací pro rok 2017 nad 50 tis. Kč v „Programu podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích
a kulturního projektu „Litoměřické kulturní léto“.
Odůvodnění:
Odbor ŠKSaPP má v rozpočtu schválenu částku 500.000,- Kč na Program podpory v oblasti kultury,
který je určen jako kompenzace nákladů na kulturní akce pořádané pro veřejnost na území města
Litoměřic, popř. lze udělit výjimku při významné reprezentaci města a to i v zahraničí (pravidla pro
podání žádostí schválena RM usnesením č. 722/23/2016 dne 15. 12. 2016) dále pak částku 500.000,Kč na realizaci uceleného kulturního projektu ve městě pod jednotným logem a propagací, určeného
jak pro občany města, tak i potenciální návštěvníky v turistické sezóně od června do září běžného
roku - Litoměřické kulturní léto (LIKUL 2017).
Komise kultury při RM projednala na svém zasedání dne 22.3.2017 rozdělení shora uvedených dotací
dle kritérií pro hodnocení žádostí ve vyhlášeném „Programu podpory v oblasti KULTURY
v Litoměřicích a kulturního projektu „Litoměřické kulturní léto“ a to: naplňování cíle programu, dopad
na cílovou skupinu, originalita/ vzorový projekt, finanční stránka projektu a celkový dojem. Při
stanovení navrhované výše finanční dotace pak komise zohlednila finanční náročnost a požadavky
žadatelů ve vztahu k celkovému objemu takto účelově určených finančních prostředků v rozpočtu
města.
V případě rozhodování o poskytnutí dotace nad 50.000,-Kč je vyhrazeno toto právo Zastupitelstvu
obce ( dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ). Vzhledem ke Stanovisku Ministerstva financí /
Ministerstva vnitra k novele zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v
souvislosti s rozhodováním o dotacích nebo návratných finančních výpomocích je pro určení
příslušnosti zastupitelstva rozhodující nikoli částka, která bude obcí přiznána, ale částka, která byla v
žádosti požadována. Přesahuje-li tato částka 50 000 Kč, je funkčně příslušné zastupitelstvo, i kdyby
nakonec bylo přiznáno méně než 50 000 Kč.
RM doporučila předložený návrh ZM ke schválení usnesením č. 164/7/2017 ze dne 30. 3. 2017.
Dopad do rozpočtu města:
03401/3400 – Litoměřické kulturní léto
03401/3400 – granty na podporu kultury

SR
SR

500 tis. Kč
500 tis. Kč

Návrh na usnesení:
a) ZM schvaluje poskytnutí dotací z „Programu podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích
a kulturního projektu „Litoměřické kulturní léto“ na rok 2017 subjektům uvedeným v příloze č.1
orig. zápisu
b) ZM neschvaluje přiznání dotací v požadované výši u subjektů uvedených v příloze č. 2 orig.
zápisu
c) ZM schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z „Programu podpory
v oblasti KULTURY v Litoměřicích a kulturního projektu “Litoměřické kulturní léto“ s žadateli
uvedenými v příloze č. 1 dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (vzorová
smlouva viz příloha č.3 originál zápisu).

Podpis navrhovatele:

Přijaté usnesení ZM č.:

Vzorová smlouva o poskytnutí dotace z Programu podpory v oblasti KULTURY v
Litoměřicích a kulturního projektu "Litoměřické kulturní léto" nad 50 tisíc

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
č. ŠKAS xxx/17
uzavřená podle § 10a odst. 3 a 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů a podle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu,
ve znění pozdějších předpisů

Město Litoměřice
se sídlem Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice
IČO: 002 63 958
zastoupené místostarostou Mgr. Karlem Krejzou
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 1524-471/0100
(dále jen poskytovatel)
a
název spolku
se sídlem ……….
IČO: ………
zastoupený ………
bankovní spojení: ………
číslo účtu: ………
(dále jen příjemce)
uzavírají tuto smlouvu:
Čl. 1
Předmět a účel smlouvy
1. Tato smlouva se uzavírá na základě pravidel pro poskytování dotací z Programu
podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích a kulturního projektu "Litoměřické kulturní léto"
pro rok 2017.
2. Předmětem této smlouvy je poskytnutí jednorázové účelové dotace ze strany
poskytovatele na částečnou úhradu výdajů přímo souvisejících s projektem …název
projektu ….., a to (honoráře, nákup drobného materiálu, nákup odměn a cen pro vítěze,
pronájmy, půjčovné, dopravné, ubytování, grafické práce, propagace, tisk, tlumočení,
zvuk, technika, OSA), který bude realizován od - do ……………… .
3. Účelem této smlouvy je stanovení podmínek, za kterých poskytovatel poskytne příjemci
kompenzaci nákladů vynaložených na projekt uvedený v Čl. 1 odst. 2.
4. Dle podmínek vyhlášeného Programu podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích a
kulturního projektu "Litoměřické kulturní léto" může činit výše dotace maximálně 80 %
celkových nákladů projektu.

Čl. 2
Výše a způsob poskytnutí dotace
1. Poskytovatel na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů a ve smyslu usnesení Zastupitelstva města Litoměřice č. …………. ze
dne 27. 4. 2017, poskytuje příjemci ze svého rozpočtu na rok 2017 jednorázovou účelovou
dotaci na výdaje uvedené v Čl. 1 této smlouvy ve výši ……….. Kč (slovy: ……………..
korun českých).
2. Tato dotace bude splatná jednorázově na základě finančního vypořádání, které
příjemce předloží poskytovateli do jednoho měsíce od konání projektu, spolu
s předepsaným formulářem žádosti o proplacení dotace. Dotace bude poskytnuta
bezhotovostním převodem z účtu poskytovatele č. 1524-471/0100 na účet příjemce
č. ………………. vedeného u ………………, nejpozději do 14 dnů od předložení finančního
vypořádání a od účinnosti této smlouvy, která bude splněna zveřejněním v ISRS podle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Čl. 3
Práva a povinnosti smluvních stran
Příjemce dotace prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Příjemce se zavazuje použít dotaci výhradně k úhradě výdajů specifikovaných v
Čl. 1 této Smlouvy.
2. Příjemce dotace je povinen použít dotaci pouze v souladu s touto Smlouvou a právními
předpisy, zejména se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/19991Sb., o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů.
3. Příjemce nesmí převést dotaci na jinou právnickou osobu či fyzickou osobu.
4. Vést řádně a odděleně v účetní evidenci čerpání prostředků od poskytovatele dotace.
5. Příjemce prohlašuje, že nemá žádné pohledávky po lhůtě splatnosti ve vztahu
k poskytovateli a není v insolvenčním řízení. Pokud tato skutečnost nastane v budoucnu,
je příjemce dotace povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit poskytovateli dotace.
Zahájení insolvenčního řízení je důvodem k odstoupení od smlouvy ze strany
poskytovatele dotace.
6. Příjemce prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy je účtem příjemce
dotace.
7. Informovat poskytovatele dotace o zásadních změnách příjemce dotace jako jsou
vlastnická práva, vstup do likvidace, přeměna právnické osoby, změna statutárního
zástupce, změna názvu, bankovního spojení, sídla či doručovací adresy apod., a to do 14
dnů ode dne, kdy tato skutečnost (změna) nastala.

8. Uvádět po celou dobu čerpání dotace na všech tiskovinách, elektronických nebo jiných
médiích (CD, DVD, na internetu apod.) vyhotovených v rámci činnosti příjemce dotace a
na viditelných místech při všech akcích souvisejících s činností, že jsou realizovány za
finanční spoluúčasti Města Litoměřice.
9. Příjemce dotace se zavazuje na originálech dokladů proplácených z dotace Města
Litoměřice uvádět: „Tento náklad je hrazen z dotace Města Litoměřice“.
10. Příjemce dotace bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a
dalších údajů uvedených v této Smlouvě, včetně výše a podmínek poskytnutí dotace.
11 Smluvní strany současně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh,
není označován za obchodní tajemství. Město Litoměřice je oprávněno, pokud postupuje
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, poskytovat veškeré informace o této Smlouvě a o jiných údajích tohoto
závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových
podkladech,
předávacích
protokolech
či
jiných
písemnostech).
Vzhledem
k veřejnoprávnímu charakteru Města Litoměřice souhlasí příjemce dotace se zveřejněním
veškerých údajů týkajících se či souvisejících s plněním dle této Smlouvy podle zákona
č. 106/1999 Sb., a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
12. Příjemce je povinen zajistit obecné povinnosti při nakládání s odpady vč. třídění
jednotlivých složek odpadu minimálně v rozsahu papír – plast – sklo (a dalších složek
např. kovů dle konkrétních podmínek činnosti).
Čl. 4
Finanční vypořádání dotace
1. V případě, že příjemce nepředloží finanční vypořádání dotace do jednoho měsíce od
konání projektu, nebude dotace čerpána z rozpočtu poskytovatele a nebude příjemci
vyplacena.
2. V případě, že příjemce nedoloží náklady ve výši přiznané dotace, nevyužitá dotace
nebude čerpána z rozpočtu poskytovatele a nebude příjemci vyplacena.
3. Dotace nebude vyplacena, pokud poskytovatel před vyplacením zjistí, že příjemce
dotace má vůči poskytovateli nesplněné finanční závazky po datu splatnosti nebo bylo
zahájeno insolvenční řízení s osobou příjemce dotace nebo vstup do likvidace.
Čl. 5
Kontrola čerpání dotace
1. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo provést kontrolu čerpání dotace a v této
souvislosti nahlížet do účetnictví příjemce. Příjemce dotace se tímto zavazuje vytvořit
podmínky k provedení kontroly a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným
k provádění kontroly a přijaté závěry kontroly respektovat.
2. Příjemce dotace je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),

ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly
prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Příjemce dotace
je tak povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zejména zaměstnancům
nebo zmocněncům poskytovatele, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných
orgánů veřejné správy a vytvořit uvedeným osobám a orgánům podmínky k provedení
kontroly předmětu plnění této smlouvy a poskytnout jim součinnost.
Čl. 6
Doba trvání smlouvy
1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do úplného vypořádání všech peněžitých
nároků z této Smlouvy plynoucích.
2. Smlouvu lze ukončit na základě:
•
písemné Dohody obou smluvních stran.
Při ukončení Smlouvy Dohodou je příjemce dotace povinen vrátit bezhotovostním
převodem na účet poskytovatele dotace poskytnutou část dotace, která mu již byla
vyplacena, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení Dohody
podepsané oběma smluvními stranami, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
•
písemnou výpovědí Smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.
Poskytovatel dotace může smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení
dotace. Výpověď Smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody
jejího udělení.
Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po
měsíci, v němž byla výpověď doručena příjemci dotace. Účinky doručení pro účely této
smlouvy však nastávají i tehdy, pokud příjemce svým jednáním nebo opomenutím
doručení zmařil.
3. Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemce dotace stanovených touto
Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustí
zejména pokud:
a) příjemce dotace použije dotaci k jinému účelu než uvedenému v této Smlouvě,
b) příjemce dotace uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže
uzavření této Smlouvy,
c) příjemce dotace je v likvidaci, nebo s ním bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona
č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů,
d) příjemce dotace změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace pro
danou oblast podpory, ztratí způsobilost k činnosti, na níž byla dotace poskytnuta,
e) pokud příjemce dotace neumožní poskytovateli, resp. jím pověřenému pracovníkovi,
provedení kontroly čerpání peněžních prostředků z dotace, tedy nepředložení příslušných
účetních knih, příjmových a výdajových dokladů, jakož i další neposkytnutí potřebné
součinnosti k provedení kontroly,
f) příjemce dotace neprovede finanční vypořádání dotace v termínu stanoveném touto
Smlouvou,
g) příjemce dotace neinformuje veřejnost o tom, že aktivity v rámci své činnosti realizuje
za finanční spoluúčasti Města Litoměřice,
h) z důvodu zániku příjemce dotace (právnímu nástupci).

4. V případě výpovědi této Smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace
nevzniká a nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi Smlouvy po proplacení
dotace, se příjemce dotace zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit bezhotovostním
převodem na účet poskytovatele dotace uvedený v záhlaví této Smlouvy bez zbytečného
odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručení výpovědi.
5. Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že příjemce
dotace vrátí poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení
Smlouvy dojde až vypořádáním všech práv a povinností smluvních stran.
6. Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení Smlouvy
musí být učiněn písemně a musí v něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku
Smlouvy.
7. Příjemce dotace je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související
s poskytnutou dotací po dobu 10 let od ukončení čerpání dotace způsobem, který je
v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Lhůta začíná běžet od 1. 1. roku
následujícího po roce, na který byla dotace poskytnuta.
Čl. 7
Sankce za porušení podmínek poskytnutí dotace
1. Porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je každé neoprávněné
použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých jako dotace.
2. Neoprávněným použitím dotace je její použití, kterým byla porušena povinnost
stanovená právními předpisy ČR, přímo použitelnými předpisy Evropské unie a touto
Smlouvou. Za neoprávněné použití dotace se považuje porušení povinnosti příjemce
dotace, ke kterému došlo před i po připsání peněžních prostředků na účet příjemce dotace
a neprokáže-li příjemce dotace, jak byly tyto prostředky použity.
3. Zadržením peněžních prostředků je porušení povinnosti vrácení poskytnutých
prostředků ve stanoveném termínu.
4. Příjemce dotace, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení
rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele dotace.
5. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k vrácení dotace nebo její části ve
lhůtě 1 měsíce, zjistí-li na základě kontroly, že příjemce dotace porušil povinnost
stanovenou právním předpisem, která souvisí s účelem, na který byla dotace poskytnuta,
nedodržel účel dotace nebo podmínky této Smlouvy, za kterých byla dotace poskytnuta, u
nichž nelze vyzvat k provedení opatření k nápravě. V rozsahu, v jakém příjemce dotace
vrátil dotaci nebo její část, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.
6. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k provedení opatření k nápravě v
jím stanovené lhůtě, domnívá-li se na základě kontrolního zjištění, že příjemce dotace
porušil méně závažnou podmínku této Smlouvy, u níž poskytovatel dotace stanovil, že její
nesplnění bude postiženo nižším odvodem, než kolik činí celková částka dotace a jejíž

povaha umožňuje nápravu v náhradní lhůtě. V rozsahu, v jakém příjemce dotace provedl
opatření k nápravě, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.
7. Podle této Smlouvy se porušením méně závažné povinnosti rozumí porušení povinnosti
stanovené v Čl. 3 odst. 7. této Smlouvy. Za porušení těchto povinností se stanoví odvod
ve výši 300 Kč. Při porušení několika méně závažných povinností se odvody za porušení
rozpočtové kázně sčítají.
8. Stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně, stanovení penále za prodlení
s odvodem a prominutí odvodu nebo penále a související záležitosti se řídí ust. § 22
zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů.
9. Porušení podmínek poskytnutí dotace bude zohledněno v případě další žádosti
příjemce dotace o finanční podporu (dotaci) ze strany poskytovatele dotace pro další
období.
Čl. 8
Závěrečná ustanovení
1. Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí
příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými předpisy.
2. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží
poskytovatel dotace a příjemce dotace.
3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této Smlouvy, a že je projevem jejich
pravé a svobodné vůle, a že nebyla ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných
podmínek.
4. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky za souhlasu obou smluvních
stran, platnost těchto dodatků je podmíněna souhlasem Zastupitelstva města Litoměřice.
5. Rada města Litoměřice schválila usnesením č. 719/23/2016 ze dne 15. 12. 2016
v souladu s vyhláškou č. 1/2002, o znaku a praporu města Litoměřic užívání znaku Města
Litoměřice při všech formách propagace akcí a celoročních činností subjektů,
podpořených finančními prostředky z rozpočtu města Litoměřice.
6. Město Litoměřice osvědčuje touto doložkou ve smyslu § 41 zákona č.128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž
uvedený zákon podmiňuje platnost tohoto právního jednání.
7. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, nejsou-li
smluvní strany současně přítomny, pak dnem pozdějšího podpisu smluvní strany.
8. Město Litoměřice, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto
právního jednání splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto smlouvu
zveřejní v ISRS.

9. Smluvní strany jsou si vědomy, že Město Litoměřice je povinným subjektem podle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a tímto vyslovují svůj souhlas se
zveřejněním této smlouvy v ISRS na dobu neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje,
které se neuveřejňují.

V Litoměřicích dne ………………….

V Litoměřicích dne ……………………

…………………………………..
Město Litoměřice
zastoupené místostarostou
Mgr. Karlem Krejzou

…………………………………………..
název spolku
zastoupený …….

KULTURA2017_PŘÍLOHA_1

Pořadové
číslo podání

Žadatel

Adresa

IČO

5

Bc. Veronika Jelínková

Kamýk 104,
412 01 Litoměřice

9

Spolek Hudební společnost Úštěk Musikgesellschaft Auscha

Mírové náměstí 47,
411 45 Úštěk

4749740

13

Mgr. Michaela Švejdová

Zámek 674,
696 62 Strážnice

25

Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.p.s.

30
31

FO

Název projektu

Dětský festival ohně a pohybu Incendio 2017

Termín realizace

Plánovaný rozpočet

Požadovaný
příspěvek

1.3.2017 - 9.9.2017

100 000 Kč

90 000 Kč

1.1. - 1.9.2017

557 500 Kč

200 000 Kč

67510639 ALLfestival Alchymistické Litoměřice

26.5 - 28.5.2017

600 000 Kč

120 000 Kč

Kréta 158,
411 55 Terezín

26999234 8. benefiční divadelní festival

14. - 21.10.2017

71 000 Kč

56 800 Kč

Musica at Education

Dalimilova 1805/27,
412 01 Litoměřice

1709968

25.8. - 3.9.2017

1 671 000 Kč

200 000 Kč

Michal Hanzl

Palachova 666/32,
412 01 Litoměřice

61360465 Festival Litoměřický kořen 2017

30.6. - 1.7.2017

550 000 Kč

80 000 Kč

Festival Úštěk 2017 / Koncert Cameron Carpenter v Litoměř

5. ročník "Litoměřických svátků hudby"
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průměr HODNOCENÍ

12,50

SCHVÁLENO /
DOPORUČENO RM
30/3/2017

55 000

Pozn.

pravomoc ZM

11,75

70 000

pravomoc ZM

13,25

100 000

pravomoc ZM

13,50

56 000

pravomoc ZM

11,63

200 000

pravomoc ZM

14,13

80 000

pravomoc ZM

KULTURA2017_PŘÍLOHA_2

Pořadové
číslo podání

Žadatel

3

A - Communication, s. r.o.

17

Pískovna

18

Pískovna

20

Černí koně - spolek Litoměřice

Adresa
Nad Okrouhlíkem 2291/5
182 00 Praha, 8 Libeň
Palachova 641/43,
41201 Litoměřice
Palachova 641/43,
41201 Litoměřice
Družstevní 1756/25,
412 01 Litoměřice

IČO

Název projektu

27938883 Kniha "Litoměřice - hřbitov a významné osobnosti I.díl"
1630407 Graselload 2017, hardrock-metalový festival
1630407 Hudební léto 2017
3780040 Benefice Černých koní 4

Termín realizace

Plánovaný rozpočet

Požadovaný
příspěvek

do 10.11.2017

492 000 Kč

100 000 Kč

17.6.2017

185 000 Kč

80 000 Kč

2.6.-23.9.2017

214 000 Kč

85 000 Kč

24.6. - 25.6.2017

87 500 Kč

60 000 Kč
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průměr
HODNOCENÍ

nehodnoceno

SCHVÁLENO /
DOPORUČENO RM
30/3/2017

Pozn.

0

pravomoc ZM / nenaplnění účelu programu

11,25

40 000

pravomoc ZM

10,50

30 000

pravomoc ZM

12,38

35 000

pravomoc ZM

KULTURA2017_CELKOVÝ_PŘEHLED

Pořadové
číslo podání

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Žadatel

Adresa

Alfonse Muchy 420/12,
412 01 Litoměřice
Národní 138/10,
Svaz učitelů tance ČR, z.s.
110 00 Praha 1
Nad Okrouhlíkem 2291/5
A - Communication, s. r.o.
182 00 Praha, 8 Libeň
Husova 1730,
Ing. Tomáš Král
412 01 Litoměřice
Kamýk 104,
Bc. Veronika Jelínková
412 01 Litoměřice
Velká Krajská 52/2,
Nadační fond Kalich
412 01 Litoměřice
Na dračkách 1058/47,
MUDr. Simona Němcová
162 00 Praha 6 Střešovice
Mírové náměstí 153/26,
Spolek LiPen
412 01 Litoměřice
Mírové náměstí 47,
Spolek Hudební společnost Úštěk - Musikgesellschaft Auscha
411 45 Úštěk
Tylova 1613/7,
Vox Luminas, z.s.
41201 Litoměřice
Svatováclavská 21/17,
Kinoklub Ostrov
412 01 Litoměřice
Boženy Němcové 873/2,
Občanské sdružení Puellae cantantes
412 01 Litoměřice
Zámek 674,
Mgr. Michaela Švejdová
696 62 Strážnice
Velká Dominikánská 189/36,
ProLUKA o. s.
412 01 Litoměřice
Mírové náměstí 20/12,
Barbora Beranová
412 01 Litoměřice
Mírové náměstí 20/12,
Barbora Beranová
412 01 Litoměřice
Mgr. Adolf Škarda

17

Pískovna

18

Pískovna

19

Klub přátel chlapeckého sboru Páni kluci, z. s.

20

Černí koně - spolek Litoměřice

21

Římskokatolická farnost - děkanství u Všech
Svatých Litoměřice

22

Občanské sdružení Puellae cantantes

23

Cantica Bohemica, z.s.

24

Cantica Bohemica, z.s.

25

Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.p.s.

26

Hospic sv. Štěpána, z.s.

27

Kinoklub Ostrov

28

Šárka Hlaváčková

29

Galerie Ve dvoře Litoměřice

30

Musica at Education

31

Michal Hanzl

32

InGarden z.s.

33

Divadelní soubor Li-Di z.s.

Palachova 641/43,
41201 Litoměřice
Palachova 641/43,
41201 Litoměřice
B. Němcové 873/2,
412 01 Litoměřice
Družstevní 1756/25,
412 01 Litoměřice
Mostecká 225/5,
412 01 Litoměřice
Boženy Němcové 873/2,
412 01 Litoměřice
Křepkova 2136/9,
412 01 Litoměřice
Křepkova 2136/9,
412 01 Litoměřice
Kréta 158,
411 55 Terezín
Rybářské nám. 662/4,
412 01 Litoměřice
Svatováclavská 21/17,
412 01 Litoměřice
Lukavec 17,
410 02 Lovosice
Jezuitská 12/4,
412 01 Litoměřice
Dalimilova 1805/27,
412 01 Litoměřice
Palachova 666/32,
412 01 Litoměřice
Nad Primaskou 292/45
100 00 Praha 10 - Strašnice
Příbramská 114
407 25 Verneřice

IČO
FO
444944

Název projektu

Svingová kavárna 2017
Festival tanečního mládí 2017 - Mistrovství ČR v
předtančení

27938883 Kniha "Litoměřice - hřbitov a významné osobnosti I.díl"
FO
FO
27297781

Termín realizace

Plánovaný rozpočet

Požadovaný
příspěvek

19.10.2017

30 000 Kč

20 000 Kč

1.2. - 30.6.2017

100 000 Kč

30 000 Kč

do 10.11.2017

492 000 Kč

100 000 Kč

Cyklus výstav "Fotky na dlažbě"

16.6. - 27.10. 2017

10 000 Kč

8 000 Kč

Dětský festival ohně a pohybu Incendio 2017

1.3.2017 - 9.9.2017

100 000 Kč

90 000 Kč

7.9.2017

138 000 Kč

50 000 Kč

Charitativní koncert NF Kalich ve prospěch Hospice
sv.Štěpána v Litoměřicích

5018994

SenZen

2231506

Noc literatury 2017

1.4. - 1.9.2017

15 000 Kč

10 000 Kč

1.1. - 31.5.2017

12 400 Kč

10 000 Kč

1.1. - 1.9.2017

557 500 Kč

200 000 Kč

1.10. - 1.12.2017

30 000 Kč

25 000 Kč

68954310 Kupředu vzad 2017

8.12. - 9.12.2017

20 000 Kč

15 000 Kč

26518848 Letní pracovní soustředění

30.7. - 10.8.2017

120 000 Kč

30 000 Kč

67510639 ALLfestival Alchymistické Litoměřice

26.5 - 28.5.2017

600 000 Kč

120 000 Kč

1.3. - 20.6.2017

20 500 Kč

16 400 Kč

20.5.2017

9 900 Kč

7 000 Kč

20.5. - 7.10.2017

7 000 Kč

4 000 Kč

17.6.2017

185 000 Kč

80 000 Kč

2.6.-23.9.2017

214 000 Kč

85 000 Kč

1.3. -31.10.2017

210 000 Kč

50 000 Kč

24.6. - 25.6.2017

87 500 Kč

60 000 Kč

9.6. - 30.6.2017

19 750 Kč

15 800 Kč

10.1. - 31.3.2017

50 000 Kč

35 000 Kč

20.5.2017

30 000 Kč

15 000 Kč

1.6.2017 - 27.8.2017

85 000 Kč

50 000 Kč

26999234 8. benefiční divadelní festival

14. - 21.10.2017

71 000 Kč

56 800 Kč

65081374 Živý Betlém s Betlémským průvodem

1.9. - 31.12.2017

40 000 Kč

32 000 Kč

68954310 Duncan tančí II

1.4. - 30.11.2017

18 000 Kč

14 400 Kč

15.5. - 1.8.2017

60 000 Kč

25 000 Kč

1.3. - 31.12.2017

313 280 Kč

30 000 Kč

1709968 5. ročník "Litoměřických svátků hudby"

25.8. - 3.9.2017

1 671 000 Kč

200 000 Kč

61360465 Festival Litoměřický kořen 2017

30.6. - 1.7.2017

550 000 Kč

80 000 Kč

15.7. - 15.9.2017

20 500 Kč

15 200 Kč

1.2.2017 - 31.12.2018

40 000 Kč

25 000 Kč

4749740 Festival Úštěk 2017 / Koncert Cameron Carpenter v Litoměř
5299641

22852697

Zahájení plesové sezóny v Litoměřicích: charitativní
ples

Pouliční umění s podtitulem "Loutky od největších po
nejmenší"

3012328 Kulturní den na dvoře D65
3012328 Bleší trhy Litoměřice
1630407 Graselload 2017, hardrock-metalový festival
1630407 Hudební léto 2017
26548801

Reprezentace Města Litoměřice na mezinárodní
sborové soutěži Istramusica - Poreč, Chorvatsko

3780040 Benefice Černých koní 4
46771719 Noc kostelů 2017
26518848 Jarní koncert přípravných sborů
26534215 Koncert v Drážďanech (SRN).
26534215 Zájezd do Slovinska

FO
26552876

22857940

benefice na podporu skateparku SAVE-SKATE III.
Výstavní plán na rok 2017 a doprovodné programy

Výstava humoristy Pavla Kantorka v rámci
Litoměřického kulturního léta

70694044 Pět ve stejných šatech - divadelní hra
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průměr
HODNOCENÍ

SCHVÁLENO /
DOPORUČENO RM
30/3/2017

Pozn.

9,25

8 000

9,13

10 000

nehodnoceno

0

10,13

4 000

12,50

55 000

13,75

50 000

8,88

2 000

11,00

8 000

11,75

70 000

nehodnoceno
10,75
nehodnoceno

pravomoc ZM / nenaplnění účelu programu

pravomoc ZM

pravomoc ZM

0 nenaplnění účelu programu
12 000
0 nenaplnění účelu programu

13,25

100 000

13,00

14 000

10,50

4 000

pravomoc ZM

10,63

4 000

11,25

40 000

pravomoc ZM

10,50

30 000

pravomoc ZM

8,88

20 000

12,38

35 000

11,63

10 000

10,63

18 000

7,00

10 000

nehodnoceno

pravomoc ZM

0 nenaplnění účelu programu

13,50

56 000

13,38

30 000

11,00

12 000

11,63

23 000

10,63

16 000

11,63

200 000

pravomoc ZM

14,13

80 000

pravomoc ZM

8,75

10 000

12,38

25 000

pravomoc ZM

KULTURA2017_CELKOVÝ_PŘEHLED

Pořadové
číslo podání

Žadatel

34

ARBOR - spolek pro duchovní kulturu

35

Dílna ručního papíru

36

Dílna ručního papíru, z.s.

37

Klub ochotníků a přátel loutkového divadla

38

Klub ochotníků a přátel loutkového divadla

39

ŠANCE ŽÍT - CHANCE BE LIVE, z.s

40

Ing. Mgr. Jana Štefaniková

Adresa
Žižkova 528/6,
470 01 Česká Lípa
Velká Dominikánská 285/33,
412 01 Litoměřice
Velká Dominikánská 285/33,
412 01 Litoměřice
Tyršovo náměstí 267/6,
412 01 Litoměřice
Tyršovo náměstí 267/6,
412 01 Litoměřice
Pod Lesem 4939,
430 03 Chomutov
Družstevní 37/20,
412 01 Litoměřice

IČO

Název projektu

Mezinárodní hudební festival Lípa Musica 2017 - 16.
ročník - koncert v Litoměřicích

Termín realizace

Plánovaný rozpočet

Požadovaný
příspěvek

26.9.2017

90 000 Kč

30 000 Kč

26620219 "Tisknu, tiskneš, tiskneme ..."

1.3. - 31.10.2017

17 000 Kč

12 000 Kč

26620219 Jak se dělá papír

1.4. - 31.10.2017

10 000 Kč

8 000 Kč

1.3. - 30.11.2017

45 000 Kč

30 000 Kč

70820503

68974558

Nastudování nové inscenace Nová povídání o Pejskovi
a Kočičce

68974558 Pohádky v Parku Václava Havla u Galerie loutek
22832734
FO

1.4. - 30.6.2017

30 000 Kč

20 000 Kč

Nesmrtelné Ježkoviny - 75. výročí úmrtí Jaroslava
Ježka

1.1. - 30.11.2017

6 500 Kč

5 000 Kč

Světoběžníci - práce a studium v zahraničí

1.3. - 20.12.2017

4 000 Kč

3 200 Kč

celkem CELKEM

6 129 830 Kč 1 712 800 Kč
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průměr
HODNOCENÍ

SCHVÁLENO /
DOPORUČENO RM
30/3/2017

9,75

5 000

11,38

10 000

8,63

5 000

10,25

15 000

10,13

5 000

7,75

2 000

8,63

2 000

1 000 000

Pozn.

Město Litoměřice
N Á V R H D O ZM
pro jednání ZM, dne: 27.4.2017
předkládá: Mgr. Karel Krejza - místostarosta
zpracovala: Ing. Andrea Křížová, vedoucí odboru ŠKSaPP

Návrh:
Schválení dotací pro rok 2017 nad 50 tis. Kč v "Programu podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti
KULTURY v Litoměřicích

Odůvodnění:
Odbor ŠKSaPP má v rozpočtu schválenou částku 500.000,-Kč pro „ Program podpory celoroční
činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích“ na rok 2017.
Komise kultury při RM projednala na svém zasedání dne 15.2.2017 rozdělení dotací na celoroční
činnost dle kritérií pro hodnocení žádostí ve vyhlášeném „Programu podpory celoroční činnosti
subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích“ a to: tradice spolku, úspěšná reprezentace na soutěžích,
členská základna – upřednostněny budou spolky s dětskou/mládežnickou základnou, koncepce a
rozsah činnosti pro rok 2017 - divácká úspěšnost, finanční náročnost oboru a zajištětní vícezdrojového
financování spolku – tabulka viz příloha orig. zápisu.
V případě rozhodování o poskytnutí dotace nad 50.000,-Kč je vyhrazeno toto právo Zastupitelstvu
obce ( dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ). Vzhledem ke Stanovisku Ministerstva financí /
Ministerstva vnitra k novele zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v
souvislosti s rozhodováním o dotacích nebo návratných finančních výpomocích je pro určení
příslušnosti zastupitelstva rozhodující nikoli částka, která bude obcí přiznána, ale částka, která byla v
žádosti požadována. Přesahuje-li tato částka 50 000 Kč, je funkčně příslušné zastupitelstvo, i kdyby
nakonec bylo přiznáno méně než 50 000 Kč.
RM doporučila předložený návrh ZM ke schválení na svém jednání dne 16.3.2017.
Dopad do rozpočtu města:
ÚZ 3401/3400 v rámci schváleného rozpočtu 500.000,-Kč. – dotace na činnost sbory a soubory

Návrh na usnesení:
a) ZM schvaluje poskytnutí dotací pro rok 2017 nad 50 tis. Kč v "Programu podpory celoroční
činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích – seznam viz. příloha č. 1 orig. zápisu.
b) ZM neschvaluje přiznání dotací v požadované výši u subjektů uvedených v příloze č. 2
orig.zápisu
c) ZM schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o dotacích na činnost s žadateli uvedenými
v příloze č. 1 dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (vzorová smlouva viz
příloha č. 3 orig. zápisu).

Podpis navrhovatele:

Přijaté usnesení ZM č.:

Vzorová smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost subjektů v oblasti KULTURY
v Litoměřicích nad 50 tisíc

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
č. ŠKAS xxx/2017
uzavřená podle § 10a odst. 3 a 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů a podle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu,
ve znění pozdějších předpisů

Město Litoměřice
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: XXXXX
(dále jen poskytovatel)
a
název spolku
se sídlem ……….
IČO: ………
zastoupený ………
bankovní spojení: ………
číslo účtu: ………
(dále jen příjemce)
uzavírají tuto smlouvu:
Čl. 1
Předmět a účel smlouvy
1. Tato smlouva se uzavírá na základě pravidel pro poskytování dotací z Programu
podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích pro rok 2017.
2. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace ze strany poskytovatele
na částečnou úhradu zabezpečení činnosti příjemce pro rok 2017 (pronájmy prostor,
cestovné na vystoupení, nákup vybavení k činnosti - vyjma dlouhodobého
hmotného/nehmotného majetku, nákup a tisk propagačního materiálu, grafické práce,
nákup drobného materiálu, ošacení sboru, výdaje na soustředění, a to doprava a
ubytování, doprava filmů + licenční poplatky za zapůjčení filmů).
Čl. 2
Výše a způsob poskytnutí dotace
1. Poskytovatel na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a ve
smyslu usnesení Zastupitelstva města Litoměřice č. …………. ze dne 27. 4. 2017,
poskytuje příjemci ze svého rozpočtu na rok 2017 jednorázovou účelovou dotaci na výdaje
uvedené v Čl. 1 této smlouvy ve výši ……….. Kč (slovy: …………….. korun českých).

2. Dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodem z účtu poskytovatele
č. XXXXXX na účet příjemce č. …………. vedeného u ………., nejpozději do 14 dnů od
účinnosti této smlouvy, která bude splněna zveřejněním v ISRS podle zákona č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Příjemce se zavazuje předložit poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté dotace
nejpozději do 31. 1. 2018.
Čl. 3
Práva a povinnosti smluvních stran
Příjemce dotace prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Příjemce se zavazuje použít dotaci výhradně k úhradě výdajů specifikovaných v
Čl. 1 této Smlouvy.
2. Příjemce dotace je povinen použít dotaci pouze v souladu s touto Smlouvou a právními
předpisy, zejména se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/19991Sb., o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů.
3. Příjemce nesmí převést dotaci na jinou právnickou osobu či fyzickou osobu.
4. Vést řádně a odděleně v účetní evidenci čerpání prostředků od poskytovatele dotace.
5. Příjemce prohlašuje, že nemá žádné pohledávky po lhůtě splatnosti ve vztahu
k poskytovateli a není v insolvenčním řízení. Pokud tato skutečnost nastane v budoucnu,
je příjemce dotace povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit poskytovateli dotace.
Zahájení insolvenčního řízení je důvodem k odstoupení od smlouvy ze strany
poskytovatele dotace.
6. Příjemce prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy je účtem příjemce
dotace.
7. Informovat poskytovatele dotace o zásadních změnách příjemce dotace jako jsou
vlastnická práva, vstup do likvidace, přeměna právnické osoby, změna statutárního
zástupce, změna názvu, bankovního spojení, sídla či doručovací adresy apod., a to do 14
dnů ode dne, kdy tato skutečnost (změna) nastala.
8. Uvádět po celou dobu čerpání dotace na všech tiskovinách, elektronických nebo jiných
médiích (CD, DVD, na internetu apod.) vyhotovených v rámci činnosti příjemce dotace a
na viditelných místech při všech akcích souvisejících s činností, že jsou realizovány za
finanční spoluúčasti Města Litoměřice.
9. Příjemce dotace se zavazuje na originálech dokladů proplácených z dotace Města
Litoměřice uvádět: „Tento náklad je hrazen z dotace Města Litoměřice“.
10. Příjemce dotace bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a
dalších údajů uvedených v této Smlouvě, včetně výše a podmínek poskytnutí dotace.
11 Smluvní strany současně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh,

není označován za obchodní tajemství. Město Litoměřice je oprávněno, pokud postupuje
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, poskytovat veškeré informace o této Smlouvě a o jiných údajích tohoto
závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových
podkladech,
předávacích
protokolech
či
jiných
písemnostech).
Vzhledem
k veřejnoprávnímu charakteru Města Litoměřice souhlasí příjemce dotace se zveřejněním
veškerých údajů týkajících se či souvisejících s plněním dle této Smlouvy podle zákona
č. 106/1999 Sb., a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
12. Příjemce je povinen zajistit obecné povinnosti při nakládání s odpady vč. třídění
jednotlivých složek odpadu minimálně v rozsahu papír – plast – sklo (a dalších složek
např. kovů dle konkrétních podmínek činnosti).
Čl. 4
Finanční vypořádání dotace
1. V případě, že příjemce nedoloží náklady ve výši přiznané dotace, je příjemce povinen
nevyužitou dotaci vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to
nejpozději do 15. 2. 2018.
2. Dotace nebude vyplacena, pokud poskytovatel po uzavření smlouvy zjistí, že příjemce
dotace má vůči poskytovateli nesplněné finanční závazky po datu splatnosti nebo bylo
zahájeno insolvenční řízení s osobou příjemce dotace nebo vstup do likvidace.
Čl. 5
Kontrola čerpání dotace
1. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo provést kontrolu čerpání dotace a v této
souvislosti nahlížet do účetnictví příjemce. Příjemce dotace se tímto zavazuje vytvořit
podmínky k provedení kontroly a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným
k provádění kontroly a přijaté závěry kontroly respektovat.
2. Příjemce dotace je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),
ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly
prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Příjemce dotace
je tak povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zejména zaměstnancům
nebo zmocněncům poskytovatele, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných
orgánů veřejné správy a vytvořit uvedeným osobám a orgánům podmínky k provedení
kontroly předmětu plnění této smlouvy a poskytnout jim součinnost.
Čl. 6
Doba trvání smlouvy
1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do úplného vypořádání všech peněžitých
nároků z této Smlouvy plynoucích.
2. Smlouvu lze ukončit na základě:
•
písemné Dohody obou smluvních stran.
Při ukončení Smlouvy Dohodou je příjemce dotace povinen vrátit bezhotovostním
převodem na účet poskytovatele dotace poskytnutou část dotace, která mu již byla

vyplacena, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení Dohody
podepsané oběma smluvními stranami, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
•
písemnou výpovědí Smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.
Poskytovatel dotace může smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení
dotace. Výpověď Smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody
jejího udělení.
Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po
měsíci, v němž byla výpověď doručena příjemci dotace. Účinky doručení pro účely této
smlouvy však nastávají i tehdy, pokud příjemce svým jednáním nebo opomenutím
doručení zmařil.
3. Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemce dotace stanovených touto
Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustí
zejména pokud:
a) příjemce dotace použije dotaci k jinému účelu než uvedenému v této Smlouvě,
b) příjemce dotace uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže
uzavření této Smlouvy,
c) příjemce dotace je v likvidaci, nebo s ním bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona
č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů,
d) příjemce dotace změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace pro
danou oblast podpory, ztratí způsobilost k činnosti, na níž byla dotace poskytnuta,
e) pokud příjemce dotace neumožní poskytovateli, resp. jím pověřenému pracovníkovi,
provedení kontroly čerpání peněžních prostředků z dotace, tedy nepředložení příslušných
účetních knih, příjmových a výdajových dokladů, jakož i další neposkytnutí potřebné
součinnosti k provedení kontroly,
f) příjemce dotace neprovede finanční vypořádání dotace v termínu stanoveném touto
Smlouvou,
g) příjemce dotace neinformuje veřejnost o tom, že aktivity v rámci své činnosti realizuje
za finanční spoluúčasti Města Litoměřice,
h) z důvodu zániku příjemce dotace (právnímu nástupci).
4. V případě výpovědi této Smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace
nevzniká a nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi Smlouvy po proplacení
dotace, se příjemce dotace zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit bezhotovostním
převodem na účet poskytovatele dotace uvedený v záhlaví této Smlouvy bez zbytečného
odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručení výpovědi.
5. Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že příjemce
dotace vrátí poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení
Smlouvy dojde až vypořádáním všech práv a povinností smluvních stran.
6. Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení Smlouvy
musí být učiněn písemně a musí v něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku
Smlouvy.
7. Příjemce dotace je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související
s poskytnutou dotací po dobu 10 let od ukončení čerpání dotace způsobem, který je
v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Lhůta začíná běžet od 1. 1. roku

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

Právní

vztahy,

které

nejsou

přímo

upraveny

touto

smlouvou,

se

řídí

příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými předpisy.
2. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží
poskytovatel dotace a příjemce dotace.
3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této Smlouvy, a že je projevem jejich
pravé a svobodné vůle, a že nebyla ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných
podmínek.
4. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky za souhlasu obou smluvních
stran, platnost těchto dodatků je podmíněna souhlasem Zastupitelstva města Litoměřice.
5. Rada města Litoměřice schválila usnesením č. 719/23/2016 ze dne 15. 12. 2016
v souladu s vyhláškou č. 1/2002, o znaku a praporu města Litoměřic užívání znaku Města
Litoměřice při všech formách propagace akcí a celoročních činností subjektů,
podpořených finančními prostředky z rozpočtu města Litoměřice.
6. Město Litoměřice osvědčuje touto doložkou ve smyslu § 41 zákona č.128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž
uvedený zákon podmiňuje platnost tohoto právního jednání.
7. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, nejsou-li
smluvní strany současně přítomny, pak dnem dojití podepsané smlouvy druhé smluvní
straně.
8. Město Litoměřice, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto
právního jednání splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto smlouvu
zveřejní v ISRS.
9. Smluvní strany jsou si vědomy, že Město Litoměřice je povinným subjektem podle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a tímto vyslovují svůj souhlas se
zveřejněním této smlouvy v ISRS na dobu neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje,
které se neuveřejňují.

V Litoměřicích dne ………………….

V Litoměřicích dne ……………………

…………………………………..
Město Litoměřice
zastoupené místostarostou
Mgr. Karlem Krejzou

…………………………………………..
název spolku
zastoupený …….
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Druh činnosti

1
2
20

sbor
sbor
kino

Název žadatele

Občanské sdružení Puellae cantantes
Klub přátel chlapeckého sboru Páni kluci, z.s.
KINOKLUB OSTROV, z. s.

IČO

Požadovaná
dotace 2017

Čl. zákl.
děti a
mládež
2017

26518848
26548801
68954310

100 000
120 000
80 000

140
104
0

Dotace na
činnost 2017 doporučení /
schválení RM
Pozn.
dne 13/4/2017
90 000
pravomoc ZM
90 000
pravomoc ZM
60 000
pravomoc ZM

Kultura_činnost_Příloha2
Program podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích na rok 2017 - schváleno/doporučeno RM 16/3/2017

Druh činnosti

5
17

sbor
ostatní

Název žadatele

CANTICA BOHEMICA, z.s.
Vox Luminas, z.s.

IČO

Požadovaná
dotace 2017

Čl. zákl.
děti a
mládež
2017

26534215
5299641

60 000
90 000

0
6

Dotace na
činnost 2017 doporučení /
schválení RM
Pozn.
dne 13/4/2017
10 000
pravomoc ZM
25 000
pravomoc ZM

CELKOVÝ_PŘEHLED_KULTURA_ČINNOST
Program podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích na rok 2017 - schváleno/doporučeno RM 16/3/2017

Druh činnosti

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

sbor
sbor
sbor
sbor
sbor
Celkem sbory
divadlo
divadlo
divadlo
divadlo
divadlo
divadlo
Celkem divadla
ostatní
ostatní
ostatní
ostatní
ostatní
ostatní
ostatní
ostatní
Celkem ostatní
kino
Celkem kino
DOTACE CELKEM

Název žadatele

IČO

Občanské sdružení Puellae cantantes
Klub přátel chlapeckého sboru Páni kluci, z.s.
Základní umělecká škola Litoměřice
( Pěvecké sbory )
Dívčí pěvecký sbor Máj Litoměřice
CANTICA BOHEMICA, z.s.

26518848
26548801
46773410
26657872
26534215

Divadelní spolek Litoměřice
( Loudidlo )
Divadelní soubor Li-Di z.s.,
Hynkovo hravé divadlo, o.s.
Základní umělecká škola Litoměřice
( Mladivadlo )
"Klub ochotníků a přátel loutkového divadla"
"O.s. přátel dětských písní a kreslených pohádek"

26655799
70694044
26571889
46773410
68974558
27045650

Základní umělecká škola Litoměřice
( Orchestry )
Dílna ručního papíru, z.s.
"Pískovna"
Barbora Beranová ( D65 )
Spolek LiPen
Vox Luminas, z.s.
Galerie Ve dvoře Litoměřice
Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel - Litoměřice, p.s.

46773410
26620219
1630407
3012328
2231506
5299641
26552876
5492394

KINOKLUB OSTROV, z. s.

68954310

Požadovaná
dotace 2017
100 000
120 000
15 000
25 000
60 000
320 000
10 000
35 000
30 000
15 000
20 000
15 000
125 000
20 000
30 000
45 000
30 000
12 000
90 000
30 000
25 000
282 000
80 000
80 000
807 000

Čl. zákl.
děti a
mládež
2017
140
104
30
40
0
13
17
3
44
3
1
39
12
11
1
0
6
0
0
0
464

Dotace na
činnost 2017 doporučení /
schválení RM
dne 13/4/2017
90 000
90 000
15 000
15 000
10 000
220 000
5 000
30 000
30 000
15 000
12 000
5 000
97 000
20 000
15 000
20 000
18 000
10 000
25 000
10 000
5 000
123 000
60 000
60 000
500 000

Pozn.
pravomoc ZM
pravomoc ZM

pravomoc ZM

pravomoc ZM

pravomoc ZM

Město Litoměřice
N Á V R H D O ZM

pro jednání ZM, dne: 27.04.2017
předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta
vypracoval: Bc. Martina Skoková, vedoucí odboru KSaT
Návrh: zrušení obecně závazné vyhlášky o zákazu kouření
Odůvodnění:
Předkládané zrušení obecně závazné vyhlášky č. 3/2015 o zákazu kouření na veřejně
přístupných místech určených nebo vyhrazených osobám mladším 18 let reaguje na nový
zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, tzv.
protikuřácký zákon. Zákon nabývá účinnosti 31.5.2017.
Zákaz obsažený v OZV č. 3/2015 v článku 2 pod písm. a) a b) je upraven ustanovením § 8
odst. 1 zákona. Pokud se týká písm. c) článku 2, toto bude částečně zakázáno zákonem
(v závislosti, na tom kde se bude akce konat).
OZV lze upravit a v souladu s ustanovením § 17 odst. 1, které zní: „Obec může obecně
závaznou vyhláškou zakázat kouření a zakázat používání elektronických cigaret na veřejném
prostranství, které se nachází v blízkosti školy, školského zařízení nebo jiného prostoru
vyhrazeného pro aktivity osob mladších 18 let“ a podle místních podmínek ke konkrétním
místům stanovit tento zákaz.
Problematické ale je dosáhnout právní jistoty adresáta OZV, neboť obecné určení např. 50
metrů od jiného prostoru vyhrazeného pro aktivity osob mladších 18 let by bylo pro něj těžko
zjistitelné (nemohl by tušit, jestli se nachází v takové blízkosti nějakého prostoru). Z tohoto
důvodu se navrhuje zrušení OZV č. 3/2015 bez náhrady, když uvedený zákon ji
v dostatečném rozsahu nahrazuje.
Znění obou vyhlášek tvoří přílohu tohoto návrhu.
Dopad do rozpočtu města:
c) nemá dopad do rozpočtu města.
Návrh na usnesení:
ZM vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, kterou se ruší vyhláška
č. 3/2015 o zákazu kouření na veřejně přístupných místech určených nebo vyhrazených
osobám mladším 18 let (viz. příloha orig. zápisu).

Podpis navrhovatele:

Přijaté usnesení ZM č.:

MĚSTO LITOMĚŘICE
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017,
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2015,
o zákazu kouření na veřejně přístupných místech určených nebo
vyhrazených osobám mladším 18 let
Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 27.04.2017 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. 3/2015, o zákazu kouření na veřejně přístupných
místech určených nebo vyhrazených osobám mladším 18 let, ze dne 10. 12. 2015.

Čl. 2
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 31.05.2017.

……………………………….
Mgr. Karel Krejza
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:

.................... 2017

Sejmuto z úřední desky dne:

.................... 2017

……………………………….
Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta

MĚSTO LITOMĚŘICE
Obecně závazná vyhláška č. 3/2015
o zákazu kouření na veřejně přístupných místech určených nebo
vyhrazených osobám mladším 18 let
Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 20. května 2015 usnesením č. …
usneslo vydat na základě ustanovení § 9a zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně
před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami
a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením
§ 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Článek 1
Předmět a cíl vyhlášky
Cílem vyhlášky je zvýšení ochrany dětí a mládeže před negativními vlivy pasivního kouření,
omezení negativního příkladu kouření a ochrana zdraví osob, a to prostřednictvím omezení
kouření nad rámec již existujícího zákonného zákazu1) na vybraných místech ve městě
Litoměřice.
Článek 2
Zákaz kouření
Kouření se zakazuje:
a) na všech veřejně přístupných dětských hřištích a sportovištích, pokud jsou tato místa
určena nebo vyhrazena osobám mladším 18 let;
b) ve vnitřních prostorách budov určených pro pořádání sportovních, kulturních
a společenských akcí, pokud jsou tato místa určena nebo vyhrazena osobám mladším
18 let;
c) na sportovních, kulturních a společenských akcích, pokud jsou tyto akce určeny nebo
vyhrazeny osobám mladším 18 let.
Článek 3
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2016.

……………………………….
Mgr. Karel Krejza
1. místostarosta
Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:
1)

……………………………….
Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta

................... 2015
................... 2015

zejména § 8 zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky,
alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

MěstoLitoměřice
N Á V R H D O ZM

pro jednání ZM, dne: 27.04.2017
předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta
vypracoval: Bc. Martina Skoková, vedoucí KSaT
Návrh: schválení obecně závazné vyhlášky č. 2/2017 o veřejném pořádku
Odůvodnění:
Město Litoměřice má veřejný pořádek regulovaný obecně závaznou vyhláškou č. 3/2016.
Vyhláška stanovuje mimo jiné zákaz žebrání na vybraných veřejných prostranstvích
vzhledem k možnému narušování veřejného pořádku a estetického vzhledu města touto
činností. Zákaz se vztahuje na celé území památkové rezervace, na autobusové nádraží
a prostor vlakového nádraží Litoměřice-Město. MV ČR při posouzení zákonnosti vyhlášky
shledalo zákaz žebrání v prostoru vlakového nádraží v rozporu se zákonem, neboť na tento
prostor se vztahuje zákon o drahách (nejedná se o veřejné prostranství). Prostor před
budovou nádraží a také hranice městské památkové rezervace doporučilo v přílohách
vyznačit jiným způsobem. Hranice památkové rezervace bude znázorněna graficky
a slovním popisem, bez vyjmenování ulic a náměstí a graficky bude v příloze znázorněn
prostor autobusového nádraží a před budovou vlakového nádraží Litoměřice-Město.
Stávající OZV rovněž stanovuje úpravu doby nočního klidu na základě zmocnění v § 47 odst.
6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, a to její zkrácení v době konání významných
tradičních slavností. Dosud jsou ve vyhlášce uvedeny pouze tři slavnosti - Silvestr, Vinobraní
a Pivní slavnosti, nyní se navrhuje přidání dalších akcí a zkrácení doby nočního klidu
z důvodu jejich konání vždy pro příslušnou část města. Žadatelé (pořadatelé akcí) podali
žádosti na formuláři, který pro tento účel připravil právní úsek ve spolupráci s odborem
školství a komisí kultury. Žádostí je celkem 9, některé se týkají více nocí (např. Litoměřický
kořen nebo Letní kino). Návrh OZV byl zaslán MV ČR, které se kriticky vyjádřilo ke zkrácení
doby nočního klidu u dvou akcí, a to promítání v Letním kině (rozsah – středy a pátky
v letních měsících, cca 20 nocí), kde ale připustilo akceptaci (předložení programu kina).
Druhou akcí jsou tzv Hudební večery na zahradě Biskupského pivovaru, kde MV ČR
požaduje doložení, že se jedná o akci tak kulturně významnou, že je odůvodněné cca 42
nocí v roce zkrátit dobu nočního klidu. Pokud MV ČR neshledá odůvodnění dostatečné,
vyhodnotí toto jako rozpor se zákonem.
Znění vyhlášek tvoří přílohu tohoto návrhu.
Dopad do rozpočtu města:
c) nemá dopad do rozpočtu města.
Návrh na usnesení:
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017 o veřejném pořádku (vyhláška viz.
příloha orig. zápisu)

Podpis navrhovatele:

Přijaté usnesení ZM č.:

____

MĚSTO LITOMĚŘICE
Obecně závazná vyhláška č. 2/2017,
o veřejném pořádku
Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 27. dubna 2017 usneslo vydat
na základě § 10 písm. a), c), d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen
„vyhláška“):
Článek 1
Předmět a cíl vyhlášky
1) Cílem této vyhlášky je vytváření příznivých podmínek pro život ve městě, ochrana mravů
a vytváření estetického vzhledu města, jakož i zmírnění regulace nočního klidu
ve výjimečných případech.
2) Předmětem této vyhlášky jsou:
a) opatření směřujících k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
prostřednictvím regulace žebrání, které by mohlo narušit veřejný pořádek ve městě
nebo být v rozporu s dobrými mravy nebo estetickým vzhledem města;
b) opatření ke zmírnění zákonné regulace ochrany nočního klidu.
3) Ochranu nočního klidu upravuje zvláštní zákon.1
Článek 2
Zákaz žebrání na veřejném prostranství
1) Zakazuje se žebrání na veřejných prostranstvích2 nacházejících se na území Městské
památkové rezervace3 (grafické zobrazení vymezení tohoto území je uvedeno v příloze
č. 1 vyhlášky) a na dalších veřejných prostranstvích zakreslených v příloze č. 2 této
vyhlášky.

1

do 1. 7. 2017 § 47 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
(Přestupku se dopustí ten, kdo poruší noční klid.) a § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů (Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny.); od 1. 7. 2017 § 5
odst. 1 písm. d) a odst. 2 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích (Fyzická osoba se dopustí přestupku
tím, že poruší noční klid. Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že poruší noční
klid.) a § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích (Dobou nočního klidu se rozumí doba
od dvacáté druhé do šesté hodiny.)
2
ustanovení § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů („Veřejným
prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné
každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru“)
3
výnos ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 27. října 1978, č. j. 22260/78 o prohlášení
historického jádra města Litoměřic za památkovou rezervaci („Rozsah je vymezen hranicí vedoucí na severní
a východní straně ulicí Na valech a komunikačním tahem v prostoru přednádraží. Na jihu jde hranice ulicemi
Starou mosteckou, Vodní a Dolní rybářskou, odkud pokračuje po severní straně tělesa železniční trati až
za č. p. 223. Na straně západní probíhá po hranici parcel č. 1534, 1527 do ulice Zahradnické, Nemocniční
a Mariánské a dále podél parcely č. 1321 zpět k ulici Na Valech.“)

2) Žebráním se rozumí hlasové projevy, posunky a celkové chování osob, ze kterého se lze
důvodně domnívat, že směřuje k získání osobního daru, a to pasivní nebo aktivní formou,
tj. např. polehávání, klečení, posedávání, postávání či popocházení na frekventovaném
místě, vytváření gest s cílem vzbudit soucit u kolemjdoucích osob, nebo jejich oslovování
za účelem získání hmotného daru apod.
3) Za žebrání se nepovažuje:
a) vybírání peněz studenty související s ukončením střední školy4 – tzv. “poslední
zvonění“;
b) vybírání milodarů členy řeholních řádů (shromažďování finančních prostředků
církvemi a náboženskými společnostmi registrovanými dle zvláštních právních
předpisů5);
c) vybírání finančních prostředků v rámci veřejné sbírky6 a sjednávání dárcovství, při
kterém nedochází k vybírání finančních prostředků v hotovosti.
Článek 3
Výjimečné zkrácení doby nočního klidu
1) Doba nočního klidu se zkracuje na celém území města Litoměřice:
a) na dobu od 2:00 hodin do 6:00 hodin v noci z 31. prosince na 1. ledna;7
b) na dobu od 1:00 hodin do 6:00 hodin v noci z 30. dubna na 1. května.8
2) Doba nočního klidu se zkracuje9:
a) v části obce Litoměřice – Město v noci z 15. 9. 2017 na 16. 9. 2017 a v noci
z 16. 9.2017 na 17. 9. 2017 na dobu od 2:00 hodin do 6:00 hodin;10
b) na Mírovém náměstí v noci z 12. 8. 2017 na 13. 8. 2017 na dobu od 2:00 hodin
do 6:00 hodin;11
c) na výstavišti Zahrada Čech, na Mírovém náměstí a na Lodním náměstí v noci
z 8. 6. 2017 na 9. 6. 2017, v noci z 9. 6. 2017 na 10. 6. 2017 a v noci z 10. 6. 2017
na 11. 6. 2017 na dobu od 2:00 hodin do 6:00 hodin;12
d) na Střeleckém ostrově v noci z 30. 6. 2017 na 1. 7. 2017 a v noci z 1. 7. 2017 na 2. 7.
2017 na dobu od 2:00 hodin do 6:00 hodin;13
e) na Lodním náměstí v noci z 3. 6. 2017 na 4. 6. 2017, v noci z 17. 6. 2017 na 18. 6.
2017, v noci z 24. 6. 2017 na 25. 6. 2017, v noci z 5. 8. 2017 na 6. 8. 2017, v noci
z 2. 9. 2017 na 3. 9. 2017 a v noci z 8. 9. 2017 na 9. 9. 2017 na dobu od 24:00 hodin
do 6:00 hodin;14
f) na Střeleckém ostrově v noci z 8. 9. 2017 na 9. 9. 2017 na dobu od 24:00 hodin
do 6:00 hodin;15
g) na Kostelním náměstí v noci z 25. 8. 2017 do 26. 8. 2017 na dobu od 4:00 hodin
do 6:00 hodin;16
4

ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
5
zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností
a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů
6
zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách),
ve znění pozdějších předpisů
7
Silvestrovská noc spojená s rodinnými oslavami příchodu Nového roku
8
Filipojakubská noc (též zvaná Valpuržina) spojená s tradičními společenskými oslavami (národní zvyk) –
např. pálení čarodějnic, stavění májek, Beltain apod.
9
u příležitosti konání tradičních slavností a kulturních akcí (dále jen „akce“)
10
akce „Vinobraní Litoměřice“
11
akce „Pivní slavnosti“
12
akce „Hasičské slavnosti Litoměřice 2017“
13
akce „Litoměřický kořen 2017“
14
akce „Hudební léto 2017“
15
akce „Festival Incendio 2017“
16
akce „Litoměřické svátky hudby“

h) na výstavišti Zahrada Čech v noci 18. 8. 2017 na 19. 8. 2017 a v noci z 19. 8. 2017
na 20. 8. 2017 na dobu od 2:00 hodin do 6:00 hodin;17
i) na Střeleckém ostrově v noci z 27. 5. 2017 na 28. 5. 2017, v nocích z pátku v měsících
červnu a září 2017 na následující sobotu, v nocích ze středy v měsících červenci
a srpnu 2017 na následující čtvrtek a v nocích z pátku v měsících červenci a srpnu
2017 na následující sobotu na dobu od 24:00 hodin do 6:00 hodin;18
j) na Střeleckém ostrově v noci z 8. 7. 2017 na 9. 7. 2017 na dobu od 24:00 hodin
do 6:00 hodin;19
k) na zahradě Biskupského pivovaru (Komenského 748/4) v nocích z pátku v měsících
květnu, červnu, červenci, srpnu a září 2017 na následující sobotu a v nocích ze soboty
v měsících květnu, červnu, červenci, srpnu a září 2017 na následující neděli na dobu
od 1:00 hodin do 6:00 hodin.20
Článek 4
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2016, o veřejném pořádku, ze dne 15. 9. 2016.
Článek 5
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

..........................................
Mgr. Karel Krejza
1. místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

17

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

............... 2017
............... 2017

akce „DCP hudební festival“
akce „Projekce v letním kině“
19
akce „Benefiční akce na podporu skateparku SAVE-SKATE III.“
20
akce „Hudební večer“
18

Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky č. č. 2/2017, kterou se upravuje zákaz žebrání
a zkracuje doba nočního klidu

Příloha č. 2 obecně závazné vyhlášky č. č. 2/2017, kterou se upravuje zákaz žebrání
a zkracuje doba nočního klidu

MĚSTO LITOMĚŘICE
Obecně závazná vyhláška č. 3/2016,
o veřejném pořádku
Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 15. září 2016 usneslo vydat
na základě § 10 písm. a), c), d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě § 47 odst. 61 zákona č. 200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen
„vyhláška“):
Článek 1
Předmět a cíl vyhlášky
1) Cílem této vyhlášky je vytváření příznivých podmínek pro život ve městě, ochrana mravů
a vytváření estetického vzhledu města, jakož i zmírnění regulace nočního klidu
ve výjimečných případech.
2) Předmětem této vyhlášky jsou:
a) opatření směřujících k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
prostřednictvím regulace žebrání, které by mohlo narušit veřejný pořádek ve městě
nebo být v rozporu s dobrými mravy nebo estetickým vzhledem města;
b) opatření ke zmírnění zákonné regulace ochrany nočního klidu.
3) Ochranu nočního klidu upravuje zvláštní zákon.2
Článek 2
Zákaz žebrání na veřejném prostranství
1) Zakazuje se žebrání na veřejných prostranstvích3 uvedených v Přílohách této vyhlášky.
2) Žebráním se rozumí hlasové projevy, posunky a celkové chování osob, ze kterého se lze
důvodně domnívat, že směřuje k získání osobního daru, a to pasivní nebo aktivní formou,
tj. např. polehávání, klečení, posedávání, postávání či popocházení na frekventovaném
místě, vytváření gest s cílem vzbudit soucit u kolemjdoucích osob, nebo jejich oslovování
za účelem získání hmotného daru apod.
3) Za žebrání se nepovažuje:
a) vybírání peněz studenty související s ukončením střední školy4 – tzv. “poslední
zvonění“;
1

ve znění od 1. 10. 2016
§ 47 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů – ve znění od 1. 10.
2016 (Přestupku se dopustí ten, kdo poruší noční klid.); § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů (Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny.)
3
ustanovení § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů („všechna
náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy
sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru“)
4
ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
2

b) vybírání milodarů členy řeholních řádů (shromažďování finančních prostředků
církvemi a náboženskými společnostmi registrovanými dle zvláštních právních
předpisů5);
c) vybírání finančních prostředků v rámci veřejné sbírky6 a sjednávání dárcovství, při
kterém nedochází k vybírání finančních prostředků v hotovosti.
Článek 3
Výjimečné zkrácení doby nočního klidu
1) Doba nočního klidu se vymezuje od 02.00 hodin do 6.00 hodin, a to v následujících
případech:
a) v noci z 31. prosince na 1. ledna, a to na celém území města Litoměřice,
b) v době konání těchto tradičních slavností:
- „Vinobraní Litoměřice“ v části obce Litoměřice – Město,
-„Pivní slavnosti“, na Mírovém náměstí.
2) Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odst. 1 písm. b) této obecně
závazné vyhlášky bude zveřejněna Městským úřadem Litoměřice na úřední desce minimálně
5 dnů před datem konání.
Článek 4
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o zákazu požívání alkoholických nápojů
na vybraných veřejných prostranstvích, ze dne 11. 2. 2016.
Článek 5
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

..........................................
Mgr. Karel Krejza
1. místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

5

6

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

............... 2016
............... 2016

zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností
a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách),
ve znění pozdějších předpisů

Město Litoměřice
N Á V R H D O ZM

pro jednání ZM, dne: 27.04.2017
předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta
vypracoval: Bc. Martina Skoková, vedoucí odboru KSaT
Návrh: odvolání z funkce soudního přísedícího Okresního soudu v Litoměřicích
Odůvodnění :
V souladu s § 97 odst. 1 písm. c) zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění
pozdějších předpisů, se navrhuje odvolání z funkce přísedícího - B.U., neboť jeho zdravotní
stav mu nedovoluje řádně vykonávat povinnosti přísedícího. Pan U. vykonával funkci
přísedícího u Okresního soudu v Litoměřicích a nadále již tuto funkci vykonávat nemůže,
protože došlo k náhlému zhoršení jeho zdravotního stavu (nachází se v kómatu). Tuto
skutečnost sdělila jeho manželka dne 27.3.2017 předsedovi okresního soudu, který
(prostřednictvím ředitelky správy soudu Ing. A.P.) navrhl jeho odvolání zastupitelstvu města
Litoměřice. Vzhledem ke stavu pana U. není možné vyžádat si jeho vyjádření k odvolání.
Funkce přísedícího zaniká dnem rozhodnutí zastupitelstva o jeho odvolání.
Dopad do rozpočtu města:
c) nemá dopad do rozpočtu města.
Návrh na usnesení:
ZM odvolává z funkce přísedícího Okresního soudu v Litoměřicích z důvodu zdravotního
stavu, B.U., nar. XXXXX, bytem XXXXX, Litoměřice.

Podpis navrhovatele:

Přijaté usnesení ZM č.:

Město Litoměřice
N Á V R H D O ZM
pro jednání ZM, dne: 27.04.2017
předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta
zpracoval: Bc. Martina Skoková, vedoucí odboru KSaT
Návrh: volba soudního přísedícího Okresního soudu v Litoměřicích
Odůvodnění :
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 D.L. s žádostí o zvolení do funkce soudního
přísedícího. Paní L. uvádí, že by ráda sledovala soudní případy, zejména trestní z hlediska
psychologické příčiny a následků.
Předseda soudu vyslovil s osobou žadatelky souhlas, žadatelka doložila výpis z rejstříku
trestů a čestné prohlášení o splnění dalších předpokladů pro výkon funkce přísedícího a
lustrační osvědčení. Dále bylo prověřeno, že žadatelka nebyla řešena pro přestupky proti
občanskému soužití ani majetku v působnosti MěÚ Litoměřice.
Dopad do rozpočtu města:
c) nemá dopad do rozpočtu města.
Návrh na usnesení:
ZM navrhuje za přísedícího Okresního soudu v Litoměřicích a do této funkce volí na dobu
4 let paní D.L., nar. XXXXX, bytem XXXXX, Litoměřice.

Podpis navrhovatele:

Přijaté usnesení ZM č.:

M Ě S T O

L I T O M Ě Ř I C E

N Á V R H

D O

Z M

pro jednání ZM dne: 27.4.2017
předkládá: starosta
zpracoval: Ivan Králik velitel MP
Návrh:
Vyřazení vozidla městské policie- Škoda Roomster RZ 5U8 4574,
VIN: TMBMC25J2A5032572 z účetní evidence a jeho prodej.

Odůvodnění:
Neekonomický provoz, opravy nerentabilní. Vozidlo bylo uvedeno do provozu 4.1.2010, má najeto 170 tis. km
v městském provozu.

Dopad do rozpočtu města:
nemá dopad do rozpočtu města.

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje vyřazení vozidla městské policie- Škoda Roomster RZ 5U8 4574,
VIN: TMBMC25J2A5032572 z účetní evidence a jeho prodej prostřednictvím autobazaru. Příjem za
prodej vozidla bude odveden do rozpočtu města.

Podpis navrhovatele:

Přijaté usnesení ZM č.:

M Ě S T O

L I T O M Ě Ř I C E

N Á V R H

D O

Z M

pro jednání ZM dne: 27.4..2017
předkládá: místostarosta Ing. Pavel Grund
Návrh: Dotační program „Podpora sociálních služeb pro rok 2017“ – doporučení dotací
Odůvodnění:
Usnesením Zastupitelstva města Litoměřice č. 155/9/2016 ze dne 8. 12. 2016 byl schválen rozpočet na
rok 2017. Následně dne 16. 12. 2016 byl vyhlášen dotační program „Podpora sociálních služeb pro rok
2017“ (dále jen „Program“). Program je zaměřen na registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, které jsou zařazeny v Základní síti kraje. Všechny služby zařazené do této sítě
obdržely Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do
Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016-2018. Součástí Pověření je kalkulace
vyrovnávací platby, která představuje celkovou výši finančních prostředků z veřejných rozpočtů, kterou
sociální služba potřebuje k zajištění dostupnosti poskytované sociální služby vedle prostředků, které získá
vlastní činností. Od roku 2016 tedy dochází ke změně financování sociálních služeb tzv. vyrovnávací
platbou. Město Litoměřice se poskytnutím dotací na soc. služby připojí k Pověření Ústeckého kraje.
V rámci Programu bylo přijato 34 žádostí o dotaci. Po hodnocení žádostí dle kritérií Programu bylo
odborem sociálních věcí a zdravotnictví přistoupeno k navržení dotací dle přílohy č. 1 tohoto návrhu.
V příloze č. 2 jsou uvedeny sociální služby, u kterých je navrženo neposkytnutí dotace. Ze žádosti
vyplývá, že součet plánovaných veřejných zdrojů (bez dotace města Litoměřice) na letošní rok převyšuje
stanovenou výši vyrovnávací platby.
Program podpory sociálních služeb pro rok 2017 i vzor smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města
Litoměřice byla konzultována s Kanceláří starosty a tajemníka.
Vzor smlouvy je přílohou tohoto návrhu.
Dopad do rozpočtu města:
Dotace budou poskytnuty z ÚZ 06043/6400 podpora soc. služeb (schválený rozpočet na rok 2017)
Návrh na usnesení:
A) ZM schvaluje poskytnutí dotací z dotačního programu „Podpora sociálních služeb pro rok
2017“subjektům, ve výši a na účely uvedené v příloze č. 1.
B) ZM schvaluje přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální
služby zařazené do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016-2018 uvedené
v příloze č. 1
C) ZM schvaluje neposkytnutí dotací z dotačního programu „Podpora sociálních služeb pro rok
2017“subjektům, ve výši a na účely uvedené v příloze č. 2.

Podpis navrhovatele:

Přijaté usnesení ZM č.:

Název poskytovatele
Oblastní spolek ČČK Litoměřice
Diakonie ČCE - Středisko křesťanské
pomoci v Litoměřicích
Diakonie ČCE - Středisko křesťanské
pomoci v Litoměřicích
Diakonie ČCE - Středisko křesťanské
pomoci v Litoměřicích
Diakonie ČCE - Středisko křesťanské
pomoci v Litoměřicích

IČ
00426105
46768041

Příloha č. 1 - přehled subjektů, které obdrží dotaci v rámci programu Podpora sociálních služeb na rok 2017
Adresa
Identifikátor
Druh sociální služby
Číslo pověření
Název služby - účel dotace
Lidická 57/11, Litoměřice
2467540
Kontaktní centra
444
Kontaktní centrum Litoměřice
Podpora samostatného bydlení - Centrum
Komenského 224, Terezín
2987242
Podpora samostatného bydlení
94
sociálních služeb, Klobouk Diakonie

Výše dotace
140 000,00
100 000,00

46768041

Liškova 1543/43, Litoměřice

4731306

Azylové domy

91

Domov pro matky s dětmi

430 000,00

46768041

Teplická 1, Litoměřice

4894760

Sociální rehabilitace

96

Sociální rehabilitace

125 000,00

46768041

Rooseveltova 716/7, Litoměřice

7041080

Centra denních služeb

92

Centrum denních služeb

250 000,00

Diecézní charita Litoměřice

40229939

Kosmonautů 2022, Litoměřice

7429073

Odborné sociální poradenství

105

Farní charita Litoměřice

46769382

Dominikánské nám. 92/1, Litoměřice

5624320

Domovy se zvláštním režimem

5

Farní charita Litoměřice

46769382

Dominikánské nám. 92/1, Litoměřice

9518537

Domovy pro seniory

5

Farní charita Litoměřice

46769382

Zahradnická 1534/4, Litoměřice

5488355

Týdenní stacionáře

5

Poradenské centrum Litoměřice, Poradna pro
osoby v zadluženosti
Charitní domov sv. Zdislava – domov se zvláštním
režimem

150 000,00
100 000,00

Charitní domov sv. Zdislava – domov pro seniory

50 000,00

Domov na Dómském Pahorku – týdenní stacionář

210 000,00

Marie Pomocné 48, Litoměřice

9011520

Terénní služby

5

46769382

Zahradnická 1534/4, Litoměřice

6566711

Domovy pro seniory

5

46769382
46769382

Dominikánské nám. 92/1, Litoměřice
Švermova 2099/16, Litoměřice

1269156
3403190

Denní stacionář
Pečovatelská služba

5
5

Farní charita Litoměřice

46769382

Marie Pomocné 48, Litoměřice

2241142

Azylové domy

5

Farní charita Litoměřice

46769382

Marie Pomocné 48, Litoměřice

5964684

Nízkoprahová denní centra

5

Farní charita Litoměřice

46769382

Marie Pomocné 48, Litoměřice

2548478

Noclehárny

5

Naděje

00570931

Želetická 9, Litoměřice

8870904

Terénní program

354

Středisko sociální prevence a humanitární pomoci
– terénní služby
Domov na Dómském Pahorku – domov pro
seniory
Charitní domov sv. Zdislava – denní stacionář
Pečovatelská služba
Středisko sociální prevence a humanitární pomoci
– azylový dům
Středisko sociální prevence a humanitární pomoci
– nízkoprahové denní centrum
Středisko sociální prevence a humanitární pomoci
– noclehárna
Dům Naděje Litoměřice - Litoměřice

Naděje

00570931

Želetická 11, Litoměřice

5510903

Noclehárna pro ženy

350

Dům Naděje Litoměřice, noclehárna pro ženy

50 000,00

Naděje

00570931

Želetická 11, Litoměřice

2367190

342

Dům Naděje Litoměřice

500 000,00

Naděje

00570931

Osvobození 839/19, Litoměřice

1256783

348

Středisko Naděje Litoměřice - Osvobození

60 000,00

Naděje

00570931

Masarykova 301/21, Litoměřice

9593299

351

Středisko Naděje Litoměřice

140 000,00

Naděje

00570931

Pražská 992/14, Litoměřice

2503341

352

Dům Naděje Litoměřice - Pražská

94 000,00

Naděje
Fokus Labe, z.ú.

00570931
44226586

Pražská 992/14, Litoměřice
Velká Krajská 47/7, Litoměřice

6087352
9425002

345
1

Dům Naděje Litoměřice - Pražská
Odborné sociální poradenství Litoměřice

180 000,00
30 000,00

Fokus Labe, z.ú.

44226586

Velká Krajská 47/7, Litoměřice

4265731

1

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

55 000,00

Fokus Labe, z.ú.

44226586

Velká Krajská 47/7, Litoměřice

1657475

1

Sociální rehabilitace Litoměřice

60 000,00

Farní charita Litoměřice

46769382

Farní charita Litoměřice
Farní charita Litoměřice
Farní charita Litoměřice

Azylový dům pro ženy a
rodiny s dětmi
Nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež
Sociálně aktivizační
služby pro
rodiny s dětmi
Sociálně terapeutické
dílny
Chráněné bydlení
Odborné sociální poradenství
Sociálně aktivizační služby pro
seniory a osoby se zdravotním
postižením
Sociální rehabilitace

15 000,00
2 217 000
20 000,00
500 000,00
110 000,00
24 000,00
10 000,00
100 000,00

Fokus Labe, z.ú.
Lucie Brožková

44226586
75100967

Velká Krajská 47/7, Litoměřice
Mírové nám. 9/1, Litoměřice

3267891
5222616

CPNRP

26999234

Teplická 3, Litoměřice

1501687

CPNRP

26999234

Teplická 3, Litoměřice

2832751

CELKEM

Sociální rehabilitace
Odlehčovací služba
Sociálně aktivizační
služby pro
rodiny s dětmi
Odborné
sociální
poradenství

1
275
12

12

Terénní komunitní tým
KDP Sluníčko
Centrum pro náhradní
rodinnou péči,
o.p.s.
Centrum pro náhradní
rodinnou péči,
o.p.s.

50 000,00
70 000,00
120 000,00

40 000,00
6 000 000,00

Název poskytovatele
Hospic sv. Štěpána, o.s.
Hospic sv. Štěpána, o.s.

IČ
65081374
65081374

Hospic sv. Štěpána, o.s.

65081374

Diakonie ČCE - středisko Praha

62931270

CELKEM

Příloha č. 2 - přehled subjektů, které neobdrží dotaci v rámci programu Podpora sociálních služeb na rok 2017
Adresa
Identifikátor
Druh sociální služby
Číslo pověření
Rybářské nám. 662/4, Litoměřice
1451339
Odborné sociální poradenství
235
Rybářské nám. 662/4, Litoměřice
6770385
Odlehčovací služby
234
Sociální služby poskytované ve
Rybářské nám. 662/4, Litoměřice
5419883
zdravotnických zařízeních
561
lůžkové péče
Machatého 683/10 Praha 5 - Hlubočepy

6095107

Raná péče

100

Název služby - účel dotace
Hospic sv. Štěpána, o.s.
Hospic sv. Štěpána, o.s.
Hospic sv. Štěpána - sociální lůžka

Diakonie ČCE - středisko v Praze - Stodůlkách

Výše dotace
0,00
0,00
0,00
0,00
6 000 000,00

SMLOUVA č. SOC/18/2017 O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA
LITOMĚŘICE
(dále jen „Smlouva“)
k účelu dotace na „Podporu sociálních služeb“
a to na období 1.1.2017 – 31.12.2017
uzavřená podle § 10a odst. 3 a 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů a podle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu,
ve znění pozdějších předpisů

Město Litoměřice
IČO: 00263958
se sídlem: Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, 412 01
zastoupeno: místostarostou města Ing. Pavlem Grundem
bankovní spojení: Komerční banka a. s., č. účtu: 1524471/0100
na straně jedné jako poskytovatel dotace nebo Město Litoměřice
a

Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
IČO: 46768041
se sídlem: Rooseveltova 716/7, 412 01 Litoměřice
zastoupena: ředitelkou Irenou Opočenskou
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.,
č. účtu: 887818339/0800
ze strany druhé jako příjemce dotace
společně též jako smluvní strany
uzavírají níže uvedeného dne tuto Smlouvu
Článek I.
Výše a způsob poskytnutí dotace
1. Poskytovatel dotace na základě žádosti příjemce dotace podané podle § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ust.
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu usnesení
Rady/Zastupitelstva města Litoměřice č…/…/2017, ze dne 27.4.2017, poskytuje ze svého rozpočtu na
rok 2017 dotaci na výdaje spojené se sociální službou „Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v
Litoměřicích“ ve výši 905 000 Kč (slovy: devětsetpěttisíc korun českých).
Název soc. služby
Centrum denních služeb
Domov
pro
matky
s dětmi
Podpora
samostatného
bydlení
–
Centrum
sociálních
služeb
Klobouk Diakonie
Sociální rehabilitace

druh soc. služby
Centra denních služeb
Azylové domy

identifikátor
7041080
4731306

částka v Kč
250 000
430 000

Podpora
bydlení

2987242

100 000

4894760

125 000

samostatného

Sociální rehabilitace

dále jen „sociální služba“.
2. Dotace bude poskytnuta příjemci dotace jednorázově, převodem na jeho účet uvedený v záhlaví
Smlouvy. Dotace bude vyplacena do 30 dnů od podpisu Smlouvy.
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3. V případě, že dotace nebude příjemcem dotace využita v plné výši, je příjemce dotace povinen tuto
nevyčerpanou část vrátit nejpozději do 15. února následujícího roku na účet poskytovatele dotace.

Článek II.
Účel využití dotace
1. Předmětem této Smlouvy je zajištění poskytování sociální služby definované v čl. I. Smlouvy,
ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky
č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona o sociálních službách.
2. Místem plnění a poskytování sociální služby podle této Smlouvy je území města Litoměřice.
3. Dotace je poskytnuta účelově na poskytování sociální služby poskytovatele „Diakonie ČCE – Středisko
křesťanské pomoci v Litoměřicích“, a lze ji použít pouze na úhradu mzdových nákladů, přičemž
z dotace lze hradit pouze osobní náklady pracovníků uvedených v § 115 zákona č. 108/2006 Sb. o
sociálních službách (sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, zdravotničtí pracovníci,
pedagogičtí pracovníci, manželští a rodinní poradci a další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují
sociální služby).
4. Město Litoměřice touto Smlouvou přistupuje k pověření Ústeckého kraje č. 91, č. 92, č. 94, č. 96
k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do Základní sítě sociálních služeb
Ústeckého kraje na období 2016-2018, vydané poskytovateli Ústeckým krajem dne 15.12.2016 s tím, že
finanční podpora (dotace) poskytnutá na základě této Smlouvy tvoří nedílnou součást jednotné
vyrovnávací platby hrazené poskytovateli v souladu s Rozhodnutím Komise o použití čl. 106 odst. 2
Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné
služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu
(2012/21/EU).

Článek III.
Práva a povinnosti smluvních stran a vyúčtování dotace
Příjemce dotace prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Použít dotaci za účelem realizace vybrané sociální služby, pro kterou byla dotace poskytnuta a to do
31.12.2017.
2. Příjemce dotace je povinen použít dotaci pouze v souladu s touto Smlouvou, Programem a právními
předpisy, zejména se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/19991Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zajistit poskytování sociální služby v rozsahu a za podmínek stanovených toto Smlouvou s odbornou
péčí, řádně a včas. Příjemce dotace je povinen použít ke splnění svých povinností z této smlouvy osob
s náležitou kvalifikací dle zákona č. 108/2006 Sb. Příjemce dotace má povinnost být způsobilým a
registrovaným poskytovatelem sociální služby po celou dobu trvání této smlouvy.
4. Na žádost poskytovatele dotace bezodkladně písemně poskytnout požadované doplňující informace
související s poskytovanou sociální službou.
5. Příjemce prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy je účtem příjemce dotace.
6. Vést řádně a odděleně v účetní evidenci čerpání prostředků od poskytovatele dotace.
7. Ke dni podpisu této Smlouvy doložit čestné prohlášení o bezdlužnosti a o tom, že příjemce dotace není
v insolvenčním řízení. Pokud tato skutečnost nastane v budoucnu, je příjemce dotace povinen
neprodleně tuto skutečnost oznámit poskytovateli dotace. Zahájení insolvenčního řízení je důvodem k
odstoupení od smlouvy ze strany poskytovatele dotace.
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8. Informovat poskytovatele dotace o zásadních změnách příjemce dotace jako jsou vlastnická práva,
vstup do likvidace, přeměna právnické osoby, změna statutárního zástupce, změna názvu, bankovního
spojení, sídla či doručovací adresy apod., a to do 14 dnů ode dne, kdy tato skutečnost (změna) nastala.
9. Uvádět viditelně na všech písemnostech a při všech akcích souvisejících s realizací sociální služby, že
aktivita nebo služba byla podpořena Městem Litoměřice. Příjemce se zavazuje informovat veřejnost
o činnostech podporovaných Městem Litoměřice.
10. Předat poskytovateli dotace finanční vypořádání dotace a písemnou závěrečnou zprávu o poskytnuté
dotaci na předepsaném formuláři. Finanční vypořádání dotace a závěrečnou zprávu je příjemce dotace
povinen předložit v případě předčasného ukončení poskytování služby do dvou měsíců po ukončení
poskytování služby, v případě řádného ukončení nejpozději do 15. února roku následujícího po roce, na
který byla dotace přiznána. Nedodržení termínu pro předložení finančního vypořádání dotace a
závěrečné zprávy poskytovateli je důvodem pro nepřidělení dotace z programu na další rok.
11. Ke dni podpisu Smlouvy splňuje všechny podmínky stanovené platnými právními předpisy ČR pro to,
aby mohl řádně poskytovat sociální službu podle této Smlouvy, zejména že disponuje dostatečným
technickým a personálním vybavením pro poskytování sociální služby a je držitelem příslušné
registrace poskytovatele sociálních služeb.
12. Na originálech dokladů proplácených z dotace Města Litoměřice bude uvedeno:
„Tento náklad je hrazen z dotace Města Litoměřice“.
13. Obdrží-li v průběhu příslušného kalendářního roku příjemce dotace duplicitně finanční prostředky na
tutéž sociální službu financovanou Městem Litoměřice (např. od MPSV ČR, fondů EU apod.), oznámí
neprodleně tuto skutečnost poskytovateli dotace a dotaci vrátí do 14 dnů ode dne, kdy nastala
skutečnost podmiňující vrácení dotace.
14. Příjemce dotace bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů
uvedených v této Smlouvě, včetně výše a podmínek poskytnutí dotace.
15. Smluvní strany současně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není označován
za obchodní tajemství. Město Litoměřice je oprávněno, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat veškeré informace o této
Smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny
(např. o daňových podkladech, předávacích protokolech či jiných písemnostech). Vzhledem k
veřejnoprávnímu charakteru Města Litoměřice souhlasí příjemce dotace se zveřejněním veškerých
údajů týkajících se či souvisejících s plněním dle této Smlouvy podle zákona č. 106/1999 Sb., a zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Příjemce dotace bere na vědomí, že pokud je na základě této Smlouvy poskytnuta dotace ve výši 50 tis.
Kč nebo vyšší, bude tato Smlouva zveřejněna ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb. a zákona č. 340/2015
Sb., o registru smluv.

Článek IV.
Kontrola čerpání dotace
1. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo provést kontrolu čerpání dotace a v této souvislosti nahlížet
do účetnictví příjemce. Příjemce dotace se tímto zavazuje vytvořit podmínky k provedení kontroly
a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly a přijaté závěry kontroly
respektovat.
2. Příjemce dotace bere na vědomí, že monitoring realizace vybrané sociální služby provádí Odbor
sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Litoměřice; příjemce dotace se zavazuje poskytovat pracovníkům
tohoto odboru veškerou součinnost včetně předkládání listin, podávání vysvětlení a umožnění kontroly
průběhu samotné aktivity, na kterou byla dotace poskytnuta.
3. Příjemce dotace je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo
služeb z veřejných výdajů. Příjemce dotace je tak povinen poskytnout požadované informace a

Strana 3 (celkem 6)

dokumentaci zejména zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele, příslušného finančního úřadu a
dalších oprávněných orgánů veřejné správy a vytvořit uvedeným osobám a orgánům podmínky k
provedení kontroly předmětu plnění této smlouvy a poskytnout jim součinnost.
4. Příjemce dotace se zavazuje informovat poskytovatele dotace bezodkladně o všech provedených
kontrolách ze strany jiných subjektů než poskytovatele dotace, o všech navržených nápravných
opatřeních, která budou výsledkem těchto kontrol, a o jejich splnění.
Článek V.
Doba trvání smlouvy
1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do úplného vypořádání všech peněžitých nároků z této
Smlouvy plynoucích.
2. Smlouvu lze ukončit na základě:

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


písemnou výpovědí Smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.

Poskytovatel dotace může smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení dotace. Výpověď
Smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody jejího udělení.
Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla
výpověď doručena příjemci dotace. Účinky doručení pro účely této smlouvy však nastávají i tehdy, pokud
příjemce svým jednáním nebo opomenutím doručení zmařil.
3. Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemce dotace stanovených touto Smlouvou nebo obecně
závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustí zejména pokud:
a) příjemce dotace použije dotaci k jinému účelu než uvedenému v této Smlouvě,
b) příjemce dotace uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže uzavření této Smlouvy,
c) příjemce dotace je v likvidaci, nebo s ním bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb.,
o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů,
d) příjemce dotace změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace pro danou oblast
podpory, ztratí způsobilost k činnosti, na níž byla dotace poskytnuta,
e) pokud příjemce dotace neumožní poskytovateli, resp. jím pověřenému pracovníkovi, provedení kontroly
čerpání peněžních prostředků z dotace, tedy nepředložení příslušných účetních knih, příjmových a výdajových
dokladů, jakož i další neposkytnutí potřebné součinnosti k provedení kontroly,
f) příjemce dotace neprovede finanční vypořádání dotace a nepředloží závěrečnou zprávu v termínech
stanovených touto Smlouvou,
g) příjemce dotace neinformuje veřejnost o aktivitách konaných v rámci sociální služby, neaktualizuje údaje
o poskytované službě v elektronickém katalogu sociálních služeb poskytovatele,
h) z důvodu zániku příjemce dotace (právnímu nástupci).
4. V případě výpovědi této Smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace nevzniká a nelze se jej
platně domáhat. V případě výpovědi Smlouvy po proplacení dotace, se příjemce dotace zavazuje poskytnuté
peněžní prostředky vrátit bezhotovostním převodem na účet poskytovatele dotace uvedený v záhlaví této
Smlouvy bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručení výpovědi.
5. Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že příjemce dotace vrátí poskytnuté
peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení Smlouvy dojde až vypořádáním všech práv a
povinností smluvních stran.
6. Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení Smlouvy musí být učiněn písemně a musí v něm být uvedeny
důvody, které vedou k zániku Smlouvy.
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7. Příjemce dotace je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související s poskytováním sociální služby
a prokazující čerpání poskytnuté dotace na tuto službu po dobu 10 let od ukončení financování této služby
způsobem, který je v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Lhůta začíná běžet od 1.1. roku
následujícího po roce, na který byla dotace poskytnuta.
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
ve stanoveném termínu.

je

porušení

povinnosti

vrácení

poskytnutých

prostředků

4. Příjemce dotace, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové
kázně do rozpočtu poskytovatele dotace.
5. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k vrácení dotace nebo její části ve lhůtě 1 měsíce,
zjistí-li na základě kontroly, že příjemce dotace porušil povinnost stanovenou právním předpisem, která
souvisí s účelem, na který byla dotace poskytnuta, nedodržel účel dotace nebo podmínky této Smlouvy,
za kterých byla dotace poskytnuta, u nichž nelze vyzvat k provedení opatření k nápravě. V rozsahu,
v jakém příjemce dotace vrátil dotaci nebo její část, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.
6. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k provedení opatření k nápravě v jím stanovené
lhůtě, domnívá-li se na základě kontrolního zjištění, že příjemce dotace porušil méně závažnou
podmínku této Smlouvy, u níž poskytovatel dotace stanovil, že její nesplnění bude postiženo nižším
odvodem, než kolik činí celková částka dotace a jejíž povaha umožňuje nápravu v náhradní lhůtě.
V rozsahu, v jakém příjemce dotace provedl opatření k nápravě, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové
kázně.
7. Podle této Smlouvy se porušením méně závažné povinnosti rozumí porušení povinnosti stanovené
v Článku III. odst. 8 a v Článku IV. odst. 4 této Smlouvy. Za porušení těchto povinností se stanoví
odvod ve výši 2 000,-Kč z přidělené dotace. Při porušení několika méně závažných povinností se
odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají, nestanoví-li veřejnoprávní smlouva jinak.
8. Stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně, stanovení penále za prodlení s odvodem a prominutí
odvodu nebo penále a související záležitosti se řídí ust. § 22 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
9. Porušení podmínek poskytnutí dotace bude zohledněno v případě další žádosti příjemce dotace
o finanční podporu (dotaci) ze strany poskytovatele dotace pro další období.
Článek VII.
Závěrečná ustanovení
1.

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

2.

Případné spory z právních poměrů při poskytnutí této dotace rozhoduje podle správního řádu
v přenesené působnosti Krajský úřad Ústeckého kraje.
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3.

Práva a povinnosti vzniklé z této Smlouvy a na jejím základě není příjemce dotace oprávněn postoupit
na třetí osobu.

4.

Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž po jednom vyhotovení obdrží poskytovatel
dotace a příjemce dotace.

5.

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

6.

Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky za souhlasu obou smluvních stran, platnost
těchto dodatků je podmíněna souhlasem Rady nebo Zastupitelstva města Litoměřice.

7.

Veškerou komunikaci mezi smluvními stranami zajišťuje Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, úsek
komunitního plánování Městského úřadu Litoměřice.

8.

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

9.

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním této
Smlouvy v ISRS.

10. Město Litoměřice, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), touto
doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto 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:

…………………………….
Ing. Pavel Grund
místostarosta

…........................................
Irena Opočenská
ředitelka
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SMLOUVA č…… O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA LITOMĚŘICE
(dále jen „Smlouva“)
k účelu dotace na „Podporu sociálních služeb“
a to na období 1.1.2017 – 31.12.2017
uzavřená podle § 10a odst. 3 a 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů a podle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu,
ve znění pozdějších předpisů

Město Litoměřice
IČO: 00263958
se sídlem: Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, 412 01
zastoupeno: místostarostou města Ing. Pavlem Grundem
bankovní spojení: Komerční banka a. s., č. účtu: 1524471/0100
na straně jedné jako poskytovatel dotace nebo Město Litoměřice
a

Diecézní charita Litoměřice
IČO: 40229939
se sídlem: Kosmonautů 2022, 412 01 Litoměřice
zastoupena: ředitelkou Růženou Kavkovou
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 174441471/0100
ze strany druhé jako příjemce dotace
společně též jako smluvní strany
uzavírají níže uvedeného dne tuto Smlouvu
Článek I.
Výše a způsob poskytnutí dotace
1. Poskytovatel dotace na základě žádosti příjemce dotace podané podle § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ust.
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu usnesení
Rady/Zastupitelstva města Litoměřice č…/…/2017, ze dne 27.4.2017, poskytuje ze svého rozpočtu na
rok 2017 dotaci na výdaje spojené se sociální službou „Poradenské centrum Litoměřice, Poradna pro
osoby v zadluženosti“ ve výši 150 000 Kč (slovy: jednostopadesáttisíc korun českých).
Název soc. služby
Poradenské
centrum
Litoměřice, Poradna pro
osoby v zadluženosti

druh soc. služby
Odborné
sociální
poradenství

identifikátor
7429073

částka v Kč
150.000

dále jen „sociální služba“.
2. Dotace bude poskytnuta příjemci dotace jednorázově, převodem na jeho účet uvedený v záhlaví
Smlouvy. Dotace bude vyplacena do 30 dnů od podpisu Smlouvy.
3. V případě, že dotace nebude příjemcem dotace využita v plné výši, je příjemce dotace povinen tuto
nevyčerpanou část vrátit nejpozději do 15. února následujícího roku na účet poskytovatele dotace.
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Článek II.
Účel využití dotace
1. Předmětem této Smlouvy je zajištění poskytování sociální služby definované v čl. I. Smlouvy,
ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky
č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona o sociálních službách.
2. Místem plnění a poskytování sociální služby podle této Smlouvy je území města Litoměřice.
3. Dotace je poskytnuta účelově na poskytování sociální služby poskytovatele „Diecézní charita
Litoměřice“, a lze ji použít pouze na úhradu mzdových nákladů, přičemž z dotace lze hradit pouze
osobní náklady pracovníků uvedených v § 115 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách (sociální
pracovníci, pracovníci v sociálních službách, zdravotničtí pracovníci, pedagogičtí pracovníci, manželští
a rodinní poradci a další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují sociální služby).
4. Město Litoměřice touto Smlouvou přistupuje k pověření Ústeckého kraje č. 105 k zajištění dostupnosti
poskytování sociální služby zařazené do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období
2016-2018, vydané poskytovateli Ústeckým krajem dne 29.7.2016 s tím, že finanční podpora (dotace)
poskytnutá na základě této Smlouvy tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací platby hrazené
poskytovateli v souladu s Rozhodnutím Komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování
Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené
určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU).

Článek III.
Práva a povinnosti smluvních stran a vyúčtování dotace
Příjemce dotace prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Použít dotaci za účelem realizace vybrané sociální služby, pro kterou byla dotace poskytnuta a to do
31.12.2017.
2. Příjemce dotace je povinen použít dotaci pouze v souladu s touto Smlouvou, Programem a právními
předpisy, zejména se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/19991Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zajistit poskytování sociální služby v rozsahu a za podmínek stanovených toto Smlouvou s odbornou
péčí, řádně a včas. Příjemce dotace je povinen použít ke splnění svých povinností z této smlouvy osob
s náležitou kvalifikací dle zákona č. 108/2006 Sb. Příjemce dotace má povinnost být způsobilým a
registrovaným poskytovatelem sociální služby po celou dobu trvání této smlouvy.
4. Na žádost poskytovatele dotace bezodkladně písemně poskytnout požadované doplňující informace
související s poskytovanou sociální službou.
5. Příjemce prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy je účtem příjemce dotace.
6. Vést řádně a odděleně v účetní evidenci čerpání prostředků od poskytovatele dotace.
7. Ke dni podpisu této Smlouvy doložit čestné prohlášení o bezdlužnosti a o tom, že příjemce dotace není
v insolvenčním řízení. Pokud tato skutečnost nastane v budoucnu, je příjemce dotace povinen
neprodleně tuto skutečnost oznámit poskytovateli dotace. Zahájení insolvenčního řízení je důvodem k
odstoupení od smlouvy ze strany poskytovatele dotace.
8. Informovat poskytovatele dotace o zásadních změnách příjemce dotace jako jsou vlastnická práva,
vstup do likvidace, přeměna právnické osoby, změna statutárního zástupce, změna názvu, bankovního
spojení, sídla či doručovací adresy apod., a to do 14 dnů ode dne, kdy tato skutečnost (změna) nastala.
9. Uvádět viditelně na všech písemnostech a při všech akcích souvisejících s realizací sociální služby, že
aktivita nebo služba byla podpořena Městem Litoměřice. Příjemce se zavazuje informovat veřejnost
o činnostech podporovaných Městem Litoměřice.
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10. Předat poskytovateli dotace finanční vypořádání dotace a písemnou závěrečnou zprávu o poskytnuté
dotaci na předepsaném formuláři. Finanční vypořádání dotace a závěrečnou zprávu je příjemce dotace
povinen předložit v případě předčasného ukončení poskytování služby do dvou měsíců po ukončení
poskytování služby, v případě řádného ukončení nejpozději do 15. února roku následujícího po roce, na
který byla dotace přiznána. Nedodržení termínu pro předložení finančního vypořádání dotace a
závěrečné zprávy poskytovateli je důvodem pro nepřidělení dotace z programu na další rok.
11. Ke dni podpisu Smlouvy splňuje všechny podmínky stanovené platnými právními předpisy ČR pro to,
aby mohl řádně poskytovat sociální službu podle této Smlouvy, zejména že disponuje dostatečným
technickým a personálním vybavením pro poskytování sociální služby a je držitelem příslušné
registrace poskytovatele sociálních služeb.
12. Na originálech dokladů proplácených z dotace Města Litoměřice bude uvedeno:
„Tento náklad je hrazen z dotace Města Litoměřice“.
13. Obdrží-li v průběhu příslušného kalendářního roku příjemce dotace duplicitně finanční prostředky na
tutéž sociální službu financovanou Městem Litoměřice (např. od MPSV ČR, fondů EU apod.), oznámí
neprodleně tuto skutečnost poskytovateli dotace a dotaci vrátí do 14 dnů ode dne, kdy nastala
skutečnost podmiňující vrácení dotace.
14. Příjemce dotace bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů
uvedených v této Smlouvě, včetně výše a podmínek poskytnutí dotace.
15. Smluvní strany současně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není označován
za obchodní tajemství. Město Litoměřice je oprávněno, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat veškeré informace o této
Smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny
(např. o daňových podkladech, předávacích protokolech či jiných písemnostech). Vzhledem k
veřejnoprávnímu charakteru Města Litoměřice souhlasí příjemce dotace se zveřejněním veškerých
údajů týkajících se či souvisejících s plněním dle této Smlouvy podle zákona č. 106/1999 Sb., a zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Příjemce dotace bere na vědomí, že pokud je na základě této Smlouvy poskytnuta dotace ve výši 50 tis.
Kč nebo vyšší, bude tato Smlouva zveřejněna ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb. a zákona č. 340/2015
Sb., o registru smluv.

Článek IV.
Kontrola čerpání dotace
1. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo provést kontrolu čerpání dotace a v této souvislosti nahlížet
do účetnictví příjemce. Příjemce dotace se tímto zavazuje vytvořit podmínky k provedení kontroly
a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly a přijaté závěry kontroly
respektovat.
2. Příjemce dotace bere na vědomí, že monitoring realizace vybrané sociální služby provádí Odbor
sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Litoměřice; příjemce dotace se zavazuje poskytovat pracovníkům
tohoto odboru veškerou součinnost včetně předkládání listin, podávání vysvětlení a umožnění kontroly
průběhu samotné aktivity, na kterou byla dotace poskytnuta.
3. Příjemce dotace je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo
služeb z veřejných výdajů. Příjemce dotace je tak povinen poskytnout požadované informace a
dokumentaci zejména zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele, příslušného finančního úřadu a
dalších oprávněných orgánů veřejné správy a vytvořit uvedeným osobám a orgánům podmínky k
provedení kontroly předmětu plnění této smlouvy a poskytnout jim součinnost.
4. Příjemce dotace se zavazuje informovat poskytovatele dotace bezodkladně o všech provedených
kontrolách ze strany jiných subjektů než poskytovatele dotace, o všech navržených nápravných
opatřeních, která budou výsledkem těchto kontrol, a o jejich splnění.
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Článek V.
Doba trvání smlouvy
1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do úplného vypořádání všech peněžitých nároků z této
Smlouvy plynoucích.
2. Smlouvu lze ukončit na základě:

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


písemnou výpovědí Smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.

Poskytovatel dotace může smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení dotace. Výpověď
Smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody jejího udělení.
Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla
výpověď doručena příjemci dotace. Účinky doručení pro účely této smlouvy však nastávají i tehdy, pokud
příjemce svým jednáním nebo opomenutím doručení zmařil.
3. Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemce dotace stanovených touto Smlouvou nebo obecně
závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustí zejména pokud:
a) příjemce dotace použije dotaci k jinému účelu než uvedenému v této Smlouvě,
b) příjemce dotace uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže uzavření této Smlouvy,
c) příjemce dotace je v likvidaci, nebo s ním bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb.,
o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů,
d) příjemce dotace změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace pro danou oblast
podpory, ztratí způsobilost k činnosti, na níž byla dotace poskytnuta,
e) pokud příjemce dotace neumožní poskytovateli, resp. jím pověřenému pracovníkovi, provedení kontroly
čerpání peněžních prostředků z dotace, tedy nepředložení příslušných účetních knih, příjmových a výdajových
dokladů, jakož i další neposkytnutí potřebné součinnosti k provedení kontroly,
f) příjemce dotace neprovede finanční vypořádání dotace a nepředloží závěrečnou zprávu v termínech
stanovených touto Smlouvou,
g) příjemce dotace neinformuje veřejnost o aktivitách konaných v rámci sociální služby, neaktualizuje údaje
o poskytované službě v elektronickém katalogu sociálních služeb poskytovatele,
h) z důvodu zániku příjemce dotace (právnímu nástupci).
4. V případě výpovědi této Smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace nevzniká a nelze se jej
platně domáhat. V případě výpovědi Smlouvy po proplacení dotace, se příjemce dotace zavazuje poskytnuté
peněžní prostředky vrátit bezhotovostním převodem na účet poskytovatele dotace uvedený v záhlaví této
Smlouvy bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručení výpovědi.
5. Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že příjemce dotace vrátí poskytnuté
peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení Smlouvy dojde až vypořádáním všech práv a
povinností smluvních stran.
6. Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení Smlouvy musí být učiněn písemně a musí v něm být uvedeny
důvody, které vedou k zániku Smlouvy.
7. Příjemce dotace je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související s poskytováním sociální služby
a prokazující čerpání poskytnuté dotace na tuto službu po dobu 10 let od ukončení financování této služby
způsobem, který je v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Lhůta začíná běžet od 1.1. roku
následujícího po roce, na který byla dotace poskytnuta.
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Článek VI.
Sankce za porušení podmínek poskytnutí dotace
1. Porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je každé neoprávněné použití nebo zadržení
peněžních prostředků poskytnutých jako dotace.
2. Neoprávněným použitím dotace je její použití, kterým byla porušena povinnost stanovená právními
předpisy ČR, přímo použitelnými předpisy Evropské unie a touto Smlouvou. Za neoprávněné použití
dotace se považuje porušení povinnosti příjemce dotace, ke kterému došlo před i po připsání peněžních
prostředků na účet příjemce dotace a neprokáže-li příjemce dotace, jak byly tyto prostředky použity.
3. Zadržením peněžních prostředků
ve stanoveném termínu.

je

porušení

povinnosti

vrácení

poskytnutých prostředků

4. Příjemce dotace, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové
kázně do rozpočtu poskytovatele dotace.
5. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k vrácení dotace nebo její části ve lhůtě 1 měsíce,
zjistí-li na základě kontroly, že příjemce dotace porušil povinnost stanovenou právním předpisem, která
souvisí s účelem, na který byla dotace poskytnuta, nedodržel účel dotace nebo podmínky této Smlouvy,
za kterých byla dotace poskytnuta, u nichž nelze vyzvat k provedení opatření k nápravě. V rozsahu,
v jakém příjemce dotace vrátil dotaci nebo její část, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.
6. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k provedení opatření k nápravě v jím stanovené
lhůtě, domnívá-li se na základě kontrolního zjištění, že příjemce dotace porušil méně závažnou
podmínku této Smlouvy, u níž poskytovatel dotace stanovil, že její nesplnění bude postiženo nižším
odvodem, než kolik činí celková částka dotace a jejíž povaha umožňuje nápravu v náhradní lhůtě.
V rozsahu, v jakém příjemce dotace provedl opatření k nápravě, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové
kázně.
7. Podle této Smlouvy se porušením méně závažné povinnosti rozumí porušení povinnosti stanovené
v Článku III. odst. 8 a v Článku IV. odst. 4 této Smlouvy. Za porušení těchto povinností se stanoví
odvod ve výši 2 000,-Kč z přidělené dotace. Při porušení několika méně závažných povinností se
odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají, nestanoví-li veřejnoprávní smlouva jinak.
8. Stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně, stanovení penále za prodlení s odvodem a prominutí
odvodu nebo penále a související záležitosti se řídí ust. § 22 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
9. Porušení podmínek poskytnutí dotace bude zohledněno v případě další žádosti příjemce dotace
o finanční podporu (dotaci) ze strany poskytovatele dotace pro další období.
Článek VII.
Závěrečná ustanovení
1.

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

2.

Případné spory z právních poměrů při poskytnutí této dotace rozhoduje podle správního řádu
v přenesené působnosti Krajský úřad Ústeckého kraje.

3.

Práva a povinnosti vzniklé z této Smlouvy a na jejím základě není příjemce dotace oprávněn postoupit
na třetí osobu.

4.

Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž po jednom vyhotovení obdrží poskytovatel
dotace a příjemce dotace.
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5.

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

6.

Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky za souhlasu obou smluvních stran, platnost
těchto dodatků je podmíněna souhlasem Rady nebo Zastupitelstva města Litoměřice.

7.

Veškerou komunikaci mezi smluvními stranami zajišťuje Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, úsek
komunitního plánování Městského úřadu Litoměřice.

8.

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

9.

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním této
Smlouvy v ISRS.

10. Město Litoměřice, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), touto
doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto 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:

…………………………….
Ing. Pavel Grund
místostarosta

…........................................
Růžena Kavková
ředitelkou
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SMLOUVA č…… O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA LITOMĚŘICE
(dále jen „Smlouva“)
k účelu dotace na „Podporu sociálních služeb“
a to na období 1.1.2017 – 31.12.2017
uzavřená podle § 10a odst. 3 a 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů a podle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu,
ve znění pozdějších předpisů

Město Litoměřice
IČO: 00263958
se sídlem: Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, 412 01
zastoupeno: místostarostou města Ing. Pavlem Grundem
bankovní spojení: Komerční banka a. s., č. účtu: 1524471/0100
na straně jedné jako poskytovatel dotace nebo Město Litoměřice
a

Fokus Labe, z.ú.
IČO: 44226586
se sídlem: Stroupežnického 1372/9, 400 01 Ústí nad Labem
zastoupena: PhDr. Lenka Krbcová Mašínová
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 886879359/0800
ze strany druhé jako příjemce dotace
společně též jako smluvní strany
uzavírají níže uvedeného dne tuto Smlouvu
Článek I.
Výše a způsob poskytnutí dotace
1. Poskytovatel dotace na základě žádosti příjemce dotace podané podle § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ust.
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu usnesení
Rady/Zastupitelstva města Litoměřice č…/…/2017, ze dne 27.4.2017, poskytuje ze svého rozpočtu na
rok 2017 dotaci na výdaje spojené se sociální službou „Fokus Labe, z.ú.“ ve výši 195 000 Kč (slovy:
jednostodevadesátpět tisíc korun českých).
Název soc. služby
Odborné
sociální
poradenství Litoměřice
Sociálně
aktivizační
služby Litoměřice
Sociální
rehabilitace
Litoměřice
Terénní komunitní tým

druh soc. služby
Odborné
sociální
poradenství
Sociálně
aktivizační
služby pro seniory a
osoby se zdravotním
postižením
Sociální rehabilitace

identifikátor
9425002

30 000

částka v Kč

4265731

55 000

1657475

60 000

Sociální rehabilitace

3267891

50 000

dále jen „sociální služba“.
2. Dotace bude poskytnuta příjemci dotace jednorázově, převodem na jeho účet uvedený v záhlaví
Smlouvy. Dotace bude vyplacena do 30 dnů od podpisu Smlouvy.
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3. V případě, že dotace nebude příjemcem dotace využita v plné výši, je příjemce dotace povinen tuto
nevyčerpanou část vrátit nejpozději do 15. února následujícího roku na účet poskytovatele dotace.

Článek II.
Účel využití dotace
1. Předmětem této Smlouvy je zajištění poskytování sociální služby definované v čl. I. Smlouvy,
ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky
č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona o sociálních službách.
2. Místem plnění a poskytování sociální služby podle této Smlouvy je území města Litoměřice.
3. Dotace je poskytnuta účelově na poskytování sociální služby poskytovatele „Fokus Labe, z.ú.“, a lze ji
použít pouze na úhradu mzdových nákladů, přičemž z dotace lze hradit pouze osobní náklady
pracovníků uvedených v § 115 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách (sociální pracovníci,
pracovníci v sociálních službách, zdravotničtí pracovníci, pedagogičtí pracovníci, manželští a rodinní
poradci a další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují sociální služby).
4. Město Litoměřice touto Smlouvou přistupuje k pověření Ústeckého kraje č. 1 k zajištění dostupnosti
poskytování sociální služby zařazené do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období
2016-2018, vydané poskytovateli Ústeckým krajem dne 10.1.2017 s tím, že finanční podpora (dotace)
poskytnutá na základě této Smlouvy tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací platby hrazené
poskytovateli v souladu s Rozhodnutím Komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování
Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené
určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU).

Článek III.
Práva a povinnosti smluvních stran a vyúčtování dotace
Příjemce dotace prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Použít dotaci za účelem realizace vybrané sociální služby, pro kterou byla dotace poskytnuta a to do
31.12.2017.
2. Příjemce dotace je povinen použít dotaci pouze v souladu s touto Smlouvou, Programem a právními
předpisy, zejména se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/19991Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zajistit poskytování sociální služby v rozsahu a za podmínek stanovených toto Smlouvou s odbornou
péčí, řádně a včas. Příjemce dotace je povinen použít ke splnění svých povinností z této smlouvy osob
s náležitou kvalifikací dle zákona č. 108/2006 Sb. Příjemce dotace má povinnost být způsobilým a
registrovaným poskytovatelem sociální služby po celou dobu trvání této smlouvy.
4. Na žádost poskytovatele dotace bezodkladně písemně poskytnout požadované doplňující informace
související s poskytovanou sociální službou.
5. Příjemce prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy je účtem příjemce dotace.
6. Vést řádně a odděleně v účetní evidenci čerpání prostředků od poskytovatele dotace.
7. Ke dni podpisu této Smlouvy doložit čestné prohlášení o bezdlužnosti a o tom, že příjemce dotace není
v insolvenčním řízení. Pokud tato skutečnost nastane v budoucnu, je příjemce dotace povinen
neprodleně tuto skutečnost oznámit poskytovateli dotace. Zahájení insolvenčního řízení je důvodem k
odstoupení od smlouvy ze strany poskytovatele dotace.
8. Informovat poskytovatele dotace o zásadních změnách příjemce dotace jako jsou vlastnická práva,
vstup do likvidace, přeměna právnické osoby, změna statutárního zástupce, změna názvu, bankovního
spojení, sídla či doručovací adresy apod., a to do 14 dnů ode dne, kdy tato skutečnost (změna) nastala.
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9. Uvádět viditelně na všech písemnostech a při všech akcích souvisejících s realizací sociální služby, že
aktivita nebo služba byla podpořena Městem Litoměřice. Příjemce se zavazuje informovat veřejnost
o činnostech podporovaných Městem Litoměřice.
10. Předat poskytovateli dotace finanční vypořádání dotace a písemnou závěrečnou zprávu o poskytnuté
dotaci na předepsaném formuláři. Finanční vypořádání dotace a závěrečnou zprávu je příjemce dotace
povinen předložit v případě předčasného ukončení poskytování služby do dvou měsíců po ukončení
poskytování služby, v případě řádného ukončení nejpozději do 15. února roku následujícího po roce, na
který byla dotace přiznána. Nedodržení termínu pro předložení finančního vypořádání dotace a
závěrečné zprávy poskytovateli je důvodem pro nepřidělení dotace z programu na další rok.
11. Ke dni podpisu Smlouvy splňuje všechny podmínky stanovené platnými právními předpisy ČR pro to,
aby mohl řádně poskytovat sociální službu podle této Smlouvy, zejména že disponuje dostatečným
technickým a personálním vybavením pro poskytování sociální služby a je držitelem příslušné
registrace poskytovatele sociálních služeb.
12. Na originálech dokladů proplácených z dotace Města Litoměřice bude uvedeno:
„Tento náklad je hrazen z dotace Města Litoměřice“.
13. Obdrží-li v průběhu příslušného kalendářního roku příjemce dotace duplicitně finanční prostředky na
tutéž sociální službu financovanou Městem Litoměřice (např. od MPSV ČR, fondů EU apod.), oznámí
neprodleně tuto skutečnost poskytovateli dotace a dotaci vrátí do 14 dnů ode dne, kdy nastala
skutečnost podmiňující vrácení dotace.
14. Příjemce dotace bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů
uvedených v této Smlouvě, včetně výše a podmínek poskytnutí dotace.
15. Smluvní strany současně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není označován
za obchodní tajemství. Město Litoměřice je oprávněno, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat veškeré informace o této
Smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny
(např. o daňových podkladech, předávacích protokolech či jiných písemnostech). Vzhledem k
veřejnoprávnímu charakteru Města Litoměřice souhlasí příjemce dotace se zveřejněním veškerých
údajů týkajících se či souvisejících s plněním dle této Smlouvy podle zákona č. 106/1999 Sb., a zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Příjemce dotace bere na vědomí, že pokud je na základě této Smlouvy poskytnuta dotace ve výši 50 tis.
Kč nebo vyšší, bude tato Smlouva zveřejněna ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb. a zákona č. 340/2015
Sb., o registru smluv.

Článek IV.
Kontrola čerpání dotace
1. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo provést kontrolu čerpání dotace a v této souvislosti nahlížet
do účetnictví příjemce. Příjemce dotace se tímto zavazuje vytvořit podmínky k provedení kontroly
a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly a přijaté závěry kontroly
respektovat.
2. Příjemce dotace bere na vědomí, že monitoring realizace vybrané sociální služby provádí Odbor
sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Litoměřice; příjemce dotace se zavazuje poskytovat pracovníkům
tohoto odboru veškerou součinnost včetně předkládání listin, podávání vysvětlení a umožnění kontroly
průběhu samotné aktivity, na kterou byla dotace poskytnuta.
3. Příjemce dotace je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo
služeb z veřejných výdajů. Příjemce dotace je tak povinen poskytnout požadované informace a
dokumentaci zejména zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele, příslušného finančního úřadu a
dalších oprávněných orgánů veřejné správy a vytvořit uvedeným osobám a orgánům podmínky k
provedení kontroly předmětu plnění této smlouvy a poskytnout jim součinnost.
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4. Příjemce dotace se zavazuje informovat poskytovatele dotace bezodkladně o všech provedených
kontrolách ze strany jiných subjektů než poskytovatele dotace, o všech navržených nápravných
opatřeních, která budou výsledkem těchto kontrol, a o jejich splnění.
Článek V.
Doba trvání smlouvy
1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do úplného vypořádání všech peněžitých nároků z této
Smlouvy plynoucích.
2. Smlouvu lze ukončit na základě:

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


písemnou výpovědí Smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.

Poskytovatel dotace může smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení dotace. Výpověď
Smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody jejího udělení.
Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla
výpověď doručena příjemci dotace. Účinky doručení pro účely této smlouvy však nastávají i tehdy, pokud
příjemce svým jednáním nebo opomenutím doručení zmařil.
3. Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemce dotace stanovených touto Smlouvou nebo obecně
závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustí zejména pokud:
a) příjemce dotace použije dotaci k jinému účelu než uvedenému v této Smlouvě,
b) příjemce dotace uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže uzavření této Smlouvy,
c) příjemce dotace je v likvidaci, nebo s ním bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb.,
o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů,
d) příjemce dotace změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace pro danou oblast
podpory, ztratí způsobilost k činnosti, na níž byla dotace poskytnuta,
e) pokud příjemce dotace neumožní poskytovateli, resp. jím pověřenému pracovníkovi, provedení kontroly
čerpání peněžních prostředků z dotace, tedy nepředložení příslušných účetních knih, příjmových a výdajových
dokladů, jakož i další neposkytnutí potřebné součinnosti k provedení kontroly,
f) příjemce dotace neprovede finanční vypořádání dotace a nepředloží závěrečnou zprávu v termínech
stanovených touto Smlouvou,
g) příjemce dotace neinformuje veřejnost o aktivitách konaných v rámci sociální služby, neaktualizuje údaje
o poskytované službě v elektronickém katalogu sociálních služeb poskytovatele,
h) z důvodu zániku příjemce dotace (právnímu nástupci).
4. V případě výpovědi této Smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace nevzniká a nelze se jej
platně domáhat. V případě výpovědi Smlouvy po proplacení dotace, se příjemce dotace zavazuje poskytnuté
peněžní prostředky vrátit bezhotovostním převodem na účet poskytovatele dotace uvedený v záhlaví této
Smlouvy bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručení výpovědi.
5. Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že příjemce dotace vrátí poskytnuté
peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení Smlouvy dojde až vypořádáním všech práv a
povinností smluvních stran.
6. Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení Smlouvy musí být učiněn písemně a musí v něm být uvedeny
důvody, které vedou k zániku Smlouvy.
7. Příjemce dotace je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související s poskytováním sociální služby
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a prokazující čerpání poskytnuté dotace na tuto službu po dobu 10 let od ukončení financování této služby
způsobem, který je v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Lhůta začíná běžet od 1.1. roku
následujícího po roce, na který byla dotace poskytnuta.
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
ve stanoveném termínu.

je

porušení

povinnosti

vrácení

poskytnutých prostředků

4. Příjemce dotace, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové
kázně do rozpočtu poskytovatele dotace.
5. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k vrácení dotace nebo její části ve lhůtě 1 měsíce,
zjistí-li na základě kontroly, že příjemce dotace porušil povinnost stanovenou právním předpisem, která
souvisí s účelem, na který byla dotace poskytnuta, nedodržel účel dotace nebo podmínky této Smlouvy,
za kterých byla dotace poskytnuta, u nichž nelze vyzvat k provedení opatření k nápravě. V rozsahu,
v jakém příjemce dotace vrátil dotaci nebo její část, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.
6. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k provedení opatření k nápravě v jím stanovené
lhůtě, domnívá-li se na základě kontrolního zjištění, že příjemce dotace porušil méně závažnou
podmínku této Smlouvy, u níž poskytovatel dotace stanovil, že její nesplnění bude postiženo nižším
odvodem, než kolik činí celková částka dotace a jejíž povaha umožňuje nápravu v náhradní lhůtě.
V rozsahu, v jakém příjemce dotace provedl opatření k nápravě, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové
kázně.
7. Podle této Smlouvy se porušením méně závažné povinnosti rozumí porušení povinnosti stanovené
v Článku III. odst. 8 a v Článku IV. odst. 4 této Smlouvy. Za porušení těchto povinností se stanoví
odvod ve výši 2 000,-Kč z přidělené dotace. Při porušení několika méně závažných povinností se
odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají, nestanoví-li veřejnoprávní smlouva jinak.
8. Stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně, stanovení penále za prodlení s odvodem a prominutí
odvodu nebo penále a související záležitosti se řídí ust. § 22 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
9. Porušení podmínek poskytnutí dotace bude zohledněno v případě další žádosti příjemce dotace
o finanční podporu (dotaci) ze strany poskytovatele dotace pro další období.
Článek VII.
Závěrečná ustanovení
1.

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

2.

Případné spory z právních poměrů při poskytnutí této dotace rozhoduje podle správního řádu
v přenesené působnosti Krajský úřad Ústeckého kraje.
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3.

Práva a povinnosti vzniklé z této Smlouvy a na jejím základě není příjemce dotace oprávněn postoupit
na třetí osobu.

4.

Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž po jednom vyhotovení obdrží poskytovatel
dotace a příjemce dotace.

5.

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

6.

Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky za souhlasu obou smluvních stran, platnost
těchto dodatků je podmíněna souhlasem Rady nebo Zastupitelstva města Litoměřice.

7.

Veškerou komunikaci mezi smluvními stranami zajišťuje Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, úsek
komunitního plánování Městského úřadu Litoměřice.

8.

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

9.

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním této
Smlouvy v ISRS.

10. Město Litoměřice, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), touto
doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto 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:
…………………………….
Ing. Pavel Grund
místostarosta

Za příjemce:
…........................................
PhDr. Lenka Krbcová Mašínová
ředitelka
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SMLOUVA č…… O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA LITOMĚŘICE
(dále jen „Smlouva“)
k účelu dotace na „Podporu sociálních služeb“
a to na období 1.1.2017 – 31.12.2017
uzavřená podle § 10a odst. 3 a 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů a podle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu,
ve znění pozdějších předpisů

Město Litoměřice
IČO: 00263958
se sídlem: Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, 412 01
zastoupeno: místostarostou města Ing. Pavlem Grundem
bankovní spojení: Komerční banka a. s., č. účtu: 1524471/0100
na straně jedné jako poskytovatel dotace nebo Město Litoměřice
a

Lucie Brožková
IČO: 75100967
se sídlem: Příčná 376/18, 410 02 Lovosice 2
zastoupena: Mgr. Lucií Brožkovou
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
č. účtu: 2108907463/2700
ze strany druhé jako příjemce dotace
společně též jako smluvní strany
uzavírají níže uvedeného dne tuto Smlouvu
Článek I.
Výše a způsob poskytnutí dotace
1. Poskytovatel dotace na základě žádosti příjemce dotace podané podle § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ust.
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu usnesení
Rady/Zastupitelstva města Litoměřice č…/…/2017, ze dne 27.4.2017, poskytuje ze svého rozpočtu na
rok 2017 dotaci na výdaje spojené se sociální službou „KDP Sluníčko“ ve výši 70 000 Kč (slovy:
sedmdesáttisíc korun českých).
Název soc. služby
KDP Sluníčko

druh soc. služby
Odlehčovací služba

identifikátor
5222616

částka v Kč
70 000

dále jen „sociální služba“.
2. Dotace bude poskytnuta příjemci dotace jednorázově, převodem na jeho účet uvedený v záhlaví
Smlouvy. Dotace bude vyplacena do 30 dnů od podpisu Smlouvy.
3. V případě, že dotace nebude příjemcem dotace využita v plné výši, je příjemce dotace povinen tuto
nevyčerpanou část vrátit nejpozději do 15. února následujícího roku na účet poskytovatele dotace.
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Článek II.
Účel využití dotace
1. Předmětem této Smlouvy je zajištění poskytování sociální služby definované v čl. I. Smlouvy,
ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky
č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona o sociálních službách.
2. Místem plnění a poskytování sociální služby podle této Smlouvy je území města Litoměřice.
3. Dotace je poskytnuta účelově na poskytování sociální služby poskytovatele „Lucie Brožková“, a lze ji
použít pouze na úhradu mzdových nákladů, přičemž z dotace lze hradit pouze osobní náklady
pracovníků uvedených v § 115 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách (sociální pracovníci,
pracovníci v sociálních službách, zdravotničtí pracovníci, pedagogičtí pracovníci, manželští a rodinní
poradci a další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují sociální služby).
4. Město Litoměřice touto Smlouvou přistupuje k pověření Ústeckého kraje č. 275 k zajištění dostupnosti
poskytování sociální služby zařazené do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období
2016-2018, vydané poskytovateli Ústeckým krajem dne 13.1.2016 s tím, že finanční podpora (dotace)
poskytnutá na základě této Smlouvy tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací platby hrazené
poskytovateli v souladu s Rozhodnutím Komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování
Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené
určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU).

Článek III.
Práva a povinnosti smluvních stran a vyúčtování dotace
Příjemce dotace prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Použít dotaci za účelem realizace vybrané sociální služby, pro kterou byla dotace poskytnuta a to do
31.12.2017.
2. Příjemce dotace je povinen použít dotaci pouze v souladu s touto Smlouvou, Programem a právními
předpisy, zejména se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/19991Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zajistit poskytování sociální služby v rozsahu a za podmínek stanovených toto Smlouvou s odbornou
péčí, řádně a včas. Příjemce dotace je povinen použít ke splnění svých povinností z této smlouvy osob
s náležitou kvalifikací dle zákona č. 108/2006 Sb. Příjemce dotace má povinnost být způsobilým a
registrovaným poskytovatelem sociální služby po celou dobu trvání této smlouvy.
4. Na žádost poskytovatele dotace bezodkladně písemně poskytnout požadované doplňující informace
související s poskytovanou sociální službou.
5. Příjemce prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy je účtem příjemce dotace.
6. Vést řádně a odděleně v účetní evidenci čerpání prostředků od poskytovatele dotace.
7. Ke dni podpisu této Smlouvy doložit čestné prohlášení o bezdlužnosti a o tom, že příjemce dotace není
v insolvenčním řízení. Pokud tato skutečnost nastane v budoucnu, je příjemce dotace povinen
neprodleně tuto skutečnost oznámit poskytovateli dotace. Zahájení insolvenčního řízení je důvodem k
odstoupení od smlouvy ze strany poskytovatele dotace.
8. Informovat poskytovatele dotace o zásadních změnách příjemce dotace jako jsou vlastnická práva,
vstup do likvidace, přeměna právnické osoby, změna statutárního zástupce, změna názvu, bankovního
spojení, sídla či doručovací adresy apod., a to do 14 dnů ode dne, kdy tato skutečnost (změna) nastala.
9. Uvádět viditelně na všech písemnostech a při všech akcích souvisejících s realizací sociální služby, že
aktivita nebo služba byla podpořena Městem Litoměřice. Příjemce se zavazuje informovat veřejnost
o činnostech podporovaných Městem Litoměřice.
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10. Předat poskytovateli dotace finanční vypořádání dotace a písemnou závěrečnou zprávu o poskytnuté
dotaci na předepsaném formuláři. Finanční vypořádání dotace a závěrečnou zprávu je příjemce dotace
povinen předložit v případě předčasného ukončení poskytování služby do dvou měsíců po ukončení
poskytování služby, v případě řádného ukončení nejpozději do 15. února roku následujícího po roce, na
který byla dotace přiznána. Nedodržení termínu pro předložení finančního vypořádání dotace a
závěrečné zprávy poskytovateli je důvodem pro nepřidělení dotace z programu na další rok.
11. Ke dni podpisu Smlouvy splňuje všechny podmínky stanovené platnými právními předpisy ČR pro to,
aby mohl řádně poskytovat sociální službu podle této Smlouvy, zejména že disponuje dostatečným
technickým a personálním vybavením pro poskytování sociální služby a je držitelem příslušné
registrace poskytovatele sociálních služeb.
12. Na originálech dokladů proplácených z dotace Města Litoměřice bude uvedeno:
„Tento náklad je hrazen z dotace Města Litoměřice“.
13. Obdrží-li v průběhu příslušného kalendářního roku příjemce dotace duplicitně finanční prostředky na
tutéž sociální službu financovanou Městem Litoměřice (např. od MPSV ČR, fondů EU apod.), oznámí
neprodleně tuto skutečnost poskytovateli dotace a dotaci vrátí do 14 dnů ode dne, kdy nastala
skutečnost podmiňující vrácení dotace.
14. Příjemce dotace bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů
uvedených v této Smlouvě, včetně výše a podmínek poskytnutí dotace.
15. Smluvní strany současně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není označován
za obchodní tajemství. Město Litoměřice je oprávněno, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat veškeré informace o této
Smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny
(např. o daňových podkladech, předávacích protokolech či jiných písemnostech). Vzhledem k
veřejnoprávnímu charakteru Města Litoměřice souhlasí příjemce dotace se zveřejněním veškerých
údajů týkajících se či souvisejících s plněním dle této Smlouvy podle zákona č. 106/1999 Sb., a zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Příjemce dotace bere na vědomí, že pokud je na základě této Smlouvy poskytnuta dotace ve výši 50 tis.
Kč nebo vyšší, bude tato Smlouva zveřejněna ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb. a zákona č. 340/2015
Sb., o registru smluv.

Článek IV.
Kontrola čerpání dotace
1. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo provést kontrolu čerpání dotace a v této souvislosti nahlížet
do účetnictví příjemce. Příjemce dotace se tímto zavazuje vytvořit podmínky k provedení kontroly
a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly a přijaté závěry kontroly
respektovat.
2. Příjemce dotace bere na vědomí, že monitoring realizace vybrané sociální služby provádí Odbor
sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Litoměřice; příjemce dotace se zavazuje poskytovat pracovníkům
tohoto odboru veškerou součinnost včetně předkládání listin, podávání vysvětlení a umožnění kontroly
průběhu samotné aktivity, na kterou byla dotace poskytnuta.
3. Příjemce dotace je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo
služeb z veřejných výdajů. Příjemce dotace je tak povinen poskytnout požadované informace a
dokumentaci zejména zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele, příslušného finančního úřadu a
dalších oprávněných orgánů veřejné správy a vytvořit uvedeným osobám a orgánům podmínky k
provedení kontroly předmětu plnění této smlouvy a poskytnout jim součinnost.
4. Příjemce dotace se zavazuje informovat poskytovatele dotace bezodkladně o všech provedených
kontrolách ze strany jiných subjektů než poskytovatele dotace, o všech navržených nápravných
opatřeních, která budou výsledkem těchto kontrol, a o jejich splnění.
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Článek V.
Doba trvání smlouvy
1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do úplného vypořádání všech peněžitých nároků z této
Smlouvy plynoucích.
2. Smlouvu lze ukončit na základě:

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


písemnou výpovědí Smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.

Poskytovatel dotace může smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení dotace. Výpověď
Smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody jejího udělení.
Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla
výpověď doručena příjemci dotace. Účinky doručení pro účely této smlouvy však nastávají i tehdy, pokud
příjemce svým jednáním nebo opomenutím doručení zmařil.
3. Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemce dotace stanovených touto Smlouvou nebo obecně
závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustí zejména pokud:
a) příjemce dotace použije dotaci k jinému účelu než uvedenému v této Smlouvě,
b) příjemce dotace uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže uzavření této Smlouvy,
c) příjemce dotace je v likvidaci, nebo s ním bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb.,
o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů,
d) příjemce dotace změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace pro danou oblast
podpory, ztratí způsobilost k činnosti, na níž byla dotace poskytnuta,
e) pokud příjemce dotace neumožní poskytovateli, resp. jím pověřenému pracovníkovi, provedení kontroly
čerpání peněžních prostředků z dotace, tedy nepředložení příslušných účetních knih, příjmových a výdajových
dokladů, jakož i další neposkytnutí potřebné součinnosti k provedení kontroly,
f) příjemce dotace neprovede finanční vypořádání dotace a nepředloží závěrečnou zprávu v termínech
stanovených touto Smlouvou,
g) příjemce dotace neinformuje veřejnost o aktivitách konaných v rámci sociální služby, neaktualizuje údaje
o poskytované službě v elektronickém katalogu sociálních služeb poskytovatele,
h) z důvodu zániku příjemce dotace (právnímu nástupci).
4. V případě výpovědi této Smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace nevzniká a nelze se jej
platně domáhat. V případě výpovědi Smlouvy po proplacení dotace, se příjemce dotace zavazuje poskytnuté
peněžní prostředky vrátit bezhotovostním převodem na účet poskytovatele dotace uvedený v záhlaví této
Smlouvy bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručení výpovědi.
5. Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že příjemce dotace vrátí poskytnuté
peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení Smlouvy dojde až vypořádáním všech práv a
povinností smluvních stran.
6. Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení Smlouvy musí být učiněn písemně a musí v něm být uvedeny
důvody, které vedou k zániku Smlouvy.
7. Příjemce dotace je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související s poskytováním sociální služby
a prokazující čerpání poskytnuté dotace na tuto službu po dobu 10 let od ukončení financování této služby
způsobem, který je v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Lhůta začíná běžet od 1.1. roku
následujícího po roce, na který byla dotace poskytnuta.
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Článek VI.
Sankce za porušení podmínek poskytnutí dotace
1. Porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je každé neoprávněné použití nebo zadržení
peněžních prostředků poskytnutých jako dotace.
2. Neoprávněným použitím dotace je její použití, kterým byla porušena povinnost stanovená právními
předpisy ČR, přímo použitelnými předpisy Evropské unie a touto Smlouvou. Za neoprávněné použití
dotace se považuje porušení povinnosti příjemce dotace, ke kterému došlo před i po připsání peněžních
prostředků na účet příjemce dotace a neprokáže-li příjemce dotace, jak byly tyto prostředky použity.
3. Zadržením peněžních prostředků
ve stanoveném termínu.

je

porušení

povinnosti

vrácení

poskytnutých prostředků

4. Příjemce dotace, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové
kázně do rozpočtu poskytovatele dotace.
5. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k vrácení dotace nebo její části ve lhůtě 1 měsíce,
zjistí-li na základě kontroly, že příjemce dotace porušil povinnost stanovenou právním předpisem, která
souvisí s účelem, na který byla dotace poskytnuta, nedodržel účel dotace nebo podmínky této Smlouvy,
za kterých byla dotace poskytnuta, u nichž nelze vyzvat k provedení opatření k nápravě. V rozsahu,
v jakém příjemce dotace vrátil dotaci nebo její část, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.
6. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k provedení opatření k nápravě v jím stanovené
lhůtě, domnívá-li se na základě kontrolního zjištění, že příjemce dotace porušil méně závažnou
podmínku této Smlouvy, u níž poskytovatel dotace stanovil, že její nesplnění bude postiženo nižším
odvodem, než kolik činí celková částka dotace a jejíž povaha umožňuje nápravu v náhradní lhůtě.
V rozsahu, v jakém příjemce dotace provedl opatření k nápravě, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové
kázně.
7. Podle této Smlouvy se porušením méně závažné povinnosti rozumí porušení povinnosti stanovené
v Článku III. odst. 8 a v Článku IV. odst. 4 této Smlouvy. Za porušení těchto povinností se stanoví
odvod ve výši 2 000,-Kč z přidělené dotace. Při porušení několika méně závažných povinností se
odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají, nestanoví-li veřejnoprávní smlouva jinak.
8. Stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně, stanovení penále za prodlení s odvodem a prominutí
odvodu nebo penále a související záležitosti se řídí ust. § 22 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
9. Porušení podmínek poskytnutí dotace bude zohledněno v případě další žádosti příjemce dotace
o finanční podporu (dotaci) ze strany poskytovatele dotace pro další období.
Článek VII.
Závěrečná ustanovení
1.

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

2.

Případné spory z právních poměrů při poskytnutí této dotace rozhoduje podle správního řádu
v přenesené působnosti Krajský úřad Ústeckého kraje.

3.

Práva a povinnosti vzniklé z této Smlouvy a na jejím základě není příjemce dotace oprávněn postoupit
na třetí osobu.

4.

Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž po jednom vyhotovení obdrží poskytovatel
dotace a příjemce dotace.
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5.

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

6.

Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky za souhlasu obou smluvních stran, platnost
těchto dodatků je podmíněna souhlasem Rady nebo Zastupitelstva města Litoměřice.

7.

Veškerou komunikaci mezi smluvními stranami zajišťuje Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, úsek
komunitního plánování Městského úřadu Litoměřice.

8.

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

9.

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním této
Smlouvy v ISRS.

10. Město Litoměřice, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), touto
doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto 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:

…………………………….
Ing. Pavel Grund
místostarosta

…........................................
Mgr. Lucie Brožková
jednatelka společnosti
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SMLOUVA č. SOC/24/2017 O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA
LITOMĚŘICE
(dále jen „Smlouva“)
k účelu dotace na „Podporu sociálních služeb“
a to na období 1.1.2017 – 31.12.2017
uzavřená podle § 10a odst. 3 a 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů a podle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu,
ve znění pozdějších předpisů

Město Litoměřice
IČO: 00263958
se sídlem: Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, 412 01
zastoupeno: místostarostou města Ing. Pavlem Grundem
bankovní spojení: Komerční banka a. s., č. účtu: 1524471/0100
na straně jedné jako poskytovatel dotace nebo Město Litoměřice
a

Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.p.s.
IČO: 26999234
se sídlem: Kréta 158, Nové Kopisty, 411 55 Terezín
zastoupena: ředitelkou Margitou Šantavou
bankovní spojení: KB Litoměřice
č. účtu: 35-9706800297/0100
ze strany druhé jako příjemce dotace
společně též jako smluvní strany
uzavírají níže uvedeného dne tuto Smlouvu
Článek I.
Výše a způsob poskytnutí dotace
1. Poskytovatel dotace na základě žádosti příjemce dotace podané podle § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ust.
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu usnesení Zastupitelstva
města Litoměřice č…/…/2017, ze dne 27. 4. 2017, poskytuje ze svého rozpočtu na rok 2017 dotaci na
výdaje spojené se sociální službou „Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.p.s.“ ve výši 160 000 Kč
(slovy: stošedesáttisíc korun českých).
Název soc. služby
Centrum pro náhradní
rodinnou péči,
o.p.s.
Centrum pro náhradní
rodinnou péči,
o.p.s.

druh soc. služby
Sociálně aktivizační
služby pro
rodiny s dětmi
Odborné
sociální
poradenství

identifikátor

částka v Kč

1501687

120 000

2832751

40 000

dále jen „sociální služba“.
2. Dotace bude poskytnuta příjemci dotace jednorázově, převodem na jeho účet uvedený v záhlaví
Smlouvy. Dotace bude vyplacena do 30 dnů od podpisu Smlouvy.
3. V případě, že dotace nebude příjemcem dotace využita v plné výši, je příjemce dotace povinen tuto
nevyčerpanou část vrátit nejpozději do 15. února následujícího roku na účet poskytovatele dotace.
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Článek II.
Účel využití dotace
1. Předmětem této Smlouvy je zajištění poskytování sociální služby definované v čl. I. Smlouvy,
ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky
č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona o sociálních službách.
2. Místem plnění a poskytování sociální služby podle této Smlouvy je území města Litoměřice.
3. Dotace je poskytnuta účelově na poskytování sociální služby poskytovatele „Centra pro náhradní
rodinnou péči, o.p.s.“, a lze ji použít pouze na úhradu mzdových nákladů, přičemž z dotace lze hradit
pouze osobní náklady pracovníků uvedených v § 115 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
(sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, zdravotničtí pracovníci, pedagogičtí pracovníci,
manželští a rodinní poradci a další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují sociální služby).
4. Město Litoměřice touto Smlouvou přistupuje k pověření Ústeckého kraje č. 12 k zajištění dostupnosti
poskytování sociální služby zařazené do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období
2016-2018, vydané poskytovateli Ústeckým krajem dne 10. 1. 2017 s tím, že finanční podpora (dotace)
poskytnutá na základě této Smlouvy tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací platby hrazené
poskytovateli v souladu s Rozhodnutím Komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování
Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené
určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU).

Článek III.
Práva a povinnosti smluvních stran a vyúčtování dotace
Příjemce dotace prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Použít dotaci za účelem realizace vybrané sociální služby, pro kterou byla dotace poskytnuta a to do
31.12.2017.
2. Příjemce dotace je povinen použít dotaci pouze v souladu s touto Smlouvou, Programem a právními
předpisy, zejména se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/19991Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zajistit poskytování sociální služby v rozsahu a za podmínek stanovených toto Smlouvou s odbornou
péčí, řádně a včas. Příjemce dotace je povinen použít ke splnění svých povinností z této smlouvy osob
s náležitou kvalifikací dle zákona č. 108/2006 Sb. Příjemce dotace má povinnost být způsobilým a
registrovaným poskytovatelem sociální služby po celou dobu trvání této smlouvy.
4. Na žádost poskytovatele dotace bezodkladně písemně poskytnout požadované doplňující informace
související s poskytovanou sociální službou.
5. Příjemce prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy je účtem příjemce dotace.
6. Vést řádně a odděleně v účetní evidenci čerpání prostředků od poskytovatele dotace.
7. Ke dni podpisu této Smlouvy doložit čestné prohlášení o bezdlužnosti a o tom, že příjemce dotace není
v insolvenčním řízení. Pokud tato skutečnost nastane v budoucnu, je příjemce dotace povinen
neprodleně tuto skutečnost oznámit poskytovateli dotace. Zahájení insolvenčního řízení je důvodem k
odstoupení od smlouvy ze strany poskytovatele dotace.
8. Informovat poskytovatele dotace o zásadních změnách příjemce dotace jako jsou vlastnická práva,
vstup do likvidace, přeměna právnické osoby, změna statutárního zástupce, změna názvu, bankovního
spojení, sídla či doručovací adresy apod., a to do 14 dnů ode dne, kdy tato skutečnost (změna) nastala.
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9. Uvádět viditelně na všech písemnostech a při všech akcích souvisejících s realizací sociální služby, že
aktivita nebo služba byla podpořena Městem Litoměřice. Příjemce se zavazuje informovat veřejnost
o činnostech podporovaných Městem Litoměřice.
10. Předat poskytovateli dotace finanční vypořádání dotace a písemnou závěrečnou zprávu o poskytnuté
dotaci na předepsaném formuláři. Finanční vypořádání dotace a závěrečnou zprávu je příjemce dotace
povinen předložit v případě předčasného ukončení poskytování služby do dvou měsíců po ukončení
poskytování služby, v případě řádného ukončení nejpozději do 15. února roku následujícího po roce, na
který byla dotace přiznána. Nedodržení termínu pro předložení finančního vypořádání dotace a
závěrečné zprávy poskytovateli je důvodem pro nepřidělení dotace z programu na další rok.
11. Ke dni podpisu Smlouvy splňuje všechny podmínky stanovené platnými právními předpisy ČR pro to,
aby mohl řádně poskytovat sociální službu podle této Smlouvy, zejména že disponuje dostatečným
technickým a personálním vybavením pro poskytování sociální služby a je držitelem příslušné
registrace poskytovatele sociálních služeb.
12. Na originálech dokladů proplácených z dotace Města Litoměřice bude uvedeno:
„Tento náklad je hrazen z dotace Města Litoměřice“.
13. Obdrží-li v průběhu příslušného kalendářního roku příjemce dotace duplicitně finanční prostředky na
tutéž sociální službu financovanou Městem Litoměřice (např. od MPSV ČR, fondů EU apod.), oznámí
neprodleně tuto skutečnost poskytovateli dotace a dotaci vrátí do 14 dnů ode dne, kdy nastala
skutečnost podmiňující vrácení dotace.
14. Příjemce dotace bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů
uvedených v této Smlouvě, včetně výše a podmínek poskytnutí dotace.
15. Smluvní strany současně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není označován
za obchodní tajemství. Město Litoměřice je oprávněno, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat veškeré informace o této
Smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny
(např. o daňových podkladech, předávacích protokolech či jiných písemnostech). Vzhledem k
veřejnoprávnímu charakteru Města Litoměřice souhlasí příjemce dotace se zveřejněním veškerých
údajů týkajících se či souvisejících s plněním dle této Smlouvy podle zákona č. 106/1999 Sb., a zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Příjemce dotace bere na vědomí, že pokud je na základě této Smlouvy poskytnuta dotace ve výši 50 tis.
Kč nebo vyšší, bude tato Smlouva zveřejněna ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb. a zákona č. 340/2015
Sb., o registru smluv.

Článek IV.
Kontrola čerpání dotace
1. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo provést kontrolu čerpání dotace a v této souvislosti nahlížet
do účetnictví příjemce. Příjemce dotace se tímto zavazuje vytvořit podmínky k provedení kontroly
a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly a přijaté závěry kontroly
respektovat.
2. Příjemce dotace bere na vědomí, že monitoring realizace vybrané sociální služby provádí Odbor
sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Litoměřice; příjemce dotace se zavazuje poskytovat pracovníkům
tohoto odboru veškerou součinnost včetně předkládání listin, podávání vysvětlení a umožnění kontroly
průběhu samotné aktivity, na kterou byla dotace poskytnuta.
3. Příjemce dotace je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo
služeb z veřejných výdajů. Příjemce dotace je tak povinen poskytnout požadované informace a
dokumentaci zejména zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele, příslušného finančního úřadu a
dalších oprávněných orgánů veřejné správy a vytvořit uvedeným osobám a orgánům podmínky k
provedení kontroly předmětu plnění této smlouvy a poskytnout jim součinnost.
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4. Příjemce dotace se zavazuje informovat poskytovatele dotace bezodkladně o všech provedených
kontrolách ze strany jiných subjektů než poskytovatele dotace, o všech navržených nápravných
opatřeních, která budou výsledkem těchto kontrol, a o jejich splnění.
Článek V.
Doba trvání smlouvy
1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do úplného vypořádání všech peněžitých nároků z této
Smlouvy plynoucích.
2. Smlouvu lze ukončit na základě:

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


písemnou výpovědí Smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.

Poskytovatel dotace může smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení dotace. Výpověď
Smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody jejího udělení.
Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla
výpověď doručena příjemci dotace. Účinky doručení pro účely této smlouvy však nastávají i tehdy, pokud
příjemce svým jednáním nebo opomenutím doručení zmařil.
3. Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemce dotace stanovených touto Smlouvou nebo obecně
závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustí zejména pokud:
a) příjemce dotace použije dotaci k jinému účelu než uvedenému v této Smlouvě,
b) příjemce dotace uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže uzavření této Smlouvy,
c) příjemce dotace je v likvidaci, nebo s ním bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb.,
o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů,
d) příjemce dotace změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace pro danou oblast
podpory, ztratí způsobilost k činnosti, na níž byla dotace poskytnuta,
e) pokud příjemce dotace neumožní poskytovateli, resp. jím pověřenému pracovníkovi, provedení kontroly
čerpání peněžních prostředků z dotace, tedy nepředložení příslušných účetních knih, příjmových a výdajových
dokladů, jakož i další neposkytnutí potřebné součinnosti k provedení kontroly,
f) příjemce dotace neprovede finanční vypořádání dotace a nepředloží závěrečnou zprávu v termínech
stanovených touto Smlouvou,
g) příjemce dotace neinformuje veřejnost o aktivitách konaných v rámci sociální služby, neaktualizuje údaje
o poskytované službě v elektronickém katalogu sociálních služeb poskytovatele,
h) z důvodu zániku příjemce dotace (právnímu nástupci).
4. V případě výpovědi této Smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace nevzniká a nelze se jej
platně domáhat. V případě výpovědi Smlouvy po proplacení dotace, se příjemce dotace zavazuje poskytnuté
peněžní prostředky vrátit bezhotovostním převodem na účet poskytovatele dotace uvedený v záhlaví této
Smlouvy bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručení výpovědi.
5. Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že příjemce dotace vrátí poskytnuté
peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení Smlouvy dojde až vypořádáním všech práv a
povinností smluvních stran.
6. Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení Smlouvy musí být učiněn písemně a musí v něm být uvedeny
důvody, které vedou k zániku Smlouvy.
7. Příjemce dotace je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související s poskytováním sociální služby
a prokazující čerpání poskytnuté dotace na tuto službu po dobu 10 let od ukončení financování této služby
způsobem, který je v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Lhůta začíná běžet od 1.1. roku
následujícího po roce, na který byla dotace poskytnuta.
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Článek VI.
Sankce za porušení podmínek poskytnutí dotace
1. Porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je každé neoprávněné použití nebo zadržení
peněžních prostředků poskytnutých jako dotace.
2. Neoprávněným použitím dotace je její použití, kterým byla porušena povinnost stanovená právními
předpisy ČR, přímo použitelnými předpisy Evropské unie a touto Smlouvou. Za neoprávněné použití
dotace se považuje porušení povinnosti příjemce dotace, ke kterému došlo před i po připsání peněžních
prostředků na účet příjemce dotace a neprokáže-li příjemce dotace, jak byly tyto prostředky použity.
3. Zadržením peněžních prostředků
ve stanoveném termínu.

je

porušení

povinnosti

vrácení

poskytnutých prostředků

4. Příjemce dotace, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové
kázně do rozpočtu poskytovatele dotace.
5. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k vrácení dotace nebo její části ve lhůtě 1 měsíce,
zjistí-li na základě kontroly, že příjemce dotace porušil povinnost stanovenou právním předpisem, která
souvisí s účelem, na který byla dotace poskytnuta, nedodržel účel dotace nebo podmínky této Smlouvy,
za kterých byla dotace poskytnuta, u nichž nelze vyzvat k provedení opatření k nápravě. V rozsahu,
v jakém příjemce dotace vrátil dotaci nebo její část, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.
6. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k provedení opatření k nápravě v jím stanovené
lhůtě, domnívá-li se na základě kontrolního zjištění, že příjemce dotace porušil méně závažnou
podmínku této Smlouvy, u níž poskytovatel dotace stanovil, že její nesplnění bude postiženo nižším
odvodem, než kolik činí celková částka dotace a jejíž povaha umožňuje nápravu v náhradní lhůtě.
V rozsahu, v jakém příjemce dotace provedl opatření k nápravě, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové
kázně.
7. Podle této Smlouvy se porušením méně závažné povinnosti rozumí porušení povinnosti stanovené
v Článku III. odst. 8 a v Článku IV. odst. 4 této Smlouvy. Za porušení těchto povinností se stanoví
odvod ve výši 2 000,-Kč z přidělené dotace. Při porušení několika méně závažných povinností se
odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají, nestanoví-li veřejnoprávní smlouva jinak.
8. Stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně, stanovení penále za prodlení s odvodem a prominutí
odvodu nebo penále a související záležitosti se řídí ust. § 22 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
9. Porušení podmínek poskytnutí dotace bude zohledněno v případě další žádosti příjemce dotace
o finanční podporu (dotaci) ze strany poskytovatele dotace pro další období.
Článek VII.
Závěrečná ustanovení
1.

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

2.

Případné spory z právních poměrů při poskytnutí této dotace rozhoduje podle správního řádu
v přenesené působnosti Krajský úřad Ústeckého kraje.

3.

Práva a povinnosti vzniklé z této Smlouvy a na jejím základě není příjemce dotace oprávněn postoupit
na třetí osobu.

Strana 5 (celkem 6)

4.

Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž po jednom vyhotovení obdrží poskytovatel
dotace a příjemce dotace.

5.

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

6.

Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky za souhlasu obou smluvních stran, platnost
těchto dodatků je podmíněna souhlasem Rady nebo Zastupitelstva města Litoměřice.

7.

Veškerou komunikaci mezi smluvními stranami zajišťuje Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, úsek
komunitního plánování Městského úřadu Litoměřice.

8.

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

9.

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním této
Smlouvy v ISRS.

10. Město Litoměřice, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), touto
doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto 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:

…………………………….
Ing. Pavel Grund
místostarosta

…........................................
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SMLOUVA č. SOC/20/2017 O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA
LITOMĚŘICE
(dále jen „Smlouva“)
k účelu dotace na „Podporu sociálních služeb“
a to na období 1.1.2017 – 31.12.2017
uzavřená podle § 10a odst. 3 a 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů a podle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu,
ve znění pozdějších předpisů

Město Litoměřice
IČO: 00263958
se sídlem: Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, 412 01
zastoupeno: místostarostou města Ing. Pavlem Grundem
bankovní spojení: Komerční banka a. s., č. účtu: 1524471/0100
na straně jedné jako poskytovatel dotace nebo Město Litoměřice
a

Oblastní spolek ČČK Litoměřice
IČO:00426105
se sídlem: Tylova 1239/16, 412 01 Litoměřice
zastoupena: ředitelkou Olgou Šotnarovou
bankovní spojení: Česká spořitelna
č. účtu: 1002298319/0800
ze strany druhé jako příjemce dotace
společně též jako smluvní strany
uzavírají níže uvedeného dne tuto Smlouvu
Článek I.
Výše a způsob poskytnutí dotace
1. Poskytovatel dotace na základě žádosti příjemce dotace podané podle § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ust.
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu usnesení
Rady/Zastupitelstva města Litoměřice č…/…/2017, ze dne 27. 4. 2017, poskytuje ze svého rozpočtu na
rok 2017 dotaci na výdaje spojené se sociální službou „Oblastního spolku ČČK Litoměřice“ ve výši
140 000 Kč (slovy: stočtyřicettisíc korun českých).
Název soc. služby
Kontaktní centrum
Litoměřice

druh soc. služby
Kontaktní centrum

identifikátor
2467540

částka v Kč
140 000

dále jen „sociální služba“.
2. Dotace bude poskytnuta příjemci dotace jednorázově, převodem na jeho účet uvedený v záhlaví
Smlouvy. Dotace bude vyplacena do 30 dnů od podpisu Smlouvy.
3. V případě, že dotace nebude příjemcem dotace využita v plné výši, je příjemce dotace povinen tuto
nevyčerpanou část vrátit nejpozději do 15. února následujícího roku na účet poskytovatele dotace.
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Článek II.
Účel využití dotace
1. Předmětem této Smlouvy je zajištění poskytování sociální služby definované v čl. I. Smlouvy,
ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky
č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona o sociálních službách.
2. Místem plnění a poskytování sociální služby podle této Smlouvy je území města Litoměřice.
3. Dotace je poskytnuta účelově na poskytování sociální služby poskytovatele „Oblastního spolku ČČK
Litoměřice“, a lze ji použít pouze na úhradu mzdových nákladů, přičemž z dotace lze hradit pouze
osobní náklady pracovníků uvedených v § 115 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách (sociální
pracovníci, pracovníci v sociálních službách, zdravotničtí pracovníci, pedagogičtí pracovníci, manželští
a rodinní poradci a další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují sociální služby).
4. Město Litoměřice touto Smlouvou přistupuje k pověření Ústeckého kraje č. 444 k zajištění dostupnosti
poskytování sociální služby zařazené do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období
2016-2018, vydané poskytovateli Ústeckým krajem dne 25.1.2016 s tím, že finanční podpora (dotace)
poskytnutá na základě této Smlouvy tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací platby hrazené
poskytovateli v souladu s Rozhodnutím Komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování
Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené
určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU).

Článek III.
Práva a povinnosti smluvních stran a vyúčtování dotace
Příjemce dotace prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Použít dotaci za účelem realizace vybrané sociální služby, pro kterou byla dotace poskytnuta a to do
31.12.2017.
2. Příjemce dotace je povinen použít dotaci pouze v souladu s touto Smlouvou, Programem a právními
předpisy, zejména se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/19991Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zajistit poskytování sociální služby v rozsahu a za podmínek stanovených toto Smlouvou s odbornou
péčí, řádně a včas. Příjemce dotace je povinen použít ke splnění svých povinností z této smlouvy osob
s náležitou kvalifikací dle zákona č. 108/2006 Sb. Příjemce dotace má povinnost být způsobilým a
registrovaným poskytovatelem sociální služby po celou dobu trvání této smlouvy.
4. Na žádost poskytovatele dotace bezodkladně písemně poskytnout požadované doplňující informace
související s poskytovanou sociální službou.
5. Příjemce prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy je účtem příjemce dotace.
6. Vést řádně a odděleně v účetní evidenci čerpání prostředků od poskytovatele dotace.
7. Ke dni podpisu této Smlouvy doložit čestné prohlášení o bezdlužnosti a o tom, že příjemce dotace není
v insolvenčním řízení. Pokud tato skutečnost nastane v budoucnu, je příjemce dotace povinen
neprodleně tuto skutečnost oznámit poskytovateli dotace. Zahájení insolvenčního řízení je důvodem k
odstoupení od smlouvy ze strany poskytovatele dotace.
8. Informovat poskytovatele dotace o zásadních změnách příjemce dotace jako jsou vlastnická práva,
vstup do likvidace, přeměna právnické osoby, změna statutárního zástupce, změna názvu, bankovního
spojení, sídla či doručovací adresy apod., a to do 14 dnů ode dne, kdy tato skutečnost (změna) nastala.
9. Uvádět viditelně na všech písemnostech a při všech akcích souvisejících s realizací sociální služby, že
aktivita nebo služba byla podpořena Městem Litoměřice. Příjemce se zavazuje informovat veřejnost
o činnostech podporovaných Městem Litoměřice.
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10. Předat poskytovateli dotace finanční vypořádání dotace a písemnou závěrečnou zprávu o poskytnuté
dotaci na předepsaném formuláři. Finanční vypořádání dotace a závěrečnou zprávu je příjemce dotace
povinen předložit v případě předčasného ukončení poskytování služby do dvou měsíců po ukončení
poskytování služby, v případě řádného ukončení nejpozději do 15. února roku následujícího po roce, na
který byla dotace přiznána. Nedodržení termínu pro předložení finančního vypořádání dotace a
závěrečné zprávy poskytovateli je důvodem pro nepřidělení dotace z programu na další rok.
11. Ke dni podpisu Smlouvy splňuje všechny podmínky stanovené platnými právními předpisy ČR pro to,
aby mohl řádně poskytovat sociální službu podle této Smlouvy, zejména že disponuje dostatečným
technickým a personálním vybavením pro poskytování sociální služby a je držitelem příslušné
registrace poskytovatele sociálních služeb.
12. Na originálech dokladů proplácených z dotace Města Litoměřice bude uvedeno:
„Tento náklad je hrazen z dotace Města Litoměřice“.
13. Obdrží-li v průběhu příslušného kalendářního roku příjemce dotace duplicitně finanční prostředky na
tutéž sociální službu financovanou Městem Litoměřice (např. od MPSV ČR, fondů EU apod.), oznámí
neprodleně tuto skutečnost poskytovateli dotace a dotaci vrátí do 14 dnů ode dne, kdy nastala
skutečnost podmiňující vrácení dotace.
14. Příjemce dotace bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů
uvedených v této Smlouvě, včetně výše a podmínek poskytnutí dotace.
15. Smluvní strany současně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není označován
za obchodní tajemství. Město Litoměřice je oprávněno, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat veškeré informace o této
Smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny
(např. o daňových podkladech, předávacích protokolech či jiných písemnostech). Vzhledem k
veřejnoprávnímu charakteru Města Litoměřice souhlasí příjemce dotace se zveřejněním veškerých
údajů týkajících se či souvisejících s plněním dle této Smlouvy podle zákona č. 106/1999 Sb., a zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Příjemce dotace bere na vědomí, že pokud je na základě této Smlouvy poskytnuta dotace ve výši 50 tis.
Kč nebo vyšší, bude tato Smlouva zveřejněna ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb. a zákona č. 340/2015
Sb., o registru smluv.

Článek IV.
Kontrola čerpání dotace
1. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo provést kontrolu čerpání dotace a v této souvislosti nahlížet
do účetnictví příjemce. Příjemce dotace se tímto zavazuje vytvořit podmínky k provedení kontroly
a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly a přijaté závěry kontroly
respektovat.
2. Příjemce dotace bere na vědomí, že monitoring realizace vybrané sociální služby provádí Odbor
sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Litoměřice; příjemce dotace se zavazuje poskytovat pracovníkům
tohoto odboru veškerou součinnost včetně předkládání listin, podávání vysvětlení a umožnění kontroly
průběhu samotné aktivity, na kterou byla dotace poskytnuta.
3. Příjemce dotace je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo
služeb z veřejných výdajů. Příjemce dotace je tak povinen poskytnout požadované informace a
dokumentaci zejména zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele, příslušného finančního úřadu a
dalších oprávněných orgánů veřejné správy a vytvořit uvedeným osobám a orgánům podmínky k
provedení kontroly předmětu plnění této smlouvy a poskytnout jim součinnost.
4. Příjemce dotace se zavazuje informovat poskytovatele dotace bezodkladně o všech provedených
kontrolách ze strany jiných subjektů než poskytovatele dotace, o všech navržených nápravných
opatřeních, která budou výsledkem těchto kontrol, a o jejich splnění.
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Článek V.
Doba trvání smlouvy
1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do úplného vypořádání všech peněžitých nároků z této
Smlouvy plynoucích.
2. Smlouvu lze ukončit na základě:

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


písemnou výpovědí Smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.

Poskytovatel dotace může smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení dotace. Výpověď
Smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody jejího udělení.
Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla
výpověď doručena příjemci dotace. Účinky doručení pro účely této smlouvy však nastávají i tehdy, pokud
příjemce svým jednáním nebo opomenutím doručení zmařil.
3. Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemce dotace stanovených touto Smlouvou nebo obecně
závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustí zejména pokud:
a) příjemce dotace použije dotaci k jinému účelu než uvedenému v této Smlouvě,
b) příjemce dotace uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže uzavření této Smlouvy,
c) příjemce dotace je v likvidaci, nebo s ním bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb.,
o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů,
d) příjemce dotace změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace pro danou oblast
podpory, ztratí způsobilost k činnosti, na níž byla dotace poskytnuta,
e) pokud příjemce dotace neumožní poskytovateli, resp. jím pověřenému pracovníkovi, provedení kontroly
čerpání peněžních prostředků z dotace, tedy nepředložení příslušných účetních knih, příjmových a výdajových
dokladů, jakož i další neposkytnutí potřebné součinnosti k provedení kontroly,
f) příjemce dotace neprovede finanční vypořádání dotace a nepředloží závěrečnou zprávu v termínech
stanovených touto Smlouvou,
g) příjemce dotace neinformuje veřejnost o aktivitách konaných v rámci sociální služby, neaktualizuje údaje
o poskytované službě v elektronickém katalogu sociálních služeb poskytovatele,
h) z důvodu zániku příjemce dotace (právnímu nástupci).
4. V případě výpovědi této Smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace nevzniká a nelze se jej
platně domáhat. V případě výpovědi Smlouvy po proplacení dotace, se příjemce dotace zavazuje poskytnuté
peněžní prostředky vrátit bezhotovostním převodem na účet poskytovatele dotace uvedený v záhlaví této
Smlouvy bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručení výpovědi.
5. Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že příjemce dotace vrátí poskytnuté
peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení Smlouvy dojde až vypořádáním všech práv a
povinností smluvních stran.
6. Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení Smlouvy musí být učiněn písemně a musí v něm být uvedeny
důvody, které vedou k zániku Smlouvy.
7. Příjemce dotace je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související s poskytováním sociální služby
a prokazující čerpání poskytnuté dotace na tuto službu po dobu 10 let od ukončení financování této služby
způsobem, který je v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Lhůta začíná běžet od 1.1. roku
následujícího po roce, na který byla dotace poskytnuta.
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Článek VI.
Sankce za porušení podmínek poskytnutí dotace
1. Porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je každé neoprávněné použití nebo zadržení
peněžních prostředků poskytnutých jako dotace.
2. Neoprávněným použitím dotace je její použití, kterým byla porušena povinnost stanovená právními
předpisy ČR, přímo použitelnými předpisy Evropské unie a touto Smlouvou. Za neoprávněné použití
dotace se považuje porušení povinnosti příjemce dotace, ke kterému došlo před i po připsání peněžních
prostředků na účet příjemce dotace a neprokáže-li příjemce dotace, jak byly tyto prostředky použity.
3. Zadržením peněžních prostředků
ve stanoveném termínu.

je

porušení

povinnosti

vrácení

poskytnutých prostředků

4. Příjemce dotace, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové
kázně do rozpočtu poskytovatele dotace.
5. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k vrácení dotace nebo její části ve lhůtě 1 měsíce,
zjistí-li na základě kontroly, že příjemce dotace porušil povinnost stanovenou právním předpisem, která
souvisí s účelem, na který byla dotace poskytnuta, nedodržel účel dotace nebo podmínky této Smlouvy,
za kterých byla dotace poskytnuta, u nichž nelze vyzvat k provedení opatření k nápravě. V rozsahu,
v jakém příjemce dotace vrátil dotaci nebo její část, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.
6. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k provedení opatření k nápravě v jím stanovené
lhůtě, domnívá-li se na základě kontrolního zjištění, že příjemce dotace porušil méně závažnou
podmínku této Smlouvy, u níž poskytovatel dotace stanovil, že její nesplnění bude postiženo nižším
odvodem, než kolik činí celková částka dotace a jejíž povaha umožňuje nápravu v náhradní lhůtě.
V rozsahu, v jakém příjemce dotace provedl opatření k nápravě, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové
kázně.
7. Podle této Smlouvy se porušením méně závažné povinnosti rozumí porušení povinnosti stanovené
v Článku III. odst. 8 a v Článku IV. odst. 4 této Smlouvy. Za porušení těchto povinností se stanoví
odvod ve výši 2 000,-Kč z přidělené dotace. Při porušení několika méně závažných povinností se
odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají, nestanoví-li veřejnoprávní smlouva jinak.
8. Stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně, stanovení penále za prodlení s odvodem a prominutí
odvodu nebo penále a související záležitosti se řídí ust. § 22 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
9. Porušení podmínek poskytnutí dotace bude zohledněno v případě další žádosti příjemce dotace
o finanční podporu (dotaci) ze strany poskytovatele dotace pro další období.
Článek VII.
Závěrečná ustanovení
1.

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

2.

Případné spory z právních poměrů při poskytnutí této dotace rozhoduje podle správního řádu
v přenesené působnosti Krajský úřad Ústeckého kraje.

3.

Práva a povinnosti vzniklé z této Smlouvy a na jejím základě není příjemce dotace oprávněn postoupit
na třetí osobu.

4.

Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž po jednom vyhotovení obdrží poskytovatel
dotace a příjemce dotace.
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5.

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

6.

Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky za souhlasu obou smluvních stran, platnost
těchto dodatků je podmíněna souhlasem Rady nebo Zastupitelstva města Litoměřice.

7.

Veškerou komunikaci mezi smluvními stranami zajišťuje Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, úsek
komunitního plánování Městského úřadu Litoměřice.

8.

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

9.

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním této
Smlouvy v ISRS.

10. Město Litoměřice, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), touto
doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto 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:

…………………………….
Ing. Pavel Grund
místostarosta

…........................................
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SMLOUVA č. SOC/26/2017 O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA
LITOMĚŘICE
(dále jen „Smlouva“)
k účelu dotace na „Podporu sociálních služeb“
a to na období 1.1.2017 – 31.12.2017
uzavřená podle § 10a odst. 3 a 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů a podle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu,
ve znění pozdějších předpisů

Město Litoměřice
IČO: 00263958
se sídlem: Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, 412 01
zastoupeno: místostarostou města Ing. Pavlem Grundem
bankovní spojení: Komerční banka a. s., č. účtu: 1524471/0100
na straně jedné jako poskytovatel dotace nebo Město Litoměřice
a

NADĚJE
IČO: 00570931
se sídlem: K Brance 11/19e, 155 00 Praha
zastoupena: ředitelem Bc. Alešem Slavíčkem
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 186225637/0300
ze strany druhé jako příjemce dotace
společně též jako smluvní strany
uzavírají níže uvedeného dne tuto Smlouvu
Článek I.
Výše a způsob poskytnutí dotace
1. Poskytovatel dotace na základě žádosti příjemce dotace podané podle § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ust.
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu usnesení Zastupitelstva
města Litoměřice č…/…/2017, ze dne 27. 4. 2017, poskytuje ze svého rozpočtu na rok 2017 dotaci na
výdaje spojené se sociální službou „Naděje“ ve výši 1 124 000 Kč (slovy:
jedenmilionstodvacetčtyřitisíc korun českých).
Název soc. služby

druh soc. služby

identifikátor

částka v Kč

Naděje Litoměřice

Terénní program

8870904

100 000

Naděje Litoměřice

Noclehárna pro ženy

5510903

50 000

Naděje Litoměřice

Azylový dům pro ženy a
rodiny s dětmi

2367190

500 000

Naděje Litoměřice

Nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež
Sociálně aktivizační
služby pro
rodiny s dětmi

1256783

60 000

9593299

140 000

Naděje Litoměřice
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Název soc. služby

druh soc. služby

identifikátor

částka v Kč

Naděje Litoměřice

Sociálně terapeutické
dílny

2503341

94 000

Naděje Litoměřice

Chráněné bydlení

6087352

180 000

dále jen „sociální služba“.
2. Dotace bude poskytnuta příjemci dotace jednorázově, převodem na jeho účet uvedený v záhlaví
Smlouvy. Dotace bude vyplacena do 30 dnů od podpisu Smlouvy.
3. V případě, že dotace nebude příjemcem dotace využita v plné výši, je příjemce dotace povinen tuto
nevyčerpanou část vrátit nejpozději do 15. února následujícího roku na účet poskytovatele dotace.
Článek II.
Účel využití dotace
1. Předmětem této Smlouvy je zajištění poskytování sociální služby definované v čl. I. Smlouvy,
ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky
č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona o sociálních službách.
2. Místem plnění a poskytování sociální služby podle této Smlouvy je území města Litoměřice.
3. Dotace je poskytnuta účelově na poskytování sociální služby poskytovatele „Naděje“, a lze ji použít
pouze na úhradu mzdových nákladů, přičemž z dotace lze hradit pouze osobní náklady pracovníků
uvedených v § 115 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách (sociální pracovníci, pracovníci
v sociálních službách, zdravotničtí pracovníci, pedagogičtí pracovníci, manželští a rodinní poradci a
další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují sociální služby).
4. Město Litoměřice touto Smlouvou přistupuje k pověření Ústeckého kraje č. 345 ze dne 26.1.2016,
č. 352 ze dne 26.1.2016, č. 354 ze dne 6.12.2016, č. 350 ze dne 29.7.2016, č. 351 ze dne 26.1.2016,
č. 342 ze dne 26.1.2016 a č. 348 ze dne 26.1.2016 k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby
zařazené do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016-2018, vydané
poskytovateli Ústeckým krajem s tím, že finanční podpora (dotace) poskytnutá na základě této Smlouvy
tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací platby hrazené poskytovateli v souladu s Rozhodnutím
Komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě
vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU).

Článek III.
Práva a povinnosti smluvních stran a vyúčtování dotace
Příjemce dotace prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Použít dotaci za účelem realizace vybrané sociální služby, pro kterou byla dotace poskytnuta a to do
31.12.2017.
2. Příjemce dotace je povinen použít dotaci pouze v souladu s touto Smlouvou, Programem a právními
předpisy, zejména se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/19991Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zajistit poskytování sociální služby v rozsahu a za podmínek stanovených toto Smlouvou s odbornou
péčí, řádně a včas. Příjemce dotace je povinen použít ke splnění svých povinností z této smlouvy osob
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s náležitou kvalifikací dle zákona č. 108/2006 Sb. Příjemce dotace má povinnost být způsobilým a
registrovaným poskytovatelem sociální služby po celou dobu trvání této smlouvy.
4. Na žádost poskytovatele dotace bezodkladně písemně poskytnout požadované doplňující informace
související s poskytovanou sociální službou.
5. Příjemce prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy je účtem příjemce dotace.
6. Vést řádně a odděleně v účetní evidenci čerpání prostředků od poskytovatele dotace.
7. Ke dni podpisu této Smlouvy doložit čestné prohlášení o bezdlužnosti a o tom, že příjemce dotace není
v insolvenčním řízení. Pokud tato skutečnost nastane v budoucnu, je příjemce dotace povinen
neprodleně tuto skutečnost oznámit poskytovateli dotace. Zahájení insolvenčního řízení je důvodem k
odstoupení od smlouvy ze strany poskytovatele dotace.
8. Informovat poskytovatele dotace o zásadních změnách příjemce dotace jako jsou vlastnická práva,
vstup do likvidace, přeměna právnické osoby, změna statutárního zástupce, změna názvu, bankovního
spojení, sídla či doručovací adresy apod., a to do 14 dnů ode dne, kdy tato skutečnost (změna) nastala.
9. Uvádět viditelně na všech písemnostech a při všech akcích souvisejících s realizací sociální služby, že
aktivita nebo služba byla podpořena Městem Litoměřice. Příjemce se zavazuje informovat veřejnost
o činnostech podporovaných Městem Litoměřice.
10. Předat poskytovateli dotace finanční vypořádání dotace a písemnou závěrečnou zprávu o poskytnuté
dotaci na předepsaném formuláři. Finanční vypořádání dotace a závěrečnou zprávu je příjemce dotace
povinen předložit v případě předčasného ukončení poskytování služby do dvou měsíců po ukončení
poskytování služby, v případě řádného ukončení nejpozději do 15. února roku následujícího po roce, na
který byla dotace přiznána. Nedodržení termínu pro předložení finančního vypořádání dotace a
závěrečné zprávy poskytovateli je důvodem pro nepřidělení dotace z programu na další rok.
11. Ke dni podpisu Smlouvy splňuje všechny podmínky stanovené platnými právními předpisy ČR pro to,
aby mohl řádně poskytovat sociální službu podle této Smlouvy, zejména že disponuje dostatečným
technickým a personálním vybavením pro poskytování sociální služby a je držitelem příslušné
registrace poskytovatele sociálních služeb.
12. Na originálech dokladů proplácených z dotace Města Litoměřice bude uvedeno:
„Tento náklad je hrazen z dotace Města Litoměřice“.
13. Obdrží-li v průběhu příslušného kalendářního roku příjemce dotace duplicitně finanční prostředky na
tutéž sociální službu financovanou Městem Litoměřice (např. od MPSV ČR, fondů EU apod.), oznámí
neprodleně tuto skutečnost poskytovateli dotace a dotaci vrátí do 14 dnů ode dne, kdy nastala
skutečnost podmiňující vrácení dotace.
14. Příjemce dotace bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů
uvedených v této Smlouvě, včetně výše a podmínek poskytnutí dotace.
15. Smluvní strany současně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není označován
za obchodní tajemství. Město Litoměřice je oprávněno, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat veškeré informace o této
Smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny
(např. o daňových podkladech, předávacích protokolech či jiných písemnostech). Vzhledem k
veřejnoprávnímu charakteru Města Litoměřice souhlasí příjemce dotace se zveřejněním veškerých
údajů týkajících se či souvisejících s plněním dle této Smlouvy podle zákona č. 106/1999 Sb., a zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Příjemce dotace bere na vědomí, že pokud je na základě této Smlouvy poskytnuta dotace ve výši 50 tis.
Kč nebo vyšší, bude tato Smlouva zveřejněna ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb. a zákona č. 340/2015
Sb., o registru smluv.
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Článek IV.
Kontrola čerpání dotace
1. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo provést kontrolu čerpání dotace a v této souvislosti nahlížet
do účetnictví příjemce. Příjemce dotace se tímto zavazuje vytvořit podmínky k provedení kontroly
a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly a přijaté závěry kontroly
respektovat.
2. Příjemce dotace bere na vědomí, že monitoring realizace vybrané sociální služby provádí Odbor
sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Litoměřice; příjemce dotace se zavazuje poskytovat pracovníkům
tohoto odboru veškerou součinnost včetně předkládání listin, podávání vysvětlení a umožnění kontroly
průběhu samotné aktivity, na kterou byla dotace poskytnuta.
3. Příjemce dotace je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo
služeb z veřejných výdajů. Příjemce dotace je tak povinen poskytnout požadované informace a
dokumentaci zejména zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele, příslušného finančního úřadu a
dalších oprávněných orgánů veřejné správy a vytvořit uvedeným osobám a orgánům podmínky k
provedení kontroly předmětu plnění této smlouvy a poskytnout jim součinnost.
4. Příjemce dotace se zavazuje informovat poskytovatele dotace bezodkladně o všech provedených
kontrolách ze strany jiných subjektů než poskytovatele dotace, o všech navržených nápravných
opatřeních, která budou výsledkem těchto kontrol, a o jejich splnění.
Článek V.
Doba trvání smlouvy
1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do úplného vypořádání všech peněžitých nároků z této
Smlouvy plynoucích.
2. Smlouvu lze ukončit na základě:

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


písemnou výpovědí Smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.

Poskytovatel dotace může smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení dotace. Výpověď
Smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody jejího udělení.
Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla
výpověď doručena příjemci dotace. Účinky doručení pro účely této smlouvy však nastávají i tehdy, pokud
příjemce svým jednáním nebo opomenutím doručení zmařil.
3. Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemce dotace stanovených touto Smlouvou nebo obecně
závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustí zejména pokud:
a) příjemce dotace použije dotaci k jinému účelu než uvedenému v této Smlouvě,
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,
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f) příjemce dotace neprovede finanční vypořádání dotace a nepředloží závěrečnou zprávu v termínech
stanovených touto Smlouvou,
g) příjemce dotace neinformuje veřejnost o aktivitách konaných v rámci sociální služby, neaktualizuje údaje
o poskytované službě v elektronickém katalogu sociálních služeb poskytovatele,
h) z důvodu zániku příjemce dotace (právnímu nástupci).
4. V případě výpovědi této Smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace nevzniká a nelze se jej
platně domáhat. V případě výpovědi Smlouvy po proplacení dotace, se příjemce dotace zavazuje poskytnuté
peněžní prostředky vrátit bezhotovostním převodem na účet poskytovatele dotace uvedený v záhlaví této
Smlouvy bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručení výpovědi.
5. Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že příjemce dotace vrátí poskytnuté
peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení Smlouvy dojde až vypořádáním všech práv a
povinností smluvních stran.
6. Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení Smlouvy musí být učiněn písemně a musí v něm být uvedeny
důvody, které vedou k zániku Smlouvy.
7. Příjemce dotace je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související s poskytováním sociální služby
a prokazující čerpání poskytnuté dotace na tuto službu po dobu 10 let od ukončení financování této služby
způsobem, který je v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Lhůta začíná běžet od 1.1. roku
následujícího po roce, na který byla dotace poskytnuta.
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
ve stanoveném termínu.

je

porušení

povinnosti

vrácení

poskytnutých prostředků

4. Příjemce dotace, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové
kázně do rozpočtu poskytovatele dotace.
5. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k vrácení dotace nebo její části ve lhůtě 1 měsíce,
zjistí-li na základě kontroly, že příjemce dotace porušil povinnost stanovenou právním předpisem, která
souvisí s účelem, na který byla dotace poskytnuta, nedodržel účel dotace nebo podmínky této Smlouvy,
za kterých byla dotace poskytnuta, u nichž nelze vyzvat k provedení opatření k nápravě. V rozsahu,
v jakém příjemce dotace vrátil dotaci nebo její část, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.
6. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k provedení opatření k nápravě v jím stanovené
lhůtě, domnívá-li se na základě kontrolního zjištění, že příjemce dotace porušil méně závažnou
podmínku této Smlouvy, u níž poskytovatel dotace stanovil, že její nesplnění bude postiženo nižším
odvodem, než kolik činí celková částka dotace a jejíž povaha umožňuje nápravu v náhradní lhůtě.
V rozsahu, v jakém příjemce dotace provedl opatření k nápravě, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové
kázně.
7. Podle této Smlouvy se porušením méně závažné povinnosti rozumí porušení povinnosti stanovené
v Článku III. odst. 8 a v Článku IV. odst. 4 této Smlouvy. Za porušení těchto povinností se stanoví
odvod ve výši 2 000,-Kč z přidělené dotace. Při porušení několika méně závažných povinností se
odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají, nestanoví-li veřejnoprávní smlouva jinak.

Strana 5 (celkem 6)

8. Stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně, stanovení penále za prodlení s odvodem a prominutí
odvodu nebo penále a související záležitosti se řídí ust. § 22 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
9. Porušení podmínek poskytnutí dotace bude zohledněno v případě další žádosti příjemce dotace
o finanční podporu (dotaci) ze strany poskytovatele dotace pro další období.
Článek VII.
Závěrečná ustanovení
1.

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

2.

Případné spory z právních poměrů při poskytnutí této dotace rozhoduje podle správního řádu
v přenesené působnosti Krajský úřad Ústeckého kraje.

3.

Práva a povinnosti vzniklé z této Smlouvy a na jejím základě není příjemce dotace oprávněn postoupit
na třetí osobu.

4.

Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž po jednom vyhotovení obdrží poskytovatel
dotace a příjemce dotace.

5.

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

6.

Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky za souhlasu obou smluvních stran, platnost
těchto dodatků je podmíněna souhlasem Rady nebo Zastupitelstva města Litoměřice.

7.

Veškerou komunikaci mezi smluvními stranami zajišťuje Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, úsek
komunitního plánování Městského úřadu Litoměřice.

8.

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

9.

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním této
Smlouvy v ISRS.

10. Město Litoměřice, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), touto
doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto 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:

…………………………….
Ing. Pavel Grund
místostarosta

…........................................
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SMLOUVA č. SOC/17/2017 O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA
LITOMĚŘICE
(dále jen „Smlouva“)
k účelu dotace na „Podporu sociálních služeb“
a to na období 1.1.2017 – 31.12.2017
uzavřená podle § 10a odst. 3 a 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů a podle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu,
ve znění pozdějších předpisů

Město Litoměřice
IČO: 00263958
se sídlem: Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, 412 01
zastoupeno: místostarostou města Ing. Pavlem Grundem
bankovní spojení: Komerční banka a. s., č. účtu: 1524471/0100
na straně jedné jako poskytovatel dotace nebo Město Litoměřice
a
Farní charita Litoměřice
IČO: 46769382
se sídlem: Zahradnická 1534/5, 412 01 Litoměřice
zastoupena: ředitelkou Růženou Kavkovou
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 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………, ze dne 27. 4. 2017, poskytuje ze svého rozpočtu na rok 2017 dotaci na výdaje
spojené se sociální službou „Farní charita Litoměřice “ ve výši
3 256 000 Kč (slovy: třimilionydvěstěpadesátšesttisíc korun českých).

Název soc. služby
Domov na Dómském
Pahorku
–
týdenní
stacionář
Domov na Dómském
Pahorku – domov pro
seniory
Pečovatelská služba
Charitní
domov
sv.
Zdislava – domov pro
seniory

druh soc. služby

identifikátor

částka v Kč

Týdenní stacionář

5488355

210 000

Domov pro seniory

6566711

2 217 000

Pečovatelská služba

3403190

500 000

Domov pro seniory

9518537

50 000
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Charitní
domov
sv.
Zdislava – domov se
zvláštním režimem
Středisko
sociální
prevence a humanitární
pomoci – azylový dům
Středisko
sociální
prevence a humanitární
pomoci – noclehárna
Středisko
sociální
prevence a humanitární
pomoci – terénní služby
Charitní
domov
sv.
Zdislava
–
denní
stacionář
Středisko
sociální
prevence a humanitární
pomoci – nízkoprahové
denní centrum

Domov se zvláštním
režimem

5624320

100 000

Azylový dům

2241142

110 000

Noclehárna

2548478

10 000

Terénní služby

9011520

15 000

Denní stacionář

1269156

20 000

Nízkoprahové denní
centrum

5964684

24 000

dále jen „sociální služba“.

2. Dotace bude poskytnuta příjemci dotace jednorázově, převodem na jeho účet uvedený v záhlaví
Smlouvy. Dotace bude vyplacena do 30 dnů od podpisu Smlouvy.
3. V případě, že dotace nebude příjemcem dotace využita v plné výši, je příjemce dotace povinen tuto
nevyčerpanou část vrátit nejpozději do 15. února následujícího roku na účet poskytovatele dotace.

Článek II.
Účel využití dotace

1. Předmětem této Smlouvy je zajištění poskytování sociální služby definované v čl. I. Smlouvy,
ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky
č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona o sociálních službách.
2. Místem plnění a poskytování sociální služby podle této Smlouvy je území města Litoměřice.
3. Dotace je poskytnuta účelově na poskytování sociální služby poskytovatele „Farní charita Litoměřice.“,
a lze ji použít pouze na úhradu mzdových nákladů, přičemž z dotace lze hradit pouze osobní náklady
pracovníků uvedených v § 115 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách (sociální pracovníci,
pracovníci v sociálních službách, zdravotničtí pracovníci, pedagogičtí pracovníci, manželští a rodinní
poradci a další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují sociální služby).
4. Město Litoměřice touto Smlouvou přistupuje k pověření Ústeckého kraje č. 5 k zajištění dostupnosti
poskytování sociální služby zařazené do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období
2016-2018, vydané poskytovateli Ústeckým krajem dne 4. 1. 2017 s tím, že finanční podpora (dotace)
poskytnutá na základě této Smlouvy tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací platby hrazené
poskytovateli v souladu s Rozhodnutím Komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování
Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené
určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU).
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Článek III.
Práva a povinnosti smluvních stran a vyúčtování dotace.
Příjemce dotace prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Použít dotaci za účelem realizace vybrané sociální služby, pro kterou byla dotace poskytnuta a to do
31.12.2017.
2. Příjemce dotace je povinen použít dotaci pouze v souladu s touto Smlouvou, Programem a právními
předpisy, zejména se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/19991Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zajistit poskytování sociální služby v rozsahu a za podmínek stanovených toto Smlouvou s odbornou
péčí, řádně a včas. Příjemce dotace je povinen použít ke splnění svých povinností z této smlouvy osob
s náležitou kvalifikací dle zákona č. 108/2006 Sb. Příjemce dotace má povinnost být způsobilým a
registrovaným poskytovatelem sociální služby po celou dobu trvání této smlouvy.
4. Na žádost poskytovatele dotace bezodkladně písemně poskytnout požadované doplňující informace
související s poskytovanou sociální službou.
5. Příjemce prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy je účtem příjemce dotace.
6. Vést řádně a odděleně v účetní evidenci čerpání prostředků od poskytovatele dotace.
7. Ke dni podpisu této Smlouvy doložit čestné prohlášení o bezdlužnosti a o tom, že příjemce dotace není
v insolvenčním řízení. Pokud tato skutečnost nastane v budoucnu, je příjemce dotace povinen
neprodleně tuto skutečnost oznámit poskytovateli dotace. Zahájení insolvenčního řízení je důvodem k
odstoupení od smlouvy ze strany poskytovatele dotace.
8. Informovat poskytovatele dotace o zásadních změnách příjemce dotace jako jsou vlastnická práva,
vstup do likvidace, přeměna právnické osoby, změna statutárního zástupce, změna názvu, bankovního
spojení, sídla či doručovací adresy apod., a to do 14 dnů ode dne, kdy tato skutečnost (změna) nastala.
9. Uvádět viditelně na všech písemnostech a při všech akcích souvisejících s realizací sociální služby, že
aktivita nebo služba byla podpořena Městem Litoměřice. Příjemce se zavazuje informovat veřejnost
o činnostech podporovaných Městem Litoměřice.
10. Předat poskytovateli dotace finanční vypořádání dotace a písemnou závěrečnou zprávu o poskytnuté
dotaci na předepsaném formuláři. Finanční vypořádání dotace a závěrečnou zprávu je příjemce dotace
povinen předložit v případě předčasného ukončení poskytování služby do dvou měsíců po ukončení
poskytování služby, v případě řádného ukončení nejpozději do 15. února roku následujícího po roce, na
který byla dotace přiznána. Nedodržení termínu pro předložení finančního vypořádání dotace a
závěrečné zprávy poskytovateli je důvodem pro nepřidělení dotace z programu na další rok.
11. Ke dni podpisu Smlouvy splňuje všechny podmínky stanovené platnými právními předpisy ČR pro to,
aby mohl řádně poskytovat sociální službu podle této Smlouvy, zejména že disponuje dostatečným
technickým a personálním vybavením pro poskytování sociální služby a je držitelem příslušné
registrace poskytovatele sociálních služeb.
12. Na originálech dokladů proplácených z dotace Města Litoměřice bude uvedeno:
„Tento náklad je hrazen z dotace Města Litoměřice“.
13. Obdrží-li v průběhu příslušného kalendářního roku příjemce dotace duplicitně finanční prostředky na
tutéž sociální službu financovanou Městem Litoměřice (např. od MPSV ČR, fondů EU apod.), oznámí
neprodleně tuto skutečnost poskytovateli dotace a dotaci vrátí do 14 dnů ode dne, kdy nastala
skutečnost podmiňující vrácení dotace.
14. Příjemce dotace bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů
uvedených v této Smlouvě, včetně výše a podmínek poskytnutí dotace.
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15. Smluvní strany současně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není označován
za obchodní tajemství. Město Litoměřice je oprávněno, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat veškeré informace o této
Smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny
(např. o daňových podkladech, předávacích protokolech či jiných písemnostech). Vzhledem k
veřejnoprávnímu charakteru Města Litoměřice souhlasí příjemce dotace se zveřejněním veškerých
údajů týkajících se či souvisejících s plněním dle této Smlouvy podle zákona č. 106/1999 Sb., a zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Příjemce dotace bere na vědomí, že pokud je na základě této Smlouvy poskytnuta dotace ve výši 50 tis.
Kč nebo vyšší, bude tato Smlouva zveřejněna ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb. a zákona č. 340/2015
Sb., o registru smluv.

Článek IV.
Kontrola čerpání dotace
1. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo provést kontrolu čerpání dotace a v této souvislosti nahlížet
do účetnictví příjemce. Příjemce dotace se tímto zavazuje vytvořit podmínky k provedení kontroly
a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly a přijaté závěry kontroly
respektovat.
2. Příjemce dotace bere na vědomí, že monitoring realizace vybrané sociální služby provádí Odbor
sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Litoměřice; příjemce dotace se zavazuje poskytovat pracovníkům
tohoto odboru veškerou součinnost včetně předkládání listin, podávání vysvětlení a umožnění kontroly
průběhu samotné aktivity, na kterou byla dotace poskytnuta.
3. Příjemce dotace je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo
služeb z veřejných výdajů. Příjemce dotace je tak povinen poskytnout požadované informace a
dokumentaci zejména zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele, příslušného finančního úřadu a
dalších oprávněných orgánů veřejné správy a vytvořit uvedeným osobám a orgánům podmínky k
provedení kontroly předmětu plnění této smlouvy a poskytnout jim součinnost.
4. Příjemce dotace se zavazuje informovat poskytovatele dotace bezodkladně o všech provedených
kontrolách ze strany jiných subjektů než poskytovatele dotace, o všech navržených nápravných
opatřeních, která budou výsledkem těchto kontrol, a o jejich splnění.

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

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


písemnou výpovědí Smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.

Poskytovatel dotace může smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení dotace. Výpověď
Smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody jejího udělení.
Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla
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výpověď doručena příjemci dotace. Účinky doručení pro účely této smlouvy však nastávají i tehdy, pokud
příjemce svým jednáním nebo opomenutím doručení zmařil.
3. Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemce dotace stanovených touto Smlouvou nebo obecně
závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustí zejména pokud:
a) příjemce dotace použije dotaci k jinému účelu než uvedenému v této Smlouvě,
b) příjemce dotace uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže uzavření této Smlouvy,
c) příjemce dotace je v likvidaci, nebo s ním bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb.,
o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů,
d) příjemce dotace změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace pro danou oblast
podpory, ztratí způsobilost k činnosti, na níž byla dotace poskytnuta,
e) pokud příjemce dotace neumožní poskytovateli, resp. jím pověřenému pracovníkovi, provedení kontroly
čerpání peněžních prostředků z dotace, tedy nepředložení příslušných účetních knih, příjmových a výdajových
dokladů, jakož i další neposkytnutí potřebné součinnosti k provedení kontroly,
f) příjemce dotace neprovede finanční vypořádání dotace a nepředloží závěrečnou zprávu v termínech
stanovených touto Smlouvou,
g) příjemce dotace neinformuje veřejnost o aktivitách konaných v rámci sociální služby, neaktualizuje údaje
o poskytované službě v elektronickém katalogu sociálních služeb poskytovatele,
h) z důvodu zániku příjemce dotace (právnímu nástupci).
4. V případě výpovědi této Smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace nevzniká a nelze se jej
platně domáhat. V případě výpovědi Smlouvy po proplacení dotace, se příjemce dotace zavazuje poskytnuté
peněžní prostředky vrátit bezhotovostním převodem na účet poskytovatele dotace uvedený v záhlaví této
Smlouvy bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručení výpovědi.
5. Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že příjemce dotace vrátí poskytnuté
peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení Smlouvy dojde až vypořádáním všech práv a
povinností smluvních stran.
6. Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení Smlouvy musí být učiněn písemně a musí v něm být uvedeny
důvody, které vedou k zániku Smlouvy.
7. Příjemce dotace je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související s poskytováním sociální služby
a prokazující čerpání poskytnuté dotace na tuto službu po dobu 10 let od ukončení financování této služby
způsobem, který je v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Lhůta začíná běžet od 1.1. roku
následujícího po roce, na který byla dotace poskytnuta.

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
ve stanoveném termínu.

je

porušení

povinnosti

vrácení

poskytnutých prostředků

4. Příjemce dotace, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové
kázně do rozpočtu poskytovatele dotace.
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5. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k vrácení dotace nebo její části ve lhůtě 1 měsíce,
zjistí-li na základě kontroly, že příjemce dotace porušil povinnost stanovenou právním předpisem, která
souvisí s účelem, na který byla dotace poskytnuta, nedodržel účel dotace nebo podmínky této Smlouvy,
za kterých byla dotace poskytnuta, u nichž nelze vyzvat k provedení opatření k nápravě. V rozsahu,
v jakém příjemce dotace vrátil dotaci nebo její část, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.
6. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k provedení opatření k nápravě v jím stanovené
lhůtě, domnívá-li se na základě kontrolního zjištění, že příjemce dotace porušil méně závažnou
podmínku této Smlouvy, u níž poskytovatel dotace stanovil, že její nesplnění bude postiženo nižším
odvodem, než kolik činí celková částka dotace a jejíž povaha umožňuje nápravu v náhradní lhůtě.
V rozsahu, v jakém příjemce dotace provedl opatření k nápravě, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové
kázně.
7. Podle této Smlouvy se porušením méně závažné povinnosti rozumí porušení povinnosti stanovené
v Článku III. odst. 8 a v Článku IV. odst. 4 této Smlouvy. Za porušení těchto povinností se stanoví
odvod ve výši 2 000,-Kč z přidělené dotace. Při porušení několika méně závažných povinností se
odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají, nestanoví-li veřejnoprávní smlouva jinak.
8. Stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně, stanovení penále za prodlení s odvodem a prominutí
odvodu nebo penále a související záležitosti se řídí ust. § 22 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
9. Porušení podmínek poskytnutí dotace bude zohledněno v případě další žádosti příjemce dotace
o finanční podporu (dotaci) ze strany poskytovatele dotace pro další období.

Článek VII.
Závěrečná ustanovení

1.

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

2.

Případné spory z právních poměrů při poskytnutí této dotace rozhoduje podle správního řádu
v přenesené působnosti Krajský úřad Ústeckého kraje.

3.

Práva a povinnosti vzniklé z této Smlouvy a na jejím základě není příjemce dotace oprávněn postoupit
na třetí osobu.

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.
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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:

…………………………….
Ing. Pavel Grund

Za příjemce:

…........................................
místostarosta
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M Ě S T O

L I T O M Ě Ř I C E

N Á V R H

D O

Z M

pro jednání ZM dne: 27.4..2017
předkládá: místostarosta Ing. Pavel Grund

Návrh: Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Litoměřice na podporu činnosti
„Dobrovolnického centra“ Diecézní charity Litoměřice
Odůvodnění:
Diecézní charita Litoměřice požádala o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Litoměřice
na výdaje spojené se službou „Dobrovolnické centrum“. Služba Dobrovolnického centra vhodným
způsobem doplňuje sociální služby poskytované občanům města Litoměřice a je v souladu s Komunitním
plánem sociálních služeb města Litoměřice 2014 – 2017. Poskytnutá dotace ve výši 150.000 Kč je vázána
na úhradu nákladů přímo souvisejících s realizací této služby v roce 2017.
Smlouva byla konzultována s Kanceláří starosty a tajemníka.
Smlouva o poskytnutí dotace je přílohou tohoto návrhu.
Dopad do rozpočtu města:
a) Viz. ÚZ 06037/6375 Dobrovolnické centrum - Diecézní charita Litoměřice, v rámci schváleného
rozpočtu 150 .000 Kč
Návrh na usnesení:
ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace Diecézní charitě Litoměřice, se sídlem Kosmonautů 2022,
412 01 Litoměřice, IČO: 40229939, ve výši 150.000,-Kč určené na mzdové náklady spojené se službou
„Dobrovolnického
centra“.
ZM
zároveň
schvaluje
uzavření
smlouvy
o poskytnutí této dotace z rozpočtu města Litoměřice k uvedenému účelu na období 1.1.2017 –
31.12.2017 (smlouva viz. příloha originálu zápisu).

Podpis navrhovatele:

Přijaté usnesení ZM č.:

SMLOUVA č. SOC/15/2017 O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA
LITOMĚŘICE
(dále jen „Smlouva“)
k účelu dotace „Podpora Dobrovolnického centra“
a to na období 1.1.2017 – 31.12.2017
uzavřená podle § 10a odst. 3 a 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů a podle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu,
ve znění pozdějších předpisů

Město Litoměřice
IČO: 00263958
se sídlem: Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, 412 01
zastoupeno: místostarostou města Ing. Pavlem Grundem
bankovní spojení: Komerční banka a. s., č. účtu: 1524471/0100
na straně jedné jako poskytovatel dotace nebo Město Litoměřice
a

Diecézní charita Litoměřice
IČO: 40229939
se sídlem: Kosmonautů 2022, 412 01 Litoměřice
zastoupena: ředitelkou Růženou Kavkovou
bankovní spojení: Komerční banka Litoměřice
č. účtu: 174441471/0100
ze strany druhé jako příjemce dotace
společně též jako smluvní strany

uzavírají níže uvedeného dne tuto Smlouvu
Článek I.
Výše a způsob poskytnutí dotace
1. Poskytovatel dotace na základě žádosti příjemce dotace podané podle § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ust.
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu usnesení Zastupitelstva
města Litoměřice č. 155/9/2016, ze dne 8. 12. 2016, poskytuje ze svého rozpočtu na rok 2017 dotaci
na výdaje spojené se službou „Dobrovolnické centrum Diecézní charity Litoměřice.“ ve výši
150 000 Kč (slovy: stopadesáttisíc korun českých).

2. Dotace bude poskytnuta příjemci dotace jednorázově, převodem na jeho účet uvedený v záhlaví
Smlouvy. Dotace bude vyplacena do 60 dní od podpisu Smlouvy.
3. V případě, že dotace nebude příjemcem dotace využita v plné výši, je příjemce dotace povinen tuto
nevyčerpanou část vrátit nejpozději do 15. února následujícího roku na účet poskytovatele dotace.
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Článek II.
Účel využití dotace
1. Předmětem této Smlouvy je zajištění poskytování neregistrovaných služeb v sociální oblasti,
které vhodným způsobem doplňují sociální služby poskytované občanům města Litoměřic a jsou
v souladu s Komunitním plánem sociálních služeb města Litoměřice 2014 – 2017.
.
2. Místem plnění a poskytování této služby podle této Smlouvy je území města Litoměřice.
Dotace je poskytnuta účelově na poskytování služby poskytovatele „Diecézní charita Litoměřice –
dobrovolnické centrum.“, a lze ji použít pouze na úhradu nákladů přímo souvisejících s realizací této
služby.
Článek III.
Práva a povinnosti smluvních stran a vyúčtování dotace
Příjemce dotace prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Použít dotaci za účelem realizace vybrané služby, pro kterou byla dotace poskytnuta a to do 31.12.2017.
2. Příjemce dotace je povinen použít dotaci pouze v souladu s touto Smlouvou, zejména se zákonem č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem
č. 563/19991Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zajistit poskytování služby v rozsahu a za podmínek stanovených toto Smlouvou, řádně a včas.
Příjemce dotace je povinen použít ke splnění svých povinností z této smlouvy osob
s náležitou kvalifikací dle zákona č. 108/2006 Sb.
4. Na žádost poskytovatele dotace bezodkladně písemně poskytnout požadované doplňující informace
související s poskytovanou službou.
5. Příjemce prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy je účtem příjemce dotace.
6. Vést řádně a odděleně v účetní evidenci čerpání prostředků od poskytovatele dotace.
7. Ke dni podpisu této Smlouvy doložit čestné prohlášení o bezdlužnosti a o tom, že příjemce dotace není
v insolvenčním řízení. Pokud tato skutečnost nastane v budoucnu, je příjemce dotace povinen
neprodleně tuto skutečnost oznámit poskytovateli dotace. Zahájení insolvenčního řízení je důvodem k
odstoupení od smlouvy ze strany poskytovatele dotace.
8. Informovat poskytovatele dotace o zásadních změnách příjemce dotace jako jsou vlastnická práva,
vstup do likvidace, přeměna právnické osoby, změna statutárního zástupce, změna názvu, bankovního
spojení, sídla či doručovací adresy apod., a to do 14 dnů ode dne, kdy tato skutečnost (změna) nastala.
9. Uvádět viditelně na všech písemnostech a při všech akcích souvisejících s realizací této služby, že
aktivita nebo služba byla podpořena Městem Litoměřice. Příjemce se zavazuje informovat veřejnost
o činnostech podporovaných Městem Litoměřice.
10. Předat poskytovateli dotace finanční vypořádání dotace a písemnou závěrečnou zprávu o poskytnuté
dotaci na předepsaném formuláři. Finanční vypořádání dotace a závěrečnou zprávu je příjemce dotace
povinen předložit v případě předčasného ukončení poskytování služby do dvou měsíců po ukončení
poskytování služby, v případě řádného ukončení nejpozději do 15. února roku následujícího po roce, na
který byla dotace přiznána. Nedodržení termínu pro předložení finančního vypořádání dotace a
závěrečné zprávy poskytovateli je důvodem pro nepřidělení dotace z programu na další rok.
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11. Na originálech dokladů proplácených z dotace Města Litoměřice bude uvedeno:
„Tento náklad je hrazen z dotace Města Litoměřice“.
12. Obdrží-li v průběhu příslušného kalendářního roku příjemce dotace duplicitně finanční prostředky na
tutéž službu financovanou Městem Litoměřice (např. od MPSV ČR, fondů EU apod.), oznámí
neprodleně tuto skutečnost poskytovateli dotace a dotaci vrátí do 14 dnů ode dne, kdy nastala
skutečnost podmiňující vrácení dotace.
13. Příjemce dotace bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů
uvedených v této Smlouvě, včetně výše a podmínek poskytnutí dotace.
14. Smluvní strany současně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není označován
za obchodní tajemství. Město Litoměřice je oprávněno, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat veškeré informace o této
Smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny
(např. o daňových podkladech, předávacích protokolech či jiných písemnostech). Vzhledem k
veřejnoprávnímu charakteru Města Litoměřice souhlasí příjemce dotace se zveřejněním veškerých
údajů týkajících se či souvisejících s plněním dle této Smlouvy podle zákona č. 106/1999 Sb., a zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Příjemce dotace bere na vědomí, že pokud je na základě této Smlouvy poskytnuta dotace ve výši 50 tis.
Kč nebo vyšší, bude tato Smlouva zveřejněna ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb. a zákona č. 340/2015
Sb., o registru smluv.

Článek IV.
Kontrola čerpání dotace

1. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo provést kontrolu čerpání dotace a v této souvislosti nahlížet
do účetnictví příjemce. Příjemce dotace se tímto zavazuje vytvořit podmínky k provedení kontroly
a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly a přijaté závěry kontroly
respektovat.
2. Příjemce dotace bere na vědomí, že monitoring realizace vybrané služby provádí Odbor sociálních věcí
a zdravotnictví MěÚ Litoměřice; příjemce dotace se zavazuje poskytovat pracovníkům tohoto odboru
veškerou součinnost včetně předkládání listin, podávání vysvětlení a umožnění kontroly průběhu
samotné aktivity, na kterou byla dotace poskytnuta.
3. Příjemce dotace je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo
služeb z veřejných výdajů. Příjemce dotace je tak povinen poskytnout požadované informace a
dokumentaci zejména zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele, příslušného finančního úřadu a
dalších oprávněných orgánů veřejné správy a vytvořit uvedeným osobám a orgánům podmínky k
provedení kontroly předmětu plnění této smlouvy a poskytnout jim součinnost.
4. Příjemce dotace se zavazuje informovat poskytovatele dotace bezodkladně o všech provedených
kontrolách ze strany jiných subjektů než poskytovatele dotace, o všech navržených nápravných
opatřeních, která budou výsledkem těchto kontrol, a o jejich splnění.
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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 účel
poskytovatele dotace poskytnutou část dotace, která mu již byla vyplacena, a to bez zbytečného odkladu,
nejpozději do 30 dnů ode dne doručení Dohody podepsané oběma smluvními stranami, nedohodnou-li se
smluvní strany jinak.


písemnou výpovědí Smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.

Poskytovatel dotace může smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení dotace. Výpověď
Smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody jejího udělení.
Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla
výpověď doručena příjemci dotace. Účinky doručení pro účely této smlouvy však nastávají i tehdy, pokud
příjemce svým jednáním nebo opomenutím doručení zmařil.
3. Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemce dotace stanovených touto Smlouvou nebo obecně
závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustí zejména pokud:
a) příjemce dotace použije dotaci k jinému účelu než uvedenému v této Smlouvě,
b) příjemce dotace uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže uzavření této Smlouvy,
c) příjemce dotace je v likvidaci, nebo s ním bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb.,
o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů,
d) příjemce dotace změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace pro danou oblast
podpory, ztratí způsobilost k činnosti, na níž byla dotace poskytnuta,
e) pokud příjemce dotace neumožní poskytovateli, resp. jím pověřenému pracovníkovi, provedení kontroly
čerpání peněžních prostředků z dotace, tedy nepředložení příslušných účetních knih, příjmových a výdajových
dokladů, jakož i další neposkytnutí potřebné součinnosti k provedení kontroly,
f) příjemce dotace neprovede finanční vypořádání dotace a nepředloží závěrečnou zprávu v termínech
stanovených touto Smlouvou,
g) příjemce dotace neinformuje veřejnost o aktivitách konaných v rámci sociální služby, neaktualizuje údaje
o poskytované službě v elektronickém katalogu sociálních služeb poskytovatele,
h) z důvodu zániku příjemce dotace (právnímu nástupci).
4. V případě výpovědi této Smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace nevzniká a nelze se jej
platně domáhat. V případě výpovědi Smlouvy po proplacení dotace, se příjemce dotace zavazuje poskytnuté
peněžní prostředky vrátit bezhotovostním převodem na účet poskytovatele dotace uvedený v záhlaví této
Smlouvy bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručení výpovědi.
5. Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že příjemce dotace vrátí poskytnuté
peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení Smlouvy dojde až vypořádáním všech práv a
povinností smluvních stran.
6. Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení Smlouvy musí být učiněn písemně a musí v něm být uvedeny
důvody, které vedou k zániku Smlouvy.
7. Příjemce dotace je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související s poskytováním sociální služby
a prokazující čerpání poskytnuté dotace na tuto službu po dobu 10 let od ukončení financování této služby
způsobem, který je v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Lhůta začíná běžet od 1.1. roku
následujícího po roce, na který byla dotace poskytnuta.
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Článek VI.
Sankce za porušení podmínek poskytnutí dotace

1. Porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je každé neoprávněné použití nebo zadržení
peněžních prostředků poskytnutých jako dotace.
2. Neoprávněným použitím dotace je její použití, kterým byla porušena povinnost stanovená právními
předpisy ČR, přímo použitelnými předpisy Evropské unie a touto Smlouvou. Za neoprávněné použití
dotace se považuje porušení povinnosti příjemce dotace, ke kterému došlo před i po připsání peněžních
prostředků na účet příjemce dotace a neprokáže-li příjemce dotace, jak byly tyto prostředky použity.
3. Zadržením peněžních prostředků
ve stanoveném termínu.

je

porušení

povinnosti

vrácení

poskytnutých prostředků

4. Příjemce dotace, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové
kázně do rozpočtu poskytovatele dotace.
5. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k vrácení dotace nebo její části ve lhůtě 1 měsíce,
zjistí-li na základě kontroly, že příjemce dotace porušil povinnost stanovenou právním předpisem, která
souvisí s účelem, na který byla dotace poskytnuta, nedodržel účel dotace nebo podmínky této Smlouvy,
za kterých byla dotace poskytnuta, u nichž nelze vyzvat k provedení opatření k nápravě. V rozsahu,
v jakém příjemce dotace vrátil dotaci nebo její část, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.
6. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k provedení opatření k nápravě v jím stanovené
lhůtě, domnívá-li se na základě kontrolního zjištění, že příjemce dotace porušil méně závažnou
podmínku této Smlouvy, u níž poskytovatel dotace stanovil, že její nesplnění bude postiženo nižším
odvodem, než kolik činí celková částka dotace a jejíž povaha umožňuje nápravu v náhradní lhůtě.
V rozsahu, v jakém příjemce dotace provedl opatření k nápravě, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové
kázně.
7. Podle této Smlouvy se porušením méně závažné povinnosti rozumí porušení povinnosti stanovené
v Článku III. odst. 8 a v Článku IV. odst. 4 této Smlouvy. Za porušení těchto povinností se stanoví
odvod ve výši 2 000,-Kč z přidělené dotace. Při porušení několika méně závažných povinností se
odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají, nestanoví-li veřejnoprávní smlouva jinak.
8. Stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně, stanovení penále za prodlení s odvodem a prominutí
odvodu nebo penále a související záležitosti se řídí ust. § 22 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
9. Porušení podmínek poskytnutí dotace bude zohledněno v případě další žádosti příjemce dotace
o finanční podporu (dotaci) ze strany poskytovatele dotace pro další období.

Článek VII.
Závěrečná ustanovení

1.

Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými předpisy.
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2.

Případné spory z právních poměrů při poskytnutí této dotace rozhoduje podle správního řádu
v přenesené působnosti Krajský úřad Ústeckého kraje.

3.

Práva a povinnosti vzniklé z této Smlouvy a na jejím základě není příjemce dotace oprávněn postoupit
na třetí osobu.

4.

Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž po jednom vyhotovení obdrží poskytovatel
dotace a příjemce dotace.

5.

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

6.

Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky za souhlasu obou smluvních stran, platnost
těchto dodatků je podmíněna souhlasem Rady nebo Zastupitelstva města Litoměřice.

7.

Veškerou komunikaci mezi smluvními stranami zajišťuje Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, úsek
komunitního plánování Městského úřadu Litoměřice.

8.

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

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.
9.

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:

…………………………….
Ing. Pavel Grund
místostarosta

…........................................
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M Ě S T O

L I T O M Ě Ř I C E

N Á V R H

D O

ZM

pro jednání ZM dne: 27.4.2017
předkládá: místostarosta Ing. Pavel Grund

Návrh: Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Litoměřice na podporu činnosti
„Fondu ohrožených dětí – zařízení FOD Klokánek Litoměřice“

Odůvodnění:
Fond ohrožených dětí požádal o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města Litoměřice na výdaje
spojené s činností této organizace, konkrétně „Fond ohrožených dětí – zařízení FOD Klokánek
Litoměřice“. Činnost zařízení vhodným způsobem doplňuje sociální služby poskytované občanům města
Litoměřice a je v souladu s Komunitním plánem sociálních služeb města Litoměřice 2014 – 2017.
Poskytnutá dotace ve výši 200 000 Kč je vázána na činnost v roce 2017. RM na svém jednání dne
30.3.2017 doporučila ZM schválit poskytnutí individuální dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí této
dotace z rozpočtu Města Litoměřice.
Smlouva byla konzultována s Kanceláří starosty a tajemníka.
Smlouva o poskytnutí dotace je přílohou návrhu.

Dopad do rozpočtu města:
Dotace bude poskytnuta z ÚZ 06042/6300 Fondu ohrožených dětí Klokánek, v rámci schváleného
rozpočtu 200 000 Kč

Návrh na usnesení:
ZM s c h v a l u j e poskytnutí individuální dotace Fondu ohrožených dětí, se sídlem Na Poříčí 1038/6,
110 00 Praha 1, IČO: 00 499 277, ve výši 200 000 Kč, určené na činnost zařízení FOD Klokánek
Litoměřice. ZM zároveň schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace z rozpočtu města
Litoměřice k uvedenému účelu na období 1.1.2017 – 31.12.2017 (smlouva viz. příloha originálu zápisu).

Podpis navrhovatele:

Přijaté usnesení ZM č.:

SMLOUVA č. SOC/21/2017 O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA
LITOMĚŘICE
(dále jen „Smlouva“)
k účelu dotace „Fondu ohrožených dětí – zařízení FOD KLOKÁNEK LITOMĚŘICE“
a to na období 1.1.2017 – 31.12.2017
uzavřená podle § 10a odst. 3 a 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů a podle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu,
ve znění pozdějších předpisů

Město Litoměřice
IČO: 00263958
se sídlem: Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, 412 01
zastoupeno: místostarostou města Ing. Pavlem Grundem
bankovní spojení: Komerční banka a. s., č. účtu: 1524471/0100
na straně jedné jako poskytovatel dotace nebo Město Litoměřice
a
Fond ohrožených dětí,
IČO: 00 499 277
se sídlem: Na Poříčí 1038/6, 110 00 Praha 1
zastoupena: předsedou fondu Janem Vaňkem, DiS.
bankovní spojení: ČSOB
č. účtu: 209808297/0300
ze strany druhé jako příjemce,
společně též jako smluvní strany

uzavírají níže uvedeného dne tuto Smlouvu

Článek I.
Výše a způsob poskytnutí dotace
1. Poskytovatel na základě žádosti příjemce podané podle § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ust. zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu usnesení Zastupitelstva města
Litoměřice č.155/9/2017, ze dne 8.12.2016, poskytuje ze svého rozpočtu na rok 2017 dotaci na výdaje
spojené se službou „Fondu ohrožených dětí – zařízení FOD Klokánek Litoměřice“ ve výši 200 000
Kč (slovy: dvěstětisíc 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 příjemcem dotace povinen tuto
nevyčerpanou část vrátit nejpozději do 15. února následujícího roku na účet poskytovatele dotace.
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Článek II.
Účel využití dotace
1. Předmětem této Smlouvy je zajištění poskytování neregistrovaných služeb v sociální oblasti, které
vhodným způsobem doplňují sociální služby poskytované občanům města Litoměřic a jsou v souladu
s Komunitním plánem sociálních služeb města Litoměřice 2014- 2017.
2. Místem plnění a poskytování sociální služby podle této Smlouvy je území města Litoměřice.
3. Dotace je poskytnuta účelově na poskytování služby poskytovatele „Fondu ohrožených dětí – zařízení
FOD Klokánek Litoměřice “, a lze ji použít pouze na úhradu nákladů přímo souvisejících s realizací
této služby.

Článek III.
Práva a povinnosti smluvních stran a vyúčtování dotace
Příjemce dotace prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Použít dotaci za účelem realizace vybrané služby, pro kterou byla dotace poskytnuta a to do 31.12.2017.
2. Příjemce dotace je povinen použít dotaci pouze v souladu s právními předpisy, zejména se zákonem
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a
zákonem č. 563/19991Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zajistit poskytování služby v rozsahu a za podmínek stanovených toto Smlouvou s odbornou péčí, řádně
a včas. Příjemce dotace je povinen použít ke splnění svých povinností z této smlouvy osob
s náležitou kvalifikací dle zákona č. 108/2006 Sb.
4. Na žádost poskytovatele dotace bezodkladně písemně poskytnout požadované doplňující informace
související s poskytovanou službou.
5. Příjemce prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy je účtem příjemce dotace.
6. Vést řádně a odděleně v účetní evidenci čerpání prostředků od poskytovatele dotace.
7. Ke dni podpisu Smlouvy doložit čestné prohlášení o bezdlužnosti a o tom, že příjemce dotace není
v insolvenčním řízení. Pokud tato skutečnost nastane v budoucnu, je příjemce dotace povinen
neprodleně tuto skutečnost oznámit poskytovateli dotace. Zahájení insolvenčního řízení je důvodem
k odstoupení od smlouvy ze strany poskytovatele dotace.
8. Informovat poskytovatele dotace o zásadních změnách příjemce dotace jako jsou vlastnická práva,
vstup do likvidace, přeměněna právnické osoby, změna statutárního zástupce, změna názvu,
bankovního spojení, sídla či doručovací adresy, apod. a to do 14 dnů ode dne, kdy tato skutečnost
(změna) nastala.
9. Uvádět viditelně na všech písemnostech a při všech akcích souvisejících s realizací této služby, že
aktivita nebo služba byla podpořena Městem Litoměřice. Příjemce se zavazuje informovat veřejnost o
činnostech podporovaných Městem Litoměřice.
10. Předat poskytovateli dotace finanční vypořádání dotace a písemnou závěrečnou zprávu 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.
11. Na originálech dokladů proplacených z dotace Města Litoměřice uvedeno:
„Tento náklad je hrazen z dotace Města Litoměřice“.
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12. Obdrží-li v průběhu příslušného kalendářního roku příjemce dotace duplicitně finanční prostředky na
tutéž službu financovanou Městem Litoměřice (např. od MPSV ČR, fondů EU apod.), oznámí
neprodleně tuto skutečnost poskytovateli dotace a dotaci vrátí do 14 dnů ode dne, kdy nastala
skutečnost podmiňující vrácení dotace.
13. Příjemce dotace bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů
uvedených v této Smlouvě, včetně výše a podmínek poskytnutí dotace.
14. Smluvní strany současně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není označován
za obchodní tajemství. Města 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 200 000 K, bude tato Smlouva zveřejněna ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb. a zákona č.
340/2015 Sb., o registru smluv.
Článek IV.
Kontrola čerpání dotace
1. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo provést kontrolu čerpání dotace a v této souvislosti nahlížet
do účetnictví příjemce. Příjemce dotace se tímto zavazuje vytvořit podmínky k provedení kontroly
a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly a přijaté závěry kontroly
respektovat.
2. Příjemce dotace bere na vědomí, že monitoring realizace vybrané sociální služby provádí Odbor
sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Litoměřice; příjemce dotace se zavazuje poskytovat pracovníkům
tohoto odboru veškerou součinnost včetně předkládání listin, podávání vysvětlení a umožnění kontroly
průběhu samotné aktivity, na kterou byla dotace poskytnuta.
3. Příjemce dotace je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo
služeb z veřejných výdajů. Příjemce dotace je tak povinen poskytnout požadované informace a
dokumentaci zejména zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele, příslušného finančního úřadu a
dalších oprávněných orgánů veřejné správy a vytvořit uvedeným osobám a orgánům podmínky k
provedení kontroly předmětu plnění této smlouvy a poskytnout jim součinnost.
4. Příjemce dotace se zavazuje informovat poskytovatele dotace bezodkladně o všech provedených
kontrolách ze strany jiných subjektů než poskytovatele dotace, o všech navržených nápravných
opatřeních, která budou výsledkem těchto kontrol, a o jejich splnění.

Článek V.
Doba trvání smlouvy
1.

2.

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

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

nejpozději do 30 dnů ode dne doručení Dohody podepsané oběma smluvními stranami, nedohodnou-li se
smluvní strany jinak.
•

písemnou výpovědí Smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.

Poskytovatel dotace může smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení dotace. Výpověď
Smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody jejího udělení.
Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla
výpověď doručena příjemci dotace. Účinky doručení pro účely této smlouvy však nastávají i tehdy, pokud
příjemce svým jednáním nebo opomenutím doručení zmařil.
3. Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemce dotace stanovených touto Smlouvou nebo obecně
závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustí zejména pokud:
a) příjemce dotace použije dotaci k jinému účelu než uvedenému v této Smlouvě,
b) příjemce dotace uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže uzavření této
Smlouvy,
c) příjemce dotace je v likvidaci, nebo s ním bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006
Sb.,
o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů,
d) příjemce dotace změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace pro danou oblast
podpory, ztratí způsobilost k činnosti, na níž byla dotace poskytnuta,
e)
pokud příjemce dotace neumožní poskytovateli, resp. jím pověřenému pracovníkovi, provedení
kontroly čerpání peněžních prostředků z dotace, tedy nepředložení příslušných účetních knih,
příjmových a výdajových dokladů, jakož i další neposkytnutí potřebné součinnosti k provedení
kontroly,
f)
příjemce dotace neprovede finanční vypořádání dotace a nepředloží závěrečnou zprávu v termínech
stanovených touto Smlouvou,
g)
příjemce dotace neinformuje veřejnost o aktivitách konaných v rámci sociální služby, neaktualizuje
údaje,
o poskytované službě v elektronickém katalogu sociálních služeb poskytovatele,
h)
z důvodu zániku příjemce dotace (právnímu nástupci).
4. V případě výpovědi této Smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace nevzniká a nelze se jej
platně domáhat. V případě výpovědi Smlouvy po proplacení dotace, se příjemce dotace zavazuje poskytnuté
peněžní prostředky vrátit bezhotovostním převodem na účet poskytovatele dotace uvedený v záhlaví této
Smlouvy bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručení výpovědi.
5. Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že příjemce dotace vrátí poskytnuté
peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení Smlouvy dojde až vypořádáním všech práv a
povinností smluvních stran.
6. Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení Smlouvy musí být učiněn písemně a musí v něm být uvedeny
důvody, které vedou k zániku Smlouvy.
7. Příjemce dotace je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související s poskytováním služby a
prokazující čerpání poskytnuté dotace na tuto službu po dobu 10 let od ukončení financování této služby
způsobem, který je v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Lhůta začíná běžet od 1.1. roku
následujícího po roce, na který byla dotace poskytnuta.
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Článek VI.
Sankce za porušení podmínek poskytnutí dotace
1. Porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je každé neoprávněné použití nebo zadržení
peněžních prostředků poskytnutých jako dotace.
2. Neoprávněným použitím dotace je její použití, kterým byla porušena povinnost stanovená právními
předpisy ČR, přímo použitelnými předpisy Evropské unie a touto Smlouvou. Za neoprávněné použití
dotace se považuje porušení povinnosti příjemce dotace, ke kterému došlo před i po připsání peněžních
prostředků na účet příjemce dotace a neprokáže-li příjemce dotace, jak byly tyto prostředky použity.
3. Zadržením peněžních prostředků
ve stanoveném termínu.

je

porušení

povinnosti

vrácení

poskytnutých

prostředků

4. Příjemce dotace, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové
kázně do rozpočtu poskytovatele dotace.
5. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k vrácení dotace nebo její části ve lhůtě 1 měsíce,
zjistí-li na základě kontroly, že příjemce dotace porušil povinnost stanovenou právním předpisem, která
souvisí s účelem, na který byla dotace poskytnuta, nedodržel účel dotace nebo podmínky této Smlouvy,
za kterých byla dotace poskytnuta, u nichž nelze vyzvat k provedení opatření k nápravě. V rozsahu,
v jakém příjemce dotace vrátil dotaci nebo její část, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.
6. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k provedení opatření k nápravě v jím stanovené
lhůtě, domnívá-li se na základě kontrolního zjištění, že příjemce dotace porušil méně závažnou
podmínku této Smlouvy, u níž poskytovatel dotace stanovil, že její nesplnění bude postiženo nižším
odvodem, než kolik činí celková částka dotace a jejíž povaha umožňuje nápravu v náhradní lhůtě.
V rozsahu, v jakém příjemce dotace provedl opatření k nápravě, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové
kázně.
7. Podle této Smlouvy se porušením méně závažné povinnosti rozumí porušení povinnosti stanovené
v Článku III. odst. 8 a v Článku IV. odst. 4 této Smlouvy. Za porušení těchto povinností se stanoví
odvod ve výši 2 000,-Kč z přidělené dotace. Při porušení několika méně závažných povinností se
odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají, nestanoví-li veřejnoprávní smlouva jinak.
8. Stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně, stanovení penále za prodlení s odvodem a prominutí
odvodu nebo penále a související záležitosti se řídí ust. § 22 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
9. Porušení podmínek poskytnutí dotace bude zohledněno v případě další žádosti příjemce dotace
o finanční podporu (dotaci) ze strany poskytovatele dotace pro další období.
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Článek VII.
Závěrečná ustanovení
1.

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

2.

Případné spory z právních poměrů při poskytnutí této dotace rozhoduje podle správního řádu
v přenesené působnosti Krajský úřad Ústeckého kraje.

3.

Práva a povinnosti vzniklé z této Smlouvy a na jejím základě není příjemce dotace oprávněn postoupit
na třetí osobu.

4.

Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž po jednom vyhotovení obdrží poskytovatel
dotace a příjemce dotace.

5.

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

6.

Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky za souhlasu obou smluvních stran, platnost
těchto dodatků je podmíněna souhlasem Rady nebo Zastupitelstva města Litoměřice.

7.

Veškerou komunikaci mezi smluvními stranami zajišťuje Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, úsek
komunitního plánování Městského úřadu Litoměřice.

8.

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

9.

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním této
Smlouvy v ISRS.

10. Město Litoměřice, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), touto
doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto 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:

…………………………….
Ing. Pavel Grund
místostarosta

…........................................
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Město

Litoměře

N Á V R H D O ZM
pro jednání ZM, dne: 27. 04. 2017
předkládá: Ladislav Chlupáč, Jaroslav Klusák

Návrh:
Schválení uzavření zakladatelské smlouvy a stanov Sdružení energetických manažerů měst a obcí

Odůvodnění:
Město Litoměřice se zavázalo společně s městy Chrudim, Kopřivnice a MČ Brno Nový Lískovec
k založení Sdružení energetických manažerů měst a obcí (SEMMO), tj. dobrovolným svazku obcí
podle § 49 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o obcích“). K oficiálnímu založení a nabytí právní subjektivity je nezbytné uzavřít
zakladatelskou smlouvu a schválit stanovy.
Sdružení energetických manažerů měst a obcí má pro město Litoměřice přínos především v tom, že
se jedná o jedinečnou organizaci, kdy podobné sdružení měst a obcí, které by se zabývalo komunální
udržitelnou energetikou v podmínkách ČR neexistuje. Dané téma je čím dál více preferováno dalšími
městy a obcemi v ČR i zahraničí a je tak významný potenciál pro tvorbu společných projektů, které se
projeví v reálných dopadech do snížení provozních nákladů a energetické náročnosti města
Litoměřice. Zároveň je v rámci SEMMO možné se členy sdílet zkušenosti a příklady dobré praxe
zaměřené na komunální energetiku a koncept smart cities.

Dopad do rozpočtu města:
Nemá přímý dopad do rozpočtu města.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření zakladatelské smlouvy a stanovy Sdružení energetických
manažerů měst a obcí (smlouva a stanovy viz příloha orig. zápisu).

Podpis navrhovatele:

Přijaté usnesení ZM č.:

Smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí
Sdružení energetických manažerů měst a obcí
(zakladatelská smlouva)
uzavřená níže uvedenými obcemi na základě § 46 a § 49 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“)

Článek I.
Účastníci smlouvy - Zakladatelé
Město Litoměřice
IČ: 00263958
se sídlem Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, PSČ 412 01
zastoupené Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou
Město Chrudim
IČO: 00270211
se sídlem Resselovo náměstí 77, Chrudim, PSČ 537 16
zastoupené Mgr. Petrem Řezníčkem, starostou
Město Kopřivnice
IČO: 00298077
se sídlem Štefánikova 1163/12, Kopřivnice, PSČ 742 21
zastoupené Ing. Miroslavem Kopečným, starostou
MČ Brno Nový Lískovec
IČ: 44992785-10
se sídlem Oblá 518/75a, Brno, PSČ 634 00
zastoupené Ing. Janou Drápalovou, starostkou

Článek II.
Předmět smlouvy
Účastníci smlouvy se dohodli na založení dobrovolného svazku obcí podle § 49 a násl. zákona o
obcích v souladu s usneseními jejich obecních zastupitelstev.

Článek III.
Předmět činnosti
1. Předmětem činnosti dobrovolného svazku obcí je zejména vytvoření účinné platformy, kde si
obce a odborní partneři budou moci předávat informace a způsoby řešení nejrůznějších
problémů v oblasti energetiky a dopravy, vzdělávat se na seminářích a konferencích jak v oblasti
technologií, tak například v oblasti dotační politiky. V neposlední řadě obě skupiny získají cenné
kontakty. Výsledkem budou moderní města a obce s nižší spotřebou energie a tedy i s nižšími
výdaji.

2. Předmět činnosti svazku se nedotýká pravomoci a působnosti samosprávných orgánů
jednotlivých obcí ve svazku.

Článek IV.
Název a sídlo dobrovolného svazku obcí
1. Název dobrovolného svazku obcí: Sdružení energetických manažerů měst a obcí.
2. Sídlo dobrovolného svazku obcí: Pekařská 2, 412 01 Litoměřice

Článek V.
Doba trvání dobrovolného svazku obcí
Dobrovolný svazek obcí se zakládá na dobu neurčitou.

Článek VI.
Orgány dobrovolného svazku obcí
Orgány dobrovolného svazku obcí jsou:
a) valná hromada
a) rada
b) předseda rady
c) kontrolní komise

Článek VII.
Doložka platnosti
Doložka platnosti právního jednání obce dle § 41 zákona o obcích: o založení dobrovolného svazku
obcí, uzavření této smlouvy a schválení stanov, které jsou její přílohou, dle § 84 odst. 2 písm. e)
zákona o obcích rozhodlo:
a) zastupitelstvo města Litoměřice na zasedání dne ……………. usnesením č. ……………………..
b) zastupitelstvo města Chrudim na zasedání dne ……………. usnesením č. ……………………..
c) zastupitelstvo města Kopřivnice na zasedání dne ……………. usnesením č. ……………………..
d) zastupitelstvo MČ Brno Nový Lískovec na zasedání dne ……………. usnesením č. ……………………..

Článek VIII.
Závěrečná ustanovení
1. Zakladatelé schvalují jako osobu oprávněnou zastupovat svazek až do nabytí právní osobnosti
zápisem do rejstříku svazku obcí pana Jaroslava Klusáka, nar. 16.8.1975, trvale bytem Ambrožova
1590/14, 130 00 Praha 3, kterého tímto zmocňují k podání návrhu na zápis dobrovolného svazku
obcí do rejstříku svazků obcí vedeného u Krajského úřadu Ústí nad Labem.
2. Další otázky činnosti a fungování dobrovolného svazku obcí jsou upraveny ve stanovách
dobrovolného svazku obcí, které jsou přílohou této smlouvy.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupci všech účastníků smlouvy.

4. Účastníci této smlouvy prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto právnímu
jednání oprávněny.
5. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými
zástupci účastníků smlouvy, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení, jedno
vyhotovení bude přiloženo k návrhu na zápis do rejstříku svazku obcí a jedno vyhotovení bude
uloženo v sídle svazku.
6. Účastníci smlouvy prohlašují, že tato smlouva je souhlasným, svobodným a vážným projevem
jejich skutečné vůle, že smlouvu neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a že
s obsahem této smlouvy bez výhrad souhlasí. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Litoměřicích dne ……………….

………………………………………......
Mgr. Ladislav Chlupáč

V Kopřivnici dne ……………….

………………………………………......
Ing. Miroslav Kopečný

V Chrudimi dne ……………….

………………………………………......
Mgr. Petr Řezníček

V MČ Brno Nový Lískovec dne ……………….

………………………………………......
Ing. Jana Drápalová

Stanovy dobrovolného svazku obcí
Sdružení energetických manažerů měst a obcí
Článek I.
Název a sídlo dobrovolného svazku obcí
1. Název dobrovolného svazku obcí: Sdružení energetických manažerů měst a obcí.
2. Sídlo dobrovolného svazku obcí: Pekařská 2, 412 01 Litoměřice.

Článek II.
Základní ustanovení
1. Sdružení energetických manažerů měst a obcí (dále jen „svazek“) je dobrovolným svazkem obcí
podle § 49 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o obcích“).
2. Svazek je právnickou osobou
3. Svazek nabývá právní osobnosti zápisem do rejstříku svazků vedeného Krajským úřadem Ústí nad
Labem,
4. Existencí a činností svazku není dotčena působnost, pravomoci a odpovědnost jednotlivých
členských obcí a jejich orgánů.

Článek III.
Členové svazku
1. Členy svazku jsou při jeho založení tyto obce:
a) Město Litoměřice, IČ: 00263958, se sídlem Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, PSČ 412 01,
b) Město Chrudim, IČ: 00270211, se sídlem Resselovo náměstí 77, Chrudim, PSČ 537 16,
c) Město Kopřivnice, IČ: 00298077, se sídlem Štefánikova 1163/12 Kopřivnice, PSČ 742 21,
d) MČ Brno Nový Lískovec, IČ: 44992785-10, se sídlem Oblá 518/75a, Brno, PSČ 634 00.
2. Přistoupí-li do svazku nový člen, není třeba v tomto případě měnit či doplňovat stanovy.

Článek IV.
Předmět činnosti svazku

1. Předmětem činnosti svazku je zejména vytvoření účinné platformy, kde si obce a odborní
partneři budou moci předávat informace a způsoby řešení nejrůznějších problémů v oblasti
energetiky a dopravy, vzdělávat se na seminářích a konferencích jak v oblasti technologií, tak
například v oblasti dotační politiky. V neposlední řadě obě skupiny získají cenné kontakty.
Výsledkem budou moderní města a obce s nižší spotřebou energie a tedy i s nižšími výdaji.

Článek V.
Vznik a zánik členství
1. Členem svazku se může stát každá obec v České republice.
2. Členství zakládajících členů vzniká účinností smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí.
Povinnost dle odst. 4 tohoto článku tím není dotčena.
3. Po vzniku svazku se členem svazku obec stává na základě písemné přihlášky (memoranda o
přistoupení) schválením jejího přijetí za člena valnou hromadou na jejím nejbližším zasedání po
splnění podmínek pro vznik členství
4. Podmínkou pro vznik členství ve svazku je:
a) písemné prohlášení uchazeče o členství (memorandum o přistoupení) že bezvýhradně
souhlasí s obsahem stanov svazku a
b) uhrazení členského příspěvku
5. Členstvím ve svazku není nikterak omezeno právo členů vstupovat do jiných subjektů sdružujících
právnické osoby.
6. Členství ve svazku zaniká na základě písemné výpovědi člena doručené předsedovi rady svazku.
Výpovědní doba je šest měsíců a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po
doručení výpovědi. Povinnost vypořádat všechny závazky mezi svazkem a vystoupivším členem
tím není dotčena.
7. Členství zaniká též vyloučením člena. O vyloučení člena rozhoduje valná hromada na návrh rady
nebo kteréhokoli člena svazku. Vyloučit člena je možné pouze v těchto případech:
a) člen se po dobu delší než jeden rok neúčastní činnosti svazku,
b) člen je déle než tři měsíce v prodlení s úhradou členského příspěvku a/nebo finančního
majetku, přičemž byl k jeho úhradě svazkem vyzván,
c) člen závažným způsobem nebo opakovaně poškodí dobré jméno a pověst svazku či jedná
v rozporu s oprávněnými zájmy svazku.
8. V případě vyloučení člena ze svazku zaniká jeho členství dnem, který je uveden v usnesení o
vyloučení. Povinnost vypořádat všechny závazky mezi svazkem a vyloučeným členem tím není
dotčena.
9. Člen svazku, který ukončil členství nebo byl ze svazku vyloučen, má právo na vypořádání svého
majetkového podílu. Zaplacený vstupní příspěvek ani členský příspěvek nebo jeho část se nevrací
a není předmětem vypořádání.

Článek VI.
Práva a povinnosti členů
1. Člen svazku má právo:
a) účastnit se činnosti svazku,

b)
c)
d)
e)

prostřednictvím svého zástupce se účastnit a hlasovat na valné hromadě,
právo volit a navrhovat kandidáty do orgánů svazku,
být pravidelně informován o dění ve svazku,
podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům svazku a obdržet odpověď na své
podání,
f) požadovat vysvětlení a informace od členů rady svazku,
g) nahlížet do zápisů z jednání orgánů svazku,
h) kontrolovat hospodaření svazku a nahlížet do účetních dokladů a dokumentů k hospodaření
svazku,
i) využívat majetek svazku.
2. Člen svazku má povinnost:
a) účastnit se aktivně činnosti svazku,
b) platit členské příspěvky,
c) plnit své povinnosti v souvislosti s realizací a financováním projektů realizovaných svazkem,
d) chránit a zachovávat dobré jméno svazku,
e) dodržovat stanovy, další vnitřní předpisy a rozhodnutí svazku a jeho orgánů.

Článek VII.
Orgány svazku
1. Orgány svazku:
a) valná hromada
b) rada
c) předseda rady
d) kontrolní komise
2. Valná hromada, rada a kontrolní komise jsou kolektivní orgány.
3. Statutárním orgánem svazku je předseda rady.
4. Jednotlivé orgány mohou k plnění svých úkolů vytvářet odborné pracovní skupiny.
5. Členství v radě a kontrolní komisi je navzájem neslučitelné.
6. Členství v orgánech svazku zaniká:
a) uplynutím funkčního období,
b) úmrtím,
c) odstoupením z funkce; členství v orgánu zaniká okamžikem dojití oznámení o odstoupení
orgánu, jehož byla odstupující osoba členem, nebyl-li v odstoupení uveden den pozdější,
d) odvoláním.

Článek VIII.
Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem svazku.
2. Valnou hromadu tvoří zástupci jednotlivých členských obcí, kteří své oprávnění prokáží
usnesením zastupitelstva/rady obce o jejich delegování, nebo plnou mocí.
3. Valnou hromadu svolává k zasedání rada nejméně jedenkrát do roka.
4. Rada svolává zasedání valné hromady z podnětu alespoň třetiny členů svazku nebo kontrolní
komise. Nevolá-li rada svazku zasedání valné hromady do třiceti dnů od doručení podnětu, může
ten, kdo podnět podat, svolat zasedání valné hromady na náklady svazku sám.
5. Klesne-li počet členů rady nebo kontrolní komise pod polovinu, svolá předseda rady nebo jiný
člen svazku neprodleně zasedání valné hromady.
6. Zasedání valné hromady se svolá zpravidla patnáct dnů předem odesláním e-mailové pozvánky
členům svazku.

7. Každý člen má jeden hlas. Valná hromada je schopna se usnášet za účasti většiny členů svazku.
Usnesení přijímá většinou hlasů všech členů svazku, s výjimkou rozhodování dle odst. 12 písm. a),
g) a h) tohoto článku, kdy je k rozhodnutí potřeba alespoň dvoutřetinové většiny hlasů všech
členů svazku.
8. Zasedání řídí předseda rady nebo jím pověřená osoba. Předsedající zajistí volbu zapisovatele,
skrutátorů a ověřovatelů zápisu.
9. Hlasování na zasedání probíhá veřejně, nerozhodne-li valná hromada jinak.
10. Předseda rady zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jeho ukončení. Není-li to
možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila valná hromada. Ze
zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo jej zahájil, kdo mu předsedal,
jaké případné další činovníky (zapisovatele, skrutátory, ověřovatele zápisu) valná hromada
zvolila, průběh a výsledek hlasování, jaká usnesení byla přijata a kdy byl zápis vyhotoven. Každý
člen svazku může nahlížet do zápisů ze zasedání. Zápis ze zasedání bude bez zbytečného odkladu
po jeho vyhotovení zaslán v elektronické podobě všem členům svazku.
11. Není-li valná hromada na svém zasedání schopna se usnášet, může rada nebo ten, kdo původní
zasedání svolal, svolat novou pozvánkou ve lhůtě pěti dnů od předchozího zasedání valné
hromady náhradní zasedání. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání valné
hromady, Náhradní zasedání valné hromady se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na
který bylo zasedání valné hromady předtím svoláno.
12. Do působnosti valné hromady patří zejména:
a) schvalování stanov svazku a jejich změn,
b) schvalování výroční zprávy o činnosti svazku,
c) volba a odvolání předsedy, místopředsedy a dalších členů rady a členů kontrolní komise
d) schvalování rozpočtu a závěrečného účtu svazku se zprávou o výsledcích přezkoumání
hospodaření svazku za uplynulý kalendářní rok,
e) schvalování účetní závěrky svazku sestavené k rozvahovému dni podle zákona o účetnictví,
f) projednání zprávy o kontrole hospodaření zpracované kontrolní komisí,
g) schvalování výše majetkového nebo likvidačního podílu,
h) rozhodování o vkladu majetku člena svazku do hospodaření svazku a o nakládání s tímto
majetkem,
i) rozhodování o rozdělení zisku a úhradě ztráty,
j) schvalování výše členských příspěvků, stanovení termínu splatnosti,
k) vydávání předchozího souhlasu k právnímu jednání, kterým svazek nabývá, zcizuje nebo
zatěžuje nemovitou věc,
l) rozhodování o vyloučení člena,
m) rozhodování o odvolání proti rozhodnutí rady svazku a vyřizování stížností a námitek proti
činnosti orgánů svazku,
n) rozhodování o splynutí, sloučení, rozdělení nebo zrušení svazku,
o) rozhodování o členství svazku v jiné právnické osobě,
p) vydávání předchozího souhlasu k právnímu jednání, kterým svazek zakládá jinou právnickou
osobu a vkládá peněžitý nebo nepeněžitý majetek do této právnické osoby.
13. Valná hromada si může vyhradit další pravomoci neuvedené v předchozím odstavci, které však
nejsou svěřeny (vyhrazeny) jinému orgánu.

Článek IX.
Rada
1.
2.
3.
4.

Rada je vrcholným výkonným orgánem svazku.
Radu tvoří 3 členové volení valnou hromadou na dobu čtyř let.
Předsedu a místopředsedu rady volí a odvolává valná hromada.
Je-li předseda nebo místopředseda rady odvolán z funkce nebo se této funkce vzdal, přestává být
i členem rady.

5. Jménem svazku jedná předseda rady.
6. Rada se schází ke svému jednání dle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Předseda rady svolá
zasedání rady z podnětu alespoň třetiny členů svazku, dvou členů rady nebo kontrolní komise.
Nesvolá-li předseda rady zasedání rady do deseti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo
podnět podal, svolat zasedání rady na náklady svazku sám.
7. Zasedání rady jsou oprávněni se účastnit členové kontrolní komise s hlasem poradním.
8. Zasedání rady se svolá zpravidla nejméně sedm dní předem odesláním e-mailové pozvánky
členům rady.
9. Rada je schopna se usnášet za účasti většiny členů rady. Usnesení přijímá většinou hlasů členů
přítomných v době usnášení. Každý člen rady má při hlasování jeden hlas.
10. Zasedání řídí předseda rady nebo jím pověřená osoba.
11. Článek VIII. odst. 11 stanov se použije přiměřeně.
12. Rada rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou stanovami nebo vnitřními předpisy svěřeny
do působnosti jiného orgánu svazku, zejména:
a) organizuje a řídí činnost svazku,
b) schvaluje podání žádostí o dotace a rozhoduje o jejich přijetí, nestanoví-li poskytovatel, že
tyto úkony má provádět jiný orgán svazku,
c) realizuje rozhodnutí valné hromady,
d) schvaluje a vydává vnitřní předpisy, pokud jejich vydání není výslovně svěřeno do působnosti
valné hromady,
e) rozhoduje o přijetí nového člena,
f) sestavuje roční plán činnosti,
g) provádí rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném valnou hromadou,
h) vede hospodaření s majetkem svazku a účetnictví,
i) rozhoduje o výkonu vedlejší hospodářské činnosti svazku,
j) koordinuje realizaci projektů,
k) stanoví pravidla pro hospodaření a činnosti svazku,
l) zpracovává výroční zprávu o hospodaření a činnosti svazku,
m) jmenuje a odvolává likvidátora svazku,
n) připravuje podklady pro jednání a rozhodování valné hromady,
o) schvaluje přijímání zápůjček a úvěrů.

Článek X.
Předseda rady
1.
2.
3.
4.

Předseda rady je statutárním orgánem svazku.
Předseda rady je volen valnou hromadou na dobu čtyř let.
Předseda rady je oprávněn zastupovat svazek ve všech záležitostech.
V nepřítomnosti předsedy rady vykonává vše, co přísluší předsedovi rady, místopředseda rady
zvolený obdobně jako předseda rady. Pro platnost právního jednání není rozhodující, zda jednal
předseda či místopředseda.
5. Není-li k datu uplynutí funkčního období předsedy rady zvolen předseda nový, vykonává funkci
předsedy rady až do zvolení nového předseda stávající.
6. Předseda rady:
a) řídí zasedání valné hromady,
b) svolává a řídí zasedání rady,
c) zajišťuje vyhotovení zápisu ze zasedání valné hromady a rady,
d) plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele vůči zaměstnancům svazku,
e) podepisuje veškeré písemnosti vyhotovené svazkem,
f) vykonává další činnosti, kterými jej pověří valná hromada nebo rada, anebo vyplývající pro
něj z vnitřních předpisů svazku.

Článek XI.
Kontrolní komise
1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem svazku, který dohlíží, jsou-li záležitosti svazku řádně
vedeny a vykonává-li svazek činnost v souladu se stanovami a dalšími vnitřními předpisy, a
právními předpisy.
2. Kontrolní komisi tvoří 3 členové volení valnou hromadou na dobu čtyř let.
3. Předsedu a místopředsedu kontrolní komise volí a odvolává kontrolní komise z řad svých členů.
4. Kontrolní komise se schází ke svému jednání dle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Zasedání
kontrolní komise svolává předseda kontrolní komise. Zasedání řídí předseda kontrolní komise
nebo jim pověřená osoba.
5. Kontrolní komise je schopna se usnášet za účasti většiny členů kontrolní komise. Usnesení přijímá
většinou hlasů členů přítomných v době usnášení. Každý člen kontrolní komise má při hlasování
jeden hlas.
6. Kontrolní komise provádí kontrolu hospodaření svazku za uplynulý rok a zpracovává zprávu o
výsledku kontroly.
7. O své činnosti podává kontrolní komise zprávu valné hromadě.
8. V rozsahu působnosti kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do dokladů svazku a
požadovat od členů dalších orgánů svazku nebo od jeho zaměstnanců součinnosti vysvětlení
k jednotlivým záležitostem.

Článek XII.
Majetkové poměry
1. Majetek svazku může být použit výhradně k realizaci předmětu činnosti svazku, který je vymezen
těmito stanovami.
2. Zdroje příjmů jsou:
a) členské příspěvky členů svazku,
b) příspěvky odborných partnerů svazku,
c) dobrovolné příspěvky členů svazku,
d) majetek vložený členy svazku dle rozhodnutí svazku,
e) majetek získaný vlastní činností svazku,
f) dotace a návratné finanční výpomoci,
g) dary fyzických a právnických osob,
h) příjmy z finančního majetku vloženého členskými obcemi do svazku,
i) zápůjčky a úvěry,
j) úroky z finančních prostředků svazku.
3. Finanční hospodaření svazku se řídí těmito stanovami, případně dalšími vnitřními předpisy
svazku, a dále příslušnými právními předpisy.
4. Členové svazku mohou na základě rozhodnutí valné hromady vkládat do svazku svůj majetek,
Majetek, který vloží do hospodaření svazku některý z jeho členů, zůstává ve vlastnictví tohoto
člena. Svazek může takto vložený majetek užívat pouze k realizaci předmětu činnosti svazku a
nesmí s tímto majetkem nakládat způsobem vyhrazeným zastupitelstvu obce dle § 85 zákona o
obcích nebo radě obce dle § 102 odst. 2 zákona o obcích.
5. Majetek pořízený v rámci projektů realizovaných svazkem se stává vlastnictvím svazku.
6. K převodu nemovitého majetku ve vlastnictví svazku je třeba předchozího souhlasu valné
hromady.

Článek XIII.
Hospodaření svazku
1. Svazek je účetní jednotkou a vede účetnictví dle příslušného právního předpisu. Za vedení
účetnictví svazku odpovídá rada svazku. Rada svazku je oprávněna pověřit vedením účetnictví
odborně způsobilou fyzickou nebo právnickou osobu.
2. Svazek je povinen se při svém hospodaření řídit zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
3. Svazek může vedle hlavní činnosti vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání
nebo jiné výdělečné činnosti. Výkon této činnosti nesmí ohrozit výkon hlavní činnosti svazku. Zisk
může svazek použít jen k podpoře činnosti, pro niž byl založen, a k úhradě nákladů na vlastní
správu.
4. Svazek hospodaří podle rozpočtu, který je sestavován vždy na kalendářní rok. Závěrečný účet
spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za uplynulý kalendářní rok
projedná valná hromada do 31. března následujícího kalendářního roku.
5. Připomínky k návrhu rozpočtu svazku a závěrečnému účtu svazku za uplynulý kalendářní rok
mohou občané členských obcí uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jejich zveřejnění nebo
ústně při jejich projednávání v příslušném orgánu svazku.
6. Hospodaření za uplynulý kalendářní rok dá svazek přezkoumat dle § 53 odst. 3 zákona o obcích.
7. Nestanoví-li valná hromada jinak, budou podíly jednotlivých obcí na ztrátě nebo zisku svazku a na
likvidačním zůstatku svazku stejné.
8. Zisk svazku může být mezi členy svazku rozdělen jen na základě rozhodnutí valné hromady.
9. V případě jakéhokoliv sporu o vypořádání majetku svazku bude majetek vypořádán tak, že každý
člen obdrží poměrnou část odpovídající počtu členů svazku, nerozhodne-li příslušný orgán svazku
jinak.

Článek XIV.
Zrušení a zánik svazku
1. O zrušení svazku rozhoduje valná hromada.
2. V případě zrušení svazku bez právního nástupce jmenuje rada likvidátora k provedení likvidace
svazku.
3. Svazek zaniká výmazem z rejstříku svazků obcí.

Článek XV.
Doložka platnosti
Doložka platnosti právního jednání obce dle § 41 zákona o obcích: tyto stanovy byly schváleny:
a) zastupitelstvo města Litoměřice na zasedání dne ……………. usnesením č. ……………………..
b) zastupitelstvo města Chrudim na zasedání dne ……………. usnesením č. ……………………..
c) zastupitelstvo města Kopřivnice na zasedání dne ……………. usnesením č. ……………………..
d) zastupitelstvo MČ Brno Nový Lískovec na zasedání dne ……………. usnesením č. ……………………..

Článek XVI.
Přechodná a závěrečná ustanovení
1. Zakladatelé svazku se dohodli, že ustavující zasedání valné hromady, na kterém bude zvolen
předseda rady, místopředseda rady, členové rady a členové kontrolní komise, bude svoláno a
řízeno panem Jaroslavem Klusákem, nar. 16.8.1975, trvale bytem Ambrožova 1590/14, a to do 30
dnů ode dne, kdy svazek nabyl právní osobnosti. Nebude-li v uvedené lhůtě zasedání valné
hromady svoláno, může jej svolat na náklady svazku kterýkoli člen svazku.
2. Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem uzavření smlouvy o vytvoření dobrovolného
svazku obcí Sdružení energetických manažerů měst a obcí.
3. Stanovy jsou vyhotoveny v šesti stejnopisech s platností originálu, přičemž každý člen obdrží
jedno vyhotovení, jedno vyhotovení bude přiloženo k návrhu na zápis do rejstříku svazků a jedno
vyhotovení bude uloženo v sídle svazku. V případě přistoupení dalších členů v průběhu trvání
svazku, obdrží každý přistupující člen na náklady svazku jedno vyhotovení stanov.

V Litoměřicích dne ……………….

………………………………………......
Mgr. Ladislav Chlupáč

V Kopřivnici dne ……………….

………………………………………......
………. ……… …………

V Chrudimi dne ……………….

………………………………………......
………. ……… …………

V MČ Brno Nový Lískovec dne ……………….

………………………………………......
………. ……… …………

Město

Litoměřice

N Á V R H D O ZM
pro jednání ZM dne: 27.04.2017
žadatelé: MS
předkládá: Mgr. Karel Krejza, místostarosta
vypracoval: OSNMM- Lenka Procházková DiS., KSaT, právní úsek – Bc. Martina Skoková
Návrh: prominutí smluvní pokuty, schválení dohody o splátkách dluhu
Odůvodnění:
Paní MS se na základě kupní smlouvy ze dne 08.04.2008 uzavřené s Městem Litoměřice, jako
prodávajícím, stala vlastníkem bytové jednotky č. x, v domě č.p. x, v ulici x v Litoměřicích, a
souvisejících podílů na společných částech domu a na pozemku parc. č. x v k.ú. Litoměřice. Žadatelka
se zavázala uhradit nedoplatek kupní ceny ve výši 89.488,- Kč nejpozději do 31.01.2014. Kupní cenu
uhradila opožděně, poslední úhrada byla připsána na účet města dne 18.04.2017.
Pro případ prodlení byla sjednána smluvní pokuta ve výši 0,1% z nedoplatku kupní ceny za každý den
prodlení. Ke dni uhrazení kupní ceny smluvní pokuta činí 35.123,37 Kč (zaokrouhleno na 35.123,- Kč).
Žadatelka žádá o prominutí smluvní pokuty v celé výši. V žádosti uvádí, že z důvodu tíživé životní
situace nebyla schopna stanovenou část na stavební spoření ukládat. Dlužnou částku není schopna
zaplatit jednorázově. Výši svých příjmů neuvádí, má dluh na poplatku za komunální odpad.
V případě nevyhovění žádosti o prominutí smluvní pokuty v celé výši žádá žadatelka o splátkový
kalendář na doplatek smluvní pokuty a žádá o povolení splátek ve výši 1.200,- Kč měsíčně počínaje
měsícem červen 2017. Lhůta splatnosti dluhu je v souladu se zásadami pro uzavírání dohod o splátkách
dluhu.
Po uhrazení pohledávky za komunální odpad doporučuje Odbor správy nemovitého majetku a Právní
úsek prominutí smluvní pokuty dle „Zásad pro promíjení poplatků z prodlení“ (schválených
Zastupitelstvem Města Litoměřice) ve výši 40%, tj. 14.049,20 Kč (zaokrouhleno na 14.049,- Kč). Dále
doporučuje uzavření dohody o splátkách dluhu.
Dopad do rozpočtu města:
c) nemá dopad do rozpočtu města.
Návrh na usnesení:
ZM schvaluje prominutí smluvní pokuty ve výši 40%, tedy 14.049,- Kč, pro paní MS, datum narození x,
bytem x, Litoměřice.
ZM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro MS, datum narození x, bytem x, Litoměřice, na
částku 21.074,- Kč. Výše splátky činí 1.200 Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem
červen 2017, se splatností k poslednímu dni každého měsíce. Dohoda o splátkách dluhu bude uzavřena
po uhrazení pohledávky za komunální odpad.

Podpis navrhovatele:

Přijaté usnesení ZM č.:

Dohoda o prominutí dluhu (pohledávky)

Město Litoměřice
Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice
IČO: 00263958
zastoupené místostarostou Mgr. Karlem Krejzou
(dále jen „věřitel“)
a
MS, datum narození x
bytem x, 412 01 Litoměřice
(dále jen „dlužník“)
uzavírají tuto dohodu
Čl. 1
Dlužník na nedoplatku kupní ceny za koupi bytové jednotky č. x, v domě č.p. x v ulici x v Litoměřicích a
souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemku parc. č. x v obci a k.ú. Litoměřice
dlužil věřiteli částku 89.488,- Kč splatnou dne 31.01.2014 Dlužník uhradil dlužnou částku dne 18.04.2017.
Čl. 2
Dlužník je v souladu s čl. VI. Kupní smlouvy ze dne 08.04.2008 povinen v případě prodlení s uhrazením kupní ceny
zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% ze zůstatkové výše nezaplacené kupní ceny za každý započatý den prodlení.
Ke dni úplného uhrazení kupní ceny činí smluvní pokuta 35.123,37 Kč (zaokrouhleno na 35.123,- Kč). Tuto
pohledávku uznává dlužník co do důvodu a výše.
Čl. 3
Zastupitelstvo města Litoměřice rozhodlo dne 27.04.2017 usnesením č. x/x/2017 o prominutí smluvní pokuty ve
výši 40%. Dlužník je povinen uhradit zbytek smluvní pokuty ve výši 21.074,- Kč. Tuto pohledávku uznává dlužník
co do důvodu a výše.
Pohledávka ve výši 21.074,- Kč bude uhrazována dlužníkem jako jeho splatný dluh v pravidelných měsíčních
splátkách ve výši 1.200,- Kč pod ztrátou výhody splátek (jestliže dlužník nesplní některou z měsíčních splátek,
stává se splatnou celá zbývající část dluhu), počínaje měsícem červen 2017, až do úplného zaplacení.
Dlužník prohlašuje, že jeho příjmy nedosahují takové výše, aby bylo možno uspokojit pohledávku věřitele
najednou. Dlužník činí čestné prohlášení, že nemá žádnou jinou pohledávku vůči věřiteli.
Smluvní pokuta ve výši 21.074,- Kč bude dlužníkem uhrazena na účet města č. 19-1524471/0100 vedený u
Komerční banky v Litoměřicích, a.s pod VS 9540002703 nebo v hotovosti na pokladně Městského úřadu
Litoměřice v Pekařské ulici v Litoměřicích, a to nejpozději k poslednímu dni příslušného měsíce.
Čl. 4
Smluvní strany této dohody prohlašují, že si obsah této dohody před podpisem přečetli, že byla uzavřena
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni
za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem.
Tato dohoda je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží dlužník a po dvou věřitel.
V Litoměřicích dne ……………..

Město Litoměřice
zastoupené místostarostou
Mgr. Karlem Krejzou

MS

Město

Litoměřice

N Á V R H D O ZM
pro jednání ZM, dne: 27.04.2017
žadatelka: JM
předkládá: Mgr. Karel Krejza, místostarosta
vypracoval: OSNMM – Lenka Procházková DiS., KSaT, právní úsek – Bc. Martina Skoková
Návrh: schválení dohody o splátkách dluhu
Odůvodnění:
Žadatelka se na základě kupní smlouvy uzavřené s Městem Litoměřice, jako prodávajícím,
stala vlastníkem bytové jednotky č. x v domě č.p. x v ulici x v Litoměřicích a souvisejících
podílů na společných částech domu a na pozemku parc. č. x v k.ú. Litoměřice. Paní JM se
zavázala uhradit nedoplatek kupní ceny ve výši 236.008,- Kč ze stavebního spoření
nejpozději do 31.03.2017.
Žadatelka naspořila pouze částku 163.823,59 Kč, ze stavební spořitelny bylo uhrazeno dne
28.03.2017, dále žadatelka uhradila dne 22.03.2017 částku ve výši 2.000,- Kč. Na zbývající
část kupní ceny ve výši 70.184,41 Kč (zaokrouhleno na 70.184,- Kč) žádá žadatelka o
povolení splátek ve výši 2.000,- Kč měsíčně počínaje měsícem květen 2017. Lhůta splatnosti
činí 36 měsíců, což je v souladu se zásadami pro uzavírání dohod o splátkách dluhu.
Žadatelka uvádí, že z důvodu tíživé životní situace nebyla schopna stanovenou část na
stavební spoření ukládat. Uvádí měsíční příjem, starobní důchod, ve výši 8.300,- Kč, z toho
musí hradit do fondu oprav částku ve výši 4.200,- Kč. Dlužnou částku není schopna zaplatit
jednorázově.
Žadatelka nemá další neuhrazené pohledávky vůči městu. Odbor správy nemovitého
majetku města a Právní úsek doporučuje uzavření dohody o splátkách dluhu.
Dopad do rozpočtu města:
c) nemá dopad do rozpočtu města.
Návrh na usnesení:
ZM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro JM, datum narození x, bytem x,
Litoměřice, na částku 70.184,- Kč. Výše splátky činí 2.000,- Kč měsíčně pod ztrátou výhody
splátek počínaje měsícem květen 2017, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

Podpis navrhovatele:

Přijaté usnesení RM č.:

Dohoda o splátkách splatného dluhu
Město Litoměřice
Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice,
IČO: 00263958
zastoupené místostarostou Mgr. Karlem Krejzou
(dále jen „věřitel“)
a
Paní
JM, datum narození x
bytem x, 412 01 Litoměřice
(dále jen „dlužník“)
uzavírají tuto dohodu
Čl. 1
Dlužník je na základě Kupní smlouvy uzavřené s věřitelem dne 24.03.2011, s právními účinky vkladu
ke dni 05.04.2011, vlastníkem bytové jednotky č. x, v domě č.p. x v ulici x v Litoměřicích a
souvisejících podílů na společných částech domu a na pozemku parc. č. x v k.ú. Litoměřice. Dlužník
se zavázal uhradit nedoplatek kupní ceny ve výši 236.008,- Kč splatný dne 31.03.2017.
Nedoplatek kupní ceny měl být uhrazen ze stavebního spoření paní JM, ale naspořena byla pouze
částka 163.823,59 Kč, ze stavební spořitelny bylo uhrazeno dne 28.03.2017. Dále byla dne
22.03.2017 uhrazena částka ve výši 2.000,- Kč. Dlužníkovi zbývá doplatit částku 70.184,41 Kč
(zaokrouhleno na 70.184,- Kč). Tuto pohledávku uznává dlužník co do důvodu a výše.
Dlužník bere na vědomí, že podle čl. VI. Kupní smlouvy je povinen zaplatit věřiteli smluvní pokutu
ve výši 0,1% ze zůstatku neuhrazené kupní ceny za každý započatý den prodlení. Tuto pohledávku
uznává dlužník co do důvodu a výše.
Čl. 2
Pohledávka ve výši 70.184,- Kč uvedená v Čl. 1 této dohody bude uhrazována dlužníkem jako jeho
splatný dluh v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 2.000,- Kč pod ztrátou výhody splátek (jestliže
dlužník nesplní některou z měsíčních splátek, stává se splatnou celá zbývající část dluhu), počínaje
měsícem květen 2017, až do úplného zaplacení.
V souladu s ust. § 1932 odst. 1 občanského zákoníku, uděluje dlužník svým podpisem souhlas
k tomu, aby v případě vymáhání pohledávky, bylo plnění započteno nejprve na náklady spojené
s uplatněním pohledávky a na jistinu a potom na smluvní pokutu. Tento souhlas dlužník uděluje i pro
exekuční řízení.
V souladu s ust. § 1932 odst. 2 občanského zákoníku, uděluje dlužník svým podpisem souhlas
k tomu, aby v souladu s usnesením Rady města Litoměřice č. 458/20/2014 ze dne 21.08.2014 nebyly
náklady spojené s uplatněním pohledávky dále úročeny.
Jednotlivé splátky budou dlužníkem hrazeny na účet č. 19-1524471/0100 vedený u Komerční banky,
a.s. pod VS: 9150004188 nebo v hotovosti na pokladně Městského úřadu Litoměřice v Pekařské ulici
v Litoměřicích, a to nejpozději k poslednímu dni příslušného měsíce.
Tato dohoda byla schválena na zasedání Zastupitelstva města Litoměřice dne 27.04.2017.

Čl. 3
Smluvní strany této dohody vycházejí ze stavu, podle něhož dlužník nemá žádný nemovitý ani
cennější movitý majetek, z kterého by bylo možno uspokojení pohledávky věřitele dosáhnout
najednou a ani současné příjmy dlužníka nedosahují takové výše, aby bylo možno dluh uhradit v plné
výši. Dlužník činí čestné prohlášení, že nemá žádnou jinou pohledávku vůči věřiteli.
Čl. 4
Smluvní strany této dohody prohlašují, že si obsah této dohody před podpisem přečetli, že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně,
nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svým podpisem.
Tato dohoda je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana této
dohody.

V Litoměřicích dne

Město Litoměřice
zastoupené místostarostou
Mgr. Karlem Krejzou

JM

Město

Litoměřice

N Á V R H D O ZM
pro jednání ZM, dne: 27.04.2017
žadatelka: DK
předkládá: Mgr. Karel Krejza, místostarosta
vypracoval: OSNMM – Lenka Procházková DiS., KSaT, právní úsek – Bc. Martina Skoková
Návrh: schválení dohody o splátkách dluhu
Odůvodnění:
Žadatelka se na základě kupní smlouvy uzavřené s Městem Litoměřice, jako prodávajícím,
stala vlastníkem bytové jednotky č. x v domě č.p. x v ulici x v Litoměřicích a souvisejících
podílů na společných částech domu a na pozemku parc. č. x v k.ú. Litoměřice. Paní DK se
zavázala
uhradit
nedoplatek
kupní
ceny
ve
výši
224.748,Kč
ze stavebního spoření nejpozději do 31.7.2017.
Žadatelka naspořila pouze částku 133.956,33 Kč (zůstatek dle výpisu z účtu stavebního
spoření ke dni 31.12.2016), ze stavební spořitelny bude uhrazeno do 31.7.2017. Na zbývající
část kupní ceny ve výši 90.791,67 Kč (zaokrouhleno na 90.792,- Kč) žádá žadatelka o
povolení splátek ve výši 3.000,- Kč měsíčně počínaje měsícem květen 2017. Lhůta splatnosti
činí 36 měsíců, což je v souladu se zásadami pro uzavírání dohod o splátkách dluhu.
Žadatelka uvádí, že z důvodu tíživé životní situace nebyla schopna stanovenou část na
stavební spoření ukládat. Dlužnou částku není schopna zaplatit jednorázově.
Žadatelka má dluh na poplatku za komunální odpad. Po uhrazení uvedené pohledávky
doporučuje Odbor správy majetku města a Právní úsek uzavření dohody o splátkách dluhu.
Dopad do rozpočtu města:
c) nemá dopad do rozpočtu města.
Návrh na usnesení:
ZM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro DK, datum narození x, bytem x,
Litoměřice, na částku 90.792,- Kč. Výše splátky činí 3.000,- Kč měsíčně pod ztrátou výhody
splátek počínaje měsícem květen 2017, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.
Dohoda o splátkách dluhu bude uzavřena po uhrazení pohledávky za komunální odpad.

Podpis navrhovatele:

Přijaté usnesení RM č.:

Dohoda o splátkách splatného dluhu
Město Litoměřice
Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice,
IČO: 00263958
zastoupené místostarostou Mgr. Karlem Krejzou
(dále jen „věřitel“)
a
Paní
DK, datum narození x
bytem x, 412 01 Litoměřice
(dále jen „dlužník“)
v zastoupení na základě plné moci ze dne 15.3.2017
paní ES, datum narození x
bytem x, 412 01 Litoměřice
(dále jen „zástupce“)
uzavírají tuto dohodu
Čl. 1
Dlužník je na základě Kupní smlouvy uzavřené s věřitelem dne 08.07.2011, s právními účinky vkladu
ke dni 18.07.2011, vlastníkem bytové jednotky č. x, v domě č.p. x v ulici x v Litoměřicích a
souvisejících podílů na společných částech domu a na pozemku parc. č. x v k.ú. Litoměřice. Dlužník
se zavázal uhradit nedoplatek kupní ceny ve výši 224.748,- Kč splatný dne 31.07.2017.
Nedoplatek kupní ceny měl být uhrazen ze stavebního spoření paní DK, ale naspořena byla pouze
částka 133.956,33 Kč (zůstatek dle výpisu z účtu stavebního spoření ke dni 31.12.2016), ze stavební
spořitelny bude uhrazeno do 31.07.2017.
Dlužníkovi zbývá doplatit částku 90.791,67 Kč (zaokrouhleno na 90.792,- Kč). Tuto pohledávku
uznává dlužník co do důvodu a výše.
Dlužník bere na vědomí, že podle čl. VI. Kupní smlouvy je povinen zaplatit věřiteli smluvní pokutu
ve výši 0,1% ze zůstatku neuhrazené kupní ceny za každý započatý den prodlení. Tuto pohledávku
uznává dlužník co do důvodu a výše.
Čl. 2
Pohledávka ve výši 90.792,- Kč uvedená v Čl. 1 této dohody bude uhrazována dlužníkem jako jeho
splatný dluh v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 3.000,- Kč pod ztrátou výhody splátek (jestliže
dlužník nesplní některou z měsíčních splátek, stává se splatnou celá zbývající část dluhu), počínaje
měsícem květen 2017, až do úplného zaplacení.
V souladu s ust. § 1932 odst. 1 občanského zákoníku, uděluje dlužník svým podpisem souhlas
k tomu, aby v případě vymáhání pohledávky, bylo plnění započteno nejprve na náklady spojené
s uplatněním pohledávky a na jistinu a potom na smluvní pokutu. Tento souhlas dlužník uděluje i pro
exekuční řízení.
V souladu s ust. § 1932 odst. 2 občanského zákoníku, uděluje dlužník svým podpisem souhlas
k tomu, aby v souladu s usnesením Rady města Litoměřice č. 458/20/2014 ze dne 21.08.2014 nebyly
náklady spojené s uplatněním pohledávky dále úročeny.
Jednotlivé splátky budou dlužníkem hrazeny na účet č. 19-1524471/0100 vedený u Komerční banky,
a.s. pod VS: 9150004312 nebo v hotovosti na pokladně Městského úřadu Litoměřice v Pekařské ulici
v Litoměřicích, a to nejpozději k poslednímu dni příslušného měsíce.

Tato dohoda byla schválena na zasedání Zastupitelstva města Litoměřice dne 27.04.2017.
Čl. 3
Smluvní strany této dohody vycházejí ze stavu, podle něhož dlužník nemá žádný nemovitý ani
cennější movitý majetek, z kterého by bylo možno uspokojení pohledávky věřitele dosáhnout
najednou a ani současné příjmy dlužníka nedosahují takové výše, aby bylo možno dluh uhradit v plné
výši. Dlužník činí čestné prohlášení, že nemá žádnou jinou pohledávku vůči věřiteli.
Čl. 4
Smluvní strany této dohody prohlašují, že si obsah této dohody před podpisem přečetli, že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně,
nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svým podpisem.
Tato dohoda je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana této
dohody.
V Litoměřicích dne

Město Litoměřice
zastoupené místostarostou
Mgr. Karlem Krejzou

ES
zástupce

Město

Litoměřice

N Á V R H D O ZM

pro jednání ZM, dne: 27.04.2017
žadatel: Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.
předkládá: Mgr. Karel Krejza, místostarosta
vypracoval: OSNMM – Lenka Procházková, KSaT, právní úsek – Mgr. Lukáš Vítek
Návrh: Vzdání se zástavního práva k zástavě ve výši rozdílu mezi naspořenou částkou a
výší pohledávky
Odůvodnění:
Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., Bělehradská 128/222, 120 21 Praha 2,
IČO: 60192852, jako poddlužník zastavené pohledávky ve výši 189.320,-, kterou má Město
Litoměřice vůči paní DH (datum narození x, bytem x, 412 01 Litoměřice) z titulu nezaplacené
kupní ceny za byt č. x v domě č.p. x v Litoměřicích - Předměstí se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 5228/421671 na společných částech domu č.p. x a na zastavěné ploše č. parc. x v
k.ú. Litoměřice, na základě kupní smlouvy ze dne 19.04.2011, žádá zástavního věřitele
Město Litoměřice, aby se vzdal zástavního práva k zástavě ve výši rozdílu mezi naspořenou
částkou a výší pohledávky dle Zástavní smlouvy ze dne 19.04.2011, a to poté, co poddlužník
vyplatí dosud naspořenou částku na účtu stavebního spoření.
Paní DH naspořila pouze částku 90.688,49 Kč (zůstatek dle výpisu z účtu stavebního
spoření ke dni 31.12.2016), ze stavební spořitelny bude uhrazeno do 30.4.2017. Na zbývající
část kupní ceny ve výši 98.631,51 Kč (zaokrouhleno na 98.632,- Kč) má paní DH schválený
splátkový kalendář (schváleno v ZM 02.02.2017).
Dopad do rozpočtu města:
c) nemá dopad do rozpočtu města.
Návrh na usnesení:
ZM schvaluje vzdání se zástavního práva k pohledávce paní DH, datum narození x, bytem x,
412 01, Litoměřice na základě Smlouvy o stavebním spoření č. x ve výši rozdílu mezi
naspořenou částkou a výší pohledávky dle Zástavní smlouvy ze dne 19.04.2011 uzavřené
mezi městem Litoměřice a paní DH poté, co poddlužník Modrá pyramida stavební spořitelna,
a.s., se sídlem Bělehradská 128/222, 120 21, Praha 2, IČO: 60192852, vyplatí městu
Litoměřice dosud naspořenou částku z účtu stavebního spoření č. x dle Smlouvy o
stavebním spoření č. x.

Podpis navrhovatele:

Přijaté usnesení RM č.:

Město Litoměřice
Mírové náměstí 15/7, PSČ 41201
Odbor správy nemovitého majetku města
IČ: 00263958, ID DS: tpebfnu, e-mail: podatelna@litomerice.cz

Č.j.:
Vyřizuje:
Telefon:
Mobil:
Fax:
E-mail:

……………………
……………………
+420 416 916
+420 … …
+420 416 916 211
……………@litomerice.cz

Modrá pyramida stavební
spořitelna, a.s.
Bělehradská 128/222
120 21 Praha 2

Litoměřice …. …. 2017
Vzdání se zástavního práva k zástavě
Na základě Smlouvy o stavebním spoření č. x ze dne 21. 2. 2011 uzavřené mezi společností Modrá
pyramida stavební spořitelna, a.s., se sídlem Bělehradská 128/222, 120 21, Praha 2, IČO 60192852
(dále jen „poddlužník“), a paní DH, nar. x, bytem x, 412 01, Litoměřice (dále jen „dlužník“), vede
poddlužník pro dlužníka účet stavebního spoření č. x.
Smlouvou o zřízení zástavního práva k pohledávce ze dne 19. 4. 2011 uzavřenou mezi dlužníkem a
městem Litoměřice, se sídlem Mírové náměstí 15/7, 412 01, Litoměřice, IČO 263958 (dále jen
„věřitel“), bylo zřízeno zástavní právo ve prospěch věřitele k pohledávce dlužníka za poddlužníkem
dle předchozího odstavce k zajištění pohledávky věřitele ve výši 189 320,00 Kč.
Na základě výzvy věřitele poddlužník přípisem ze dne 1. 2. 2017 požádal věřitele, aby se vzdal
zástavního práva k zástavě ve výši rozdílu mezi naspořenou částkou a výší pohledávky dle zástavní
smlouvy uvedené v předchozím odstavci, a to poté, co bude naspořená částka vyplacena věřiteli.
Dne ……………… věřitel obdržel od poddlužníka částku ve výši ……………… Kč rovnající se
prostředkům naspořeným na účtu stavebního spoření dle prvního odstavce.
Věřitel se tímto vzdává zástavního práva k části pohledávky dle prvního odstavce, a to v částce
…………………, která odpovídá rozdílu mezi částkou naspořenou dlužníkem na účtu stavebního
spoření č. x a pohledávkou věřitele za dlužníkem.

Město Litoměřice
Mgr. Karel Krejza, místostarosta

Město

Litoměřice

N Á V R H D O ZM
pro jednání ZM dne: 27.4.2017
žadatelka: P.T., bytem XXXXX, Litoměřice
předkládá: Mgr. Karel Krejza, místostarosta
vypracoval: OSNMM - Mgr. Václav Härting
Návrh: schválení dohody o splátkách

Odůvodnění:
Žadatelka dluží pronajímateli na nájemném a zálohách na služby poskytované s užíváním bytu
č. XXXXX v domě č.p. XXXXX v ulici XXXXX v Litoměřicích za období od ledna 2015 do února
2017 částku v celkové výši 107.467- Kč. Úrok ( poplatek ) z prodlení ke dni 7.3.2017 činí
12.414,- Kč. Vzhledem k tomu, že dlužná částka nebyla uhrazena ve lhůtě splatnosti, byla již
předána právnímu oddělení k vymáhání. V současné době je dlužná částka řešena soudní
cestou, a žadatelka je povinna uhradit náklady řízení ve výši 2.398,- Kč. Celková dlužná částka
včetně nákladů řízení činí 109.865,- Kč.
Žadatelka uvádí, že dluh vznikl v době XXXXX.
Žadatelka žádá o povolení splátek ve výši 3.100,- Kč měsíčně, počínaje březen 2017
( splatnost 36 měsíců ). Současně uvádí svůj měsíční příjem XXXXX.

Dopad do rozpočtu města:
nemá dopad do rozpočtu města.
Návrh na usnesení:
ZM schvaluje uzavření dohody o splátkách splatného dluhu pro P.T., bytem XXXXX, Litoměřice
na částku 109.865,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 3.100,-Kč měsíčně pod ztrátou
výhody splátek počínaje měsícem březen 2017, se splatností k poslednímu dni každého
měsíce.

Podpis navrhovatele:

Přijaté usnesení ZM č.:

Dohoda o splátkách splatného dluhu
Město Litoměřice
Sídlo: Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, IČ: 00263958
zastoupené místostarostou Mgr. Karlem Krejzou
(dále jen „věřitel“)
a
paní P.T.
trvale bytem XXXXX, Litoměřice
(dále jen „dlužník“)
uzavírají tuto dohodu
Čl. 1
Dlužník byl na základě nájemní smlouvy uzavřené s věřitelem nájemcem bytu č. XXXXX, na
adrese XXXXX, Litoměřice. Dlužník dále užívá předmětný byt i přesto, že mu bylo Usnesením č.j. XXXXX
Okresního soudu v Litoměřicích uloženo vyklidit předmětný byt do dvou měsíců od právní moci tohoto
rozhodnutí (k datu 27.3.2017). Dlužník na nájemném a službách spojených s užíváním bytu dluží věřiteli
za měsíce leden, duben, červenec, srpen, září, říjen, listopad, prosinec 2015, dále za leden, únor,
březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen, listopad, prosinec 2016, dále za leden a únor
2017 v celkové výši 105.588,- Kč. Dále dlužník neuhradil nedoplatky na vyúčtování záloh za dodané
služby za rok 2014, 2015 ve výši 1.879,-Kč. Dlužník tyto pohledávky uznává co do důvodu a výše.
Dlužník je dále povinen na základě soudního rozhodnutí uhradit věřiteli na nákladech řízení částku
2.398,- Kč ( 1x platební rozkaz ). Dlužník tuto pohledávku uznává co do důvodu a výše.
V souladu s ust. § 3074 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se práva a povinnosti vzniklé
přede dnem nabytí účinností tohoto zákona ( před 1.1.2014 ) posuzují podle dosavadních právních
předpisů.
Dlužník bere na vědomí, že podle § 513 ve spojení s § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, v platném znění, jestliže nezaplatí nájemné ve lhůtě splatnosti je povinen zaplatit věřiteli úrok
z prodlení stanovený nařízením vlády č. 351/2013 Sb., ve výši repo sazby stanovené ČNB pro první den
kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o osm procentních bodů. Úrok z prodlení ke dni
7.3.2017 z dlužné částky 23.436,- Kč činí 2.790,- Kč. Tuto pohledávku uznává dlužník co do důvodu
a výše.
Dlužník bere na vědomí, že podle § 2247 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění, a podle § 13 odst. 2 zákona č. 67/2013 Sb., jestliže nezaplatí úhrady za služby
poskytované s užíváním bytu nebo nedoplatek na vyúčtování služeb do 5 dnů ode dne splatnosti, je
povinen zaplatit věřiteli poplatek z prodlení ve výši 1 promile z dlužné částky za každý den prodlení,
nejméně však 10,- Kč za každý i započatý měsíc prodlení. Poplatek z prodlení ke dni 7.3.2017 z dlužné
částky 11.068,- Kč činí 6.345,- Kč. Tuto pohledávku uznává dlužník co do důvodu a výše.
Dlužník bere na vědomí, že podle § 513 ve spojení s § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, v platném znění, jestliže dlužník nezaplatí nájemné, úhrady za služby poskytované s užíváním
bytu nebo nedoplatek na vyúčtování služeb ve lhůtě splatnosti, je povinen zaplatit věřiteli úrok z prodlení
stanovený nařízením vlády č. 351/2013 Sb., ve výši repo sazby stanovené ČNB pro první den
kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o osm procentních bodů. Úrok z prodlení ke dni
7.3.2017 z dlužné částky 72.963,- Kč činí 3.279,- Kč. Tuto pohledávku uznává dlužník co do důvodu a
výše.
Účastníci této dohody se dohodli na vyloučení ust. § 1973 občanského zákoníku a stanovují, že plnění ve
splátkách nemá za následek, že dlužník přestává být v prodlení, a proto je povinen platit úroky z prodlení
podle původně sjednané splatnosti dluhu. Dlužník bude ve splátkách plnit též úroky z prodlení.
Čl. 2
Pohledávka ve výši 109.865,- Kč s příslušenstvím uvedená v Čl. 1 této dohody bude uhrazována
dlužníkem jako jeho splatný dluh v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 3.100,- Kč pod ztrátou
výhody splátek (jestliže dlužník nesplní některou z měsíčních splátek, stává se splatnou celá zbývající
část dluhu), počínaje měsícem březen 2017, až do úplného zaplacení.
Jednotlivé splátky budou hrazeny na účet věřitele č. 94-3410460257/0100 vedeného u KB, a.s.pod
VS: 9130003765 nebo v hotovosti na pokladně MěÚ v Pekařské ulici v Litoměřicích nejpozději
k poslednímu dni příslušného měsíce.

Tato dohoda byla schválena na zasedání Zastupitelstva města dne 27.4.2017.
Čl. 3
Účastníci této dohody vycházejí ze stavu, podle něhož dlužník nemá žádný nemovitý ani cennější movitý
majetek, z kterého by bylo možno uspokojení pohledávky věřitele dosáhnout najednou a ani současné
příjmy dlužníků nedosahují takové výše, aby bylo možno dluh uhradit v plné výši. Dlužník činí čestné
prohlášení, že nemá žádnou jinou pohledávku vůči věřiteli.
Čl. 4
Účastníci této dohody prohlašují, že si obsah této dohody před podpisem přečetli, že byla uzavřena po
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za
nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem.
Tato dohoda je sepsána ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží dlužník a po dvou věřitel této dohody.
V Litoměřicích dne ………………………..
P.T.
Město Litoměřice
zastoupené místostarostou
Mgr. Karlem Krejzou

Návrhy k projednání ZM dne 27.04.2017
Předkládá: OSNMM
majetkové záležitosti:
Záměry:
2

2

22. Směna pozemku parc.č. 1345/316 o výměře 2 m za parc.č. 1344/16 o výměře 4 m (vl.
města) v k.ú. Pokratice (nezapsaný odděl. geometr. plán)
Žadatel: OSNMM
Odůvodnění: Dořešení majetkoprávního vztahu k pozemkům pod komunikací v ul. Meruňková.
Při zaměření stavby komunikace dle odděl. geometr. plánu č. 1388-12/2017 (objednavatel OÚRM)
byla předjednaná směna pozemku s panem Suchým.
Stanovisko ÚRM: Souhlasí se směnou pozemku.
Stanovisko OSNMM: Pozemek ve vl. Z.S. je zatížen věcným břemenem - vedení kanalizace pro L.L. a
L.J. a předkupním právem podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb. Směnou smlouvou se zruší VCB i
předkupní právo
Projednán v MK dne 10.04.2017: Hlasováním:
pro:
7
proti: 0
zdržel se: 0
MK doporučuje směnu pozemků
Návrh na usnesení:
2
ZM schvaluje záměr směny pozemků parc.č. 1345/316 o výměře 2 m (ve vlastnictví Z.S.) za
2
pozemek parc.č. 1344/16 o výměře 4 m (ve vlastnictví města Litoměřice), vše v k.ú. Pokratice
(příloha - nezapsaný oddělovací geometrický plán).
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23. Prodej pozemku parc.č. 4030/3 o výměře 222 m (zast. plocha) a část pozemku parc.č.
4030/1 (nutný odděl. geometr. plán) v k.ú. Litoměřice
Žadatel: Vitalmax Czech s.r.o., IČO: 01441566, jednatel společnosti M.R., Praha 5
Odůvodnění: Žadatel je vlastník jiné stavby bez č.p. od 9.08.2016 z důvodu zamýšlené rekonstrukce
žádá o odkoupení pozemku pod stavbou. Sousední pozemek (na základě odděl. geometr. plánu)
požaduje z důvodu chůze a jízdy k nemovitosti, kde je i garáž.

1

Stanovisko OÚRM: Dle platné územně plánovací dokumentace, kterou je ÚP Litoměřice ve znění
právního stavu po změně č.2, jsou výše uvedené pozemky zařazeny do ploch s rozdílným způsobem
využití plochy konkrétně pak ploch PV – Veřejné prostranství. V rámci regulativů a prostorového
uspořádání jsou tyto pozemky nezastavitelné – výjimečně lze situovat výtvarné prvky a drobnou
architekturu v souvislosti s úpravou a využitím parteru. Stavba na pozemku parc.č. 4030/3 by měla být
jako stavba dočasná. Prodej pozemků je v rozporu s platnou ÚP dokumentací.
Projednán v MK dne 10.04.2017: Hlasováním: pro:
0
MK nedoporučuje prodej s ohledem na stanovisko OÚRM.

proti: 7

zdržel se: 0

Návrh na usnesení:
2

ZM neschvaluje záměr prodeje pozemků parc.č. 4030/3 o výměře 222 m (zast. plocha) a části
pozemku parc.č. 4030/1 (nutný odděl. geometr. plán), vše v k.ú. Litoměřice.

24. Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti ½ na pozemku parc.č. 1233/22 o výměře 1627
2
m (orná půda) v k.ú. Sivice
Žadatel: OSNMM
Odůvodnění: Podíl ½ pozemku město nabylo do vlastnictví jako náhradu za vypravení pohřbu po M.M.
na základě usnesení Okresního soudu v Mělníku s právními účinky ke dni 29.06.2016. Náklady na
pohřeb činily 4.988,- Kč.
Město Litoměřice na základě usnesení soudu o dědictví se stalo také vlastníkem ¼ pozemku v k.ú.
Pozočice. ZM dne 2.02.2017 schválilo prodej podílu za cenu bonity celkem za 5 278 Kč .
Stanovisko OSNMM: Dopisem - informací o zapsání vl. práva Města Litoměřice byl osloven
spoluvlastník s nabídkou na odkoupení. A.M. má zájem odkoupit podíl, také za cenu dle bonity tj.
1 578 Kč.
Projednán v MK dne 10.04.2017: Hlasováním:
MK doporučuje prodej

pro:

6

proti: 1

zdržel se: 0

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje záměr prodeje spoluvlastnického podílu o velikosti ½ na pozemku parc.č. 1233/22
2
o výměře 1627 m (orná půda) v k.ú. Sivice (Brno venkov).

2

2

25. Prodej pozemku parc.č. 663/1 o výměře 329 m (lesní pozemek) v k.ú. Čeřeniště
Žadatel: L.H., nar. 23.02.1975, Liberec
Odůvodnění: Opakovaná žádost, žadatelka vlastní sousední nemovitost – rekreační chatu st.parc. 41
a zahradu parc.č. 43 od roku 2002 s tím, že sousední žádaný pozemek byl již oplocený a slouží jako
přístup k chatě. V roce 2015 požádala o odkoupení, na základě stanoviska lesního hospodáře byl
tento pozemek zahrnutý do lesního hospodářského plánu (LHP) na dobu 10 let, v té době byl
odsouhlasen pouze pacht, který byl projednán v RM 5.11.2015 pod č.j. 777/30/2015 s 3 měsíční
výpovědní lhůtou. Při tvoření nového LHP od 1.01.2017 byl pozemek vyňat.
Stanovisko OSNMM: Pozemek je v ochranném pásmu vodního zdroje 2. stupně
Stanovisko vedoucího lesního hospodářství: Souhlasí s prodejem pozemku.
Projednán v MK dne 10.04.2017: Hlasováním: pro:
7
proti: 0
zdržel se: 0
MK doporučuje prodej
Návrh na usnesení:
2

ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 663/1 o výměře 329 m (lesní pozemek) v k.ú.
Čeřeniště.

3

2

26. Prodej pozemku dle nezapsaného odděl. geometr. plánu - parc.č. 3295/8 o výměře 7 m (ost.
plocha) v k.ú. Litoměřice
Žadatel: SŽDC st. organ., IČO: 70994234, Dlážděná 1003/7, Praha
Odůvodnění: V rámci stavby „Rekonstrukce ŽST Litoměřice h.n“ byl zhotoven odděl. geometr. plán.
Jde o dořešení majetkoprávního vztahu k pozemku, na kterém je umístěná závora na železničním
přechodu ul. Pokratická.
Stanovisko OÚRM: S prodejem souhlasí po dokončení stavby v tomto úseku.
Stanovisko projektanta (SUDOP Praha) v rámci stavby „II/247 Přivaděč průmyslové zóny Prosmyky
II.část – 2 etapa: tento pozemek bude dotčen dočasným záborem – výstavba obrubníku a chodníku
s označením přechodu pro chodce.
Stanovisko OSNMM: Z důvodu připravované stavby přivaděče je na pozemku parc.č. 3295/2
předkupní právo pro Ústecký kraj dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb.
Projednán v MK dne 10.04.2017: Hlasováním: pro:
MK doporučuje prodej formou smlouvy o budoucí KS.

7

proti: 0

zdržel se: 0

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku dle nezapsaného odděl. geometr. plánu - parc.č. 3295/8
2
o výměře 7 m (ostatní plocha) v k.ú. Litoměřice.

27. Směna pozemku parc.č. 828/6 a části pozemku parc.č. 828/4 za část pozemků parc.č. 831,
828/5 a 828/3 (vl. město), vše v k.ú. Litoměřice (nutný odděl. geometr. plán)
Žadatel: Ing. P.R., nar. 10.05.1972, Litoměřice
Odůvodnění: Žadatel nabízené pozemky odkoupil spolu se stavbou čp. 160 v 2/2017. V KS má
žadatel upozornění, že zpevněné povrchy, chodníky a reklamní sloup je ve vlastnictví Města
Litoměřice s tím, že se jedná o veřejné prostranství, které se nemůže oplotit nebo zakázat někomu
přístup na něj.
Žadatel má požadavek si část pozemku parc.č. 828/4 ponechat a to 3 m od hranice stavby čp. 160
zbývající část spolu s pozemkem parc.č. 828/6 směnit za část pozemku parc.č. 831 a 828/5 (vl.
město), kterou by oplotil a využíval pro parkování k budově čp. 160. Tento pozemek z části přiléhá
k sousední nemovitosti parc.č. 829 (čp. 167) ve vlastnictví Ing. M.Č., kde je umístěný telekomunikační
rozvaděč a zadní vchod do objektu (únikový a z požárního hlediska schválený) a za část pozemku
parc. 828/3 pod venkovním schodištěm (jde o 3 schody). Toto schodiště navazuje na podestu, která je
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stavebně sloučená do čp. 167 (majetkoprávně není dořešená). Pod tímto schodištěm a v objektu čp.
167 je vybudován bezbariérový přístup.
Stanovisko OSNMM: V minulosti tyto nyní samostatné dvě budovy byly vystavěny jako celek. Proto
také jedno schodiště, které vedlo na podestu a sloužilo pro obě stavby.
Na žádaných pozemcích se nacházejí věcná břemena ministerstva vnitra, voda a kanalizace a ČD
Telematika
Stanovisko OŹRM: Z hlediska městské zeleně není směna pozemků přínosem.
Stanovisko OÚRM: Dle platné územně plánovací dokumentace, kterou je ÚP, ve znění právního stavu
po změně č. 2, jsou výše uvedené pozemky zařazeny do ploch označených jako SM – Smíšené
využití území městského typu. Platná územně plánovací dokumentace v rámci plochy SM vymezuje
pozemky, jako veřejná prostranství. Vzhledem k tomu, že předmětem záměru směny, či prodeje jsou
části pozemků, ze kterých je například přístup do propoje mezi objekty, je nutné, aby tyto prostory
nadále zůstaly veřejným prostranstvím ve vlastnictví města.
Projednán v MK dne 10.04.2017: Hlasováním: pro:
0
proti: 6
zdržel se: 1
MK nedoporučuje směnu pozemků.
Návrh na usnesení:
ZM neschvaluje záměr směny pozemku parc.č. 828/6 a části pozemku parc.č. 828/4 (vlast. Ing.
P.R.) za část pozemků parc.č. 831, 828/5 a 828/3 (vlast. město Litoměřice), vše v k.ú. Litoměřice
(nutný odděl. geometr. plán).

28. Prodej části pozemku parc.č. 828/3 v k.ú. Litoměřice (nutný odděl. geometr. plán)
Žadatel: Ing. M.Č., Litoměřice
Odůvodnění: Žádaná část pozemku by umožnila přístup k prodejně, kde je také vybudovaný
bezbariérový přístup. Nad tímto pozemkem se nachází podesta, která slouží jako jediný přístup do
obchodních prostor v 1 NP.
Stanovisko OÚRM: Dle platné územně plánovací dokumentace, kterou je ÚP, ve znění právního stavu
po změně č. 2, je pozemek zařazený do plochy označené jako SM – Smíšené využití území
městského typu. Platná územně plánovací dokumentace v rámci plochy SM vymezuje pozemky, jako
veřejná prostranství. Tento pozemek by měl zůstat veřejným prostranstvím ve vlastnictví města.

Projednán v MK dne 10.04.2017: Hlasováním:
MK nedoporučuje prodej

pro:

5

0

proti: 6

zdržel se: 1

Návrh na usnesení:
ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 828/3 v k.ú. Litoměřice (nutný odděl.
geometr. plán).

2

29. Prodej pozemku parc.č. 1458/1 o výměře 33 m (zast. plocha) v k.ú. Litoměřice (nutný odděl.
geometr. plán)
Žadatel: manželé Z.Š., nar.11.09.1959 a Mgr. P.Š., nar. 14.10.1969, Litoměřice
Z.K., nar. 25.02.1940, Litoměřice
Ing. J.J., nar. 6.05.1958,Litoměřice
Odůvodnění: Žadatelé jsou vlastníci tří garáží, žádaný pozemek je pravděpodobně zastavěný dělící
zdí a garážemi, pouze viditelný před vjezdy ke garážím. Oddělovacím geometrickým plánem se
přesně určí hranice.
Stanovisko OSNMM: Na zdi u pozemku parc.č. 1458/5 jsou umístěny rozvodné skříně.
Stanovisko OÚRM: Dle platné územně plánovací dokumentace, kterou je ÚP Litoměřice ve znění
právního stavu po změně č. 2, k prodeji není námitek ani připomínek.
Projednán v MK dne 10.04.2017: Hlasováním: pro:
MK doporučuje prodej

7

proti: 0

zdržel se: 0

Návrh na usnesení:
2

ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 1458/1 o výměře 33 m (zast. plocha) v k.ú.
Litoměřice (nutný odděl. geometr. plán).

6

2

30. Prodej části pozemku parc.č. 826/2 o výměře cca 9 m (ost. plocha) v k.ú. Litoměřice (nutný
odděl. geometr. plán)
Ždatel: Ing. O.Š., nar. 22.09.1971, Praha 9
Odůvodnění: ZM dne 8.12.2016 usnesením č. 184/9/2016 schválilo žadateli prodej sousedního
pozemku určeného pro výstavbu polyfunkčního domu dle regulativu, formou smlouvy o budoucí KS a
uzavření smlouvy o právu provést stavbu. Na základě projektové dokumentace je stavba na hranici
pozemku s tím, že zakotvení (ŽB patka – výkres základy stavby) a okapový chodník bude z části cca 9
2
m ( po délce 17 m) přesahovat i na sousední pozemek v šíři cca 0,5 m.
Stanovisko OŽPM: Není námitek, pás podél domu bude řešen v souladu s návrhem nové úpravy
prostoru křižovatky Na Valech – Dlouhá.
Stanovisko OÚRM: Dle platné územně plánovací dokumentace, kterou je ÚP Litoměřice a po
posouzení účelu záměru prodeje není námitek za předpokladu, že pozemek bude využit pro potřeby
realizace stavby na sousedním pozemku.
Projednán v MK dne 10.04.2017: Hlasováním: pro:
7
proti: 0
zdržel se: 0
MK doporučuje prodej včetně uzavření dodatku ke smlouvě o právu provést stavbu.
Návrh na usnesení:
2

ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 826/2 o výměře cca 9 m (ost. plocha) v k.ú.
Litoměřice (nutný odděl. geometr. plán).

7

2

31. Prodej části pozemku parc.č. 2563/21 o výměře cca 4 m ost. plocha v k.ú. Litoměřice
(nutný odděl. geometr. plán)
Žadatel: Š.R., nar. 22.05.1976, Litoměřice
Odůvodnění: Žadatel se stal vlastníkem stavby (garáže) v roce 2016. Prodej pozemku pod stavbou byl
schválen v ZM 15.09.2016. Ke stavbě si zbudoval přípojku elektriky. Požaduje část pozemku – pruh
v délce garáže o šíři 0,5 m.
Stanovisko OSNMM: Na žádaném pozemku je předkupní právo podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb.
pro Ústecký kraj z důvodu plánované výstavby přivaděče II/247 k průmyslové zóně.
Stanovisko OÚRM: Dle platné územně plánovací dokumentace, kterou je ÚP Litoměřice ve znění
právního stavu po změně č. 2 je výše uvedený pozemek dotčen veřejně prospěšnou stavbou,
označenou jako D 12 – Prostor křižovatky II/247 – rameno Michalovická. Z tohoto důvodu je na
pozemek napsáno v KN v souladu s ustanovením § 100 zákona č. 183/2006 Sb., předkupní právo pro
Ústecký kraj. Doporučení: Pro prodej části pozemku vyčkat až do doby realizace VPS.
Projednán v MK dne 10.04.2017: Hlasováním: pro:
MK nedoporučuje prodej.

3

proti: 4

zdržel se: 0

Návrh na usnesení:
2

ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 2563/21 o výměře cca 4 m (ost. plocha)
v k.ú. Litoměřice (nutný odděl. geometr. plán).

8

2

32. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 4008/119 o výměře 2242 m včetně stavby občanské
2
vybavenosti (garáže) a části pozemku parc.č. 4008/95 o výměře cca 100 m zahrnující
průzkumný geotermální vrt PVGT-LT1, vše v k.ú. Litoměřice (nutný odděl. geometr. plán)
Žadatel: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 3544/1,400 96 Ústí nad
Labem IČO: 44555601, DIČ: CZ44555601, zastoupená doc. RNDr. M.B., Ph.D., rektorem
Odůvodnění: Město Litoměřice, ve spolupráci s Univerzitou Karlovou (UK) a Univerzitou J. E. Purkyně
(UJEP) a dalšími institucemi, dlouhodobě připravuje projekt výzkumu potenciálu a využití geotermální
energie. Usnesením Vlády ČR ze dne 21.12.2015 vznikla výzkumná infrastruktura RINGEN (VI),
jejímž nositelem je UK a její partneři. Výzkumná infrastruktura se rozvíjí v areálu kasáren Jiřího
z Poděbrad v Litoměřicích.
Projekt velké výzkumné infrastruktury je zaměřen na vytvoření odborného zázemí pro výzkum
efektivního využívání hlubinné geotermální energie. Zahrnuje vybudování vysoce specializovaného
geotermálního centra v Litoměřicích, kde bude soustředěno klíčové vybavení, technologie a zázemí
pro výzkumné týmy. Výzkum bude zaměřen na rozvoj a testování metod pro ocenění energetického
potenciálu hlubinného tepla, technologií stimulace propustnosti hornin pro tvorbu podzemních
geotermálních výměníků a metod pro seismické monitorování.
Pro účel realizace této první fáze projektu poskytlo město Litoměřice v roce 2016 (usnesení ZM dne
23.06.2016 č. 97/4/2016) formou daru nemovitou věc (halu) UK.
Druhá fáze projektu, jehož nositelem je UJEP, zahrnuje mj. realizaci hlubokého geotermálního vrtu a
navazuje tak plynule na první fázi. Pro účel realizace druhé fáze a splnění dotačních podmínek je
zapotřebí:
1/ poskytnout bezplatně halu na pozemku parc. č. 4008/119,
2/ poskytnout bezplatně část pozemku s vrtem PVGT-LT1 o výměře 10x10 m, který je podle zákona
č. 44/1988 Sb., horní zákon, ve znění pozdějších předpisů, hornickou činností.
V současnosti se připravuje plná žádost o dotaci ve výši 893 mil Kč. do 2. kola výzvy č. 19 „Excelentní výzkum“ OP VVV, jehož výsledek bude znám na podzim 2017. Realizace projektu by
v případě získání dotace probíhala v letech 2017-2021.
Darování výše uvedených nemovitých věcí by se realizovalo pouze v případě, že žadatel UJEP obdrží
dotaci.
Stanovisko OÚRM: V územně plánovací dokumentaci je tato plocha vedena TO – Technické služby a
zabezpečení. Nemovitost je dotčena záměrem na veřejně prospěšné stavby jako T101 – Centrální
zdroj tepla – Geotermální teplárna (GTT) a T 102 – Nouzové záložní zdroje tepla, k převodu není tedy
námitek ani připomínek.
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Projednán v MK dne 10.04.2017: Hlasováním: pro:
MK doporučuje převod po obdržení dotace.

5

proti: 1

zdržel se: 1

Návrh na usnesení:
2

ZM schvaluje záměr bezúplatného převodu pozemku parc.č. 4008/119 o výměře 2242 m včetně
2
stavby občanské vybavenosti (garáže) a části pozemku parc.č. 4008/95 o výměře cca 100 m ,
vše v k.ú. Litoměřice (nutný odděl. geometr. plán).

33. Prodej části pozemku parc.č. 1272/1 (ostat. plocha) a části pozemku parc.č. 1313/22
2
o celkové výměře cca 10 m v k.ú. Litoměřice (nutný odděl. geometr. plán)
Žadatel: spoluvlastníci sousední nemovitosti „Lékárny U Katovny“
SJM J.M. MUDr., nar. 30.4.1957 a J.H. MUDr., nar. 30.1.1958, Litoměřice
L.J. MUDr., nar. 20.3.1968, Litoměřice
N.E. MUDr., nar. 1.9.1956, Litoměřice
Z.J. MUDr.,nar. 27.7.1948, Litoměřice
Z.Z. MUDr., nar. 7.6.1975, Litoměřice
H.P., nar. 21.8.1975, Litoměřice
Odůvodnění: Z důvodu rekonstrukce objektu zdravotního střediska (plánované ordinace) je třeba zřídit
pro imobilní pacienty nájezdovou rampu.
Stanovisko OÚRM: Dle platné územně plánovací dokumentace, kterou je ÚP Litoměřice ve znění
právního stavu po změně č. 2 není námitek ani připomínek.
Projednán v MK dne 10.04.2017: Hlasováním: pro:
MK doporučuje prodej.

7

proti: 0

zdržel se: 0

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 1272/1 (ostat. plocha) a části pozemku
2
parc.č. 1313/22 o celkové výměře cca 10 m , vše v k.ú. Litoměřice (nutný odděl. geometr. plán).
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34. Prodej pozemku parc.č. 1265/148 o výměře 13 m (zahrada) v k.ú. Pokratice (nezapsaný
odděl. geometr. plán)
Žadatel: MUDr. D.Z., nar. 10.06.76 a MUDr. K.Z., nar. 13.11.78, Litoměřice
Odůvodnění: Jde o majetkoprávní dořešení sousedních pozemků, zjištěných na základě GP při
zaměření nově vystavené komunikace Kardinála Trochty.
Stanovisko OÚRM: Z územního hlediska souhlasí s dořešením pozemků v této lokalitě.
Projednán v MK dne 10.04.2017: Hlasováním: pro:
MK doporučuje prodej.

7

proti: 0

zdržel se: 0

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 1265/148 o výměře 13 m
Pokratice (nezapsaný odděl. geometr. plán).

11

2

(zahrada) v k.ú.

35. Prodej části pozemku parc.č. 2355/1 (orná půda) v k.ú. Litoměřice (nutný odděl. geometr.
plán)
Žadatel: PEDASTA dopravní stavby, s.r.o., IČO: 01717243, jednatel V.D., Litoměřice
Odůvodnění: Žadatel má zájem o odkoupení části pozemku za účelem výstavby domů a občanské
vybavenosti v souladu se záměrem územního plánu města Litoměřice.
Stanovisko OÚRM: Zdejší úřad prověřil předloženou studii zpracovanou di5 architekti inženýři s.r.o.
Předmětem této studie je záměr výstavby bytových domů s občanskou vybaveností městského centra
včetně souvisejícího zázemí a vybavení pro tyto funkce. Záměr sportovního zázemí pro lokalitu je
situován zejména na jižní části pozemku parc. č. 2355/1 v k.ú. Litoměřice.
V platné územně plánovací dokumentaci, kterou je územní plán Litoměřice ve znění právního stavu po
změně č.2, je záměrem dotčená část uvedeného pozemku zařazena zejména do ploch s rozdílným
způsobem využití označených jako SM - SMÍŠENÉ VYUŽITÍ ÚZEMÍ MĚSTSKÉHO TYPU a z části
pak do ploch označených jako BI - BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ V RODINNÝCH DOMECH – MĚSTSKÉ.
Samotné záměry na realizaci bytových domů s případnou občanskou vybaveností je v plochách
označených jako BH dle platné územně plánovací dokumentace přípustné. Záměr na umístění
lokálního sportovního a relaxačního zařízení je taktéž přípustným využitím jak v plochách SM, tak i
v plochách BI.
Z předložené studie vyplývající plánované využití zamýšlených objektů je pak i v souladu se
zpracovanou a v evidenci územně plánovací činnosti zapsanou studií Urbanistická studie Litoměřice Miřejovická stráň.
Projednán v MK dne 10.04.2017: Hlasováním: pro:
MK doporučuje prodej.

5

proti: 1

zdržel se: 1

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 2355/1 (orná půda) v k.ú. Litoměřice (nutný
odděl. geometr. plán).
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Prodeje:
2

36. Nákup podílu ve výši ½ pozemků parc.č. 2736/2 o výměře 200 m (ostat. plocha) a 4749 o
2
výměře 1120 m (ostat. plocha) v k.ú. Litoměřice
Žadatel: K.H., nar. 30.05.1949, Smíchov, Praha 5
Odůvodnění: V roce 2012 byla na základě rozsudku OS Litoměřice určena k vydání ½ výše
uvedených pozemků.
Pozemek parc.č. 2736/2 byl v minulosti pronajímán na zahradu u domu č.p. 44/46 paní Z.Č.
Pozemek parc.č. 4749 je pod mostem (část komunikace) do TSM u Labe a část pozemku zeleně pod
železnicí (ČD směr Lysá nad Labem).
Prostřednictvím právní kanceláře jsme dostali nabídku na odkoupení ½ pozemků za celkovou částku
2
ve výši 858.000 Kč. Klientka paní H. nabízí m za 1.300,- Kč.
Právní kancelář byla informována o tom, že město Litoměřice odkoupí podíl pozemků za cenu
určenou znaleckým posudkem. Na základě tohoto oznámení žadatelka objednala znal. posudek.
Projednáno v MK dne 16.01.2017 s tím, že byl tento bod odložen z důvodu vypracování znaleckého
posudku.
Žadatelka předložila znalecký posudek č. 3401-2/2017 ze dne 9.02.2017.
Celková cena nabízených pozemků činí 226 270 Kč
2
2
½ pozemku parc.č. 2736/2 za 966,22 Kč/m
96 622 Kč
100 m
2
2
½ pozemku parc.č. 4749 za 229,52 Kč/m
128 531 Kč
560 m
Trvalé porosty
1 120 Kč
Projednán v MK dne 10.04.2017: Hlasováním: pro:
5
proti: 1
zdržel se: 1
MK doporučuje nákup.
Dopad do rozpočtu města: ÚZ 4202/4000 položka výdaje v rámci schváleného rozpočtu - nákup
pozemků pod komunikacemi.
Návrh na usnesení:
ZM schvaluje nákup spoluvlastnických podílů ve výši ½ na pozemku parc.č. 4749 o výměře
2
2
1120 m (ostat. plocha) a na pozemku parc.č. 2736/2 o výměře 200 m (ostat. plocha), vše v k.ú.
Litoměřice, za cenu dle znaleckého posudku 226.270,-Kč, od K.H., nar. 30.05.1949, bytem
Smíchov, Praha 5.
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37. Prodej opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení – pomníku, sektor II., evidenční
číslo 14 B-15 na městském hřbitově
Žadatel: M.K., nar. 9.03.1975, Praha 9
Odůvodnění: ZM dne 6.3.2008 schválilo zásady pro prodej opuštěných a neudržovaných náhrobků
a pomníků (hrobová zařízení - movité věci) a hrobek (hřbitovní stavby - nemovité věci), které se
z důvodu opuštění jejich vlastníky staly vlastnictvím města.
Stanovisko OSNMM: Projednáno se správcem městského hřbitova – jedná se movitou věc, pomník
(dle zákona o pohřebnictví - hrobové zařízení).
Dle nové metodiky ekonomického odboru je příjem za hrobové zařízení nutné zaúčtovat s aktuálním
PH (21%).
Projednáno v MK 21.11.16: Hlasováním
pro:7
proti: 0
zdržel se: 0
MK doporučuje prodej
Záměr prodeje projednán a schválen v ZM 8.12.2016 pod bodem 174/9/2016.
Zveřejněno na úřední desce: od 5.01.2017 do 23.01.2017 není připomínek ani námitek
Cena dle znaleckého posudku č. 8530/051 je výsledná cena
3 070 Kč
Návrh na usnesení:
ZM schvaluje prodej movité věci – hrobového zařízení (pomníku) umístěné v sektoru II.,
evidenční číslo 14 B-15 na Městském hřbitově v Litoměřicích, za cenu dle znaleckého posudku
3.070,-Kč + 21% DPH, M.K., nar. 9.03.1975, bytem Praha 9.

2

38. Prodej pozemku parc.č. 4362/3 o výměře 1057 m (zahrada) v k.ú. Litoměřice
Žadatel: manželé S.U., nar.16.07.1974 a J.U., nar. 31.08.1970, Terezín
Odůvodnění: Žádaný pozemek je od roku 2005 dle smlouvy o pachtu pronajímán H.U., která požádala
o rozšíření smlouvy o S.U.. RM dne 15.12.2016 schválila úpravu pachtovní smlouvy. H.U. nemá zájem
o odkoupení pozemku.
Stanovisko OÚRM: V platné územně plánovací dokumentaci, kterou je ÚP, včetně změn je pozemek
zařazen do ploch RI – Individuální rekreace-chatové lokality. Pozemek se nachází v území sesuvů.
Projednáno v MK dne 16.01.2017: Hlasováním: pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
MK doporučuje záměr prodeje.
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Stanovisko OSNMM: Na základě usnesení ZM ze dne 5.06.2014 je stanovená smluvní cena pozemků:
2
2
zahrady 100 Kč/m pod stavbou 300 Kč/m , cena zahrady činí 105.700,-Kč.
Záměr prodeje projednán a schválen v ZM 2.02.2017 pod bodem 15/1/2017.
Zveřejněno na úřední desce: od 17.02.2017 do 6.03.2017, není připomínek ani námitek.
Na základě zveřejnění záměru se přihlásil druhý žadatel o odkoupení pozemku: manželé J.B., nar.
28.05.1979 a R.B., nar. 11.07.1977, Litoměřice, kteří nabízejí cenu smluvní ve výši 155.000,- Kč.
Návrh na usnesení:
2

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 4362/3 o výměře 1057 m (zahrada) v k.ú. Litoměřice
manželům S.U., nar.16.07.1974 a J.U., nar. 31.08.1970, oba bytem Terezín, za cenu smluvní ve
výši 105.700,-Kč (cena dle usnesení ZM ze dne 05.06.2014 o prodeji zahrádek, schválena
v rámci rovného přístupu k žadatelům) a uhrazení správního poplatku za vklad práva do
katastru nemovitostí.
nebo
2

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 4362/3 o výměře 1057 m (zahrada) v k.ú. Litoměřice
manželům J.B., nar. 28.05.1979 a R.B., nar. 11.07.1977, oba bytem Litoměřice, za cenu smluvní
ve výši 155.000,-Kč (cena dle nabídky kupujících) a uhrazení správního poplatku za vklad práva
do katastru nemovitostí.

2

39. Darování pozemku parc.č. 2725/1 o výměře 7369 m v k.ú. Litoměřice
Žadatel: OSNMM
Odůvodnění: ZM dne 16.09.2010 projednalo a schválilo směnu pozemků v majetku města ( Střelecký
ostrov – ubytovací zařízení, tenisový areál, veslařský areál a areál jachtingu) za pozemky v majetku
TJ Slavoj Litoměřice (fotbalový areál, Písečný ostrov – koupaliště s parkovištěm včetně hlavní budovy
2
č.p. 1928 a pozemku parc.č. 2664/10 o výměře 1 401 m ) s finančním vyrovnáním.
Součástí realizace těchto majetkoprávních změn byl také příslib převodu pozemku parc.č. 2725/1
(tenisový areál), který mohl být (převeden) realizován až po uplynutí doby, na kterou byl zatížen
zástavním právem. Převod pozemku byl ošetřen smlouvou o budoucí darovací smlouvě.
Záměr převodu byl projednán a schválen v ZM 16.09.2010 pod bodem I/1.
Zveřejněno na úřední desce: od 17.02.2017 do 6.03.2017 není připomínek ani námitek.
Návrh na usnesení:
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2

ZM schvaluje bezúplatný převod (formou daru) pozemku parc.č. 2725/1 o výměře 7369 m v k.ú.
Litoměřice z vlastnictví města Litoměřice na Slavoj Litoměřice, z.s. IČO: 14866170, Písečný
ostrov 1928/1, Litoměřice, (smlouva viz příloha orig. zápisu).

40. Bezúplatné převzetí majetku - stavebních objektů, vybudovaných na pozemcích v majetku
Města Litoměřice v rámci stavby „Rekonstrukce ŽST Litoměřice h.n.“
Žadatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO: 70994234, Dlážděná 1003/7,
Praha
Odůvodnění: Žadatel v rámci stavby „Rekonstrukce ŽST Litoměřice h.n.“ na pozemcích v majetku
Města Litoměřice parc.č. 3209/6,3209/7,3289/1,3304/3,3407/2 a 3209/10 v k.ú. Litoměřice vybudoval
z důvodu stavbou vyvolaných změn sítí technického vybavení stavební objekty: SO 05-30-03 ŽST
Litoměřice hor.n., úpravy komunikací s pořizovací cenou 1 134 132,83 Kč SO 05-63-03 ŽST
Litoměřice hor.n. a úpravy veřejného osvětlení s pořizovací cenou 1 071 466,37 Kč.
Před zahájením stavby byla s žadatelem uzavřena Smlouva o provedení stavby č. S-DB/2014/28,
s podmínkou bezúplatného předání stavebních objektů SO 05-30-03, SO 05-63-03 po jejich realizaci,
Městu Litoměřice schváleno v RM dne 18.12.2014 č. usn. 118/06/2014.
Stavební objekty SO 05-30-03 (vybudované na pozemcích Města Litoměřice) jsou ve smyslu § 13
odst.c) zákona č. 13/1997Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, příslušenstvím místní
komunikace. Stavba byla převzata SŽDC, s.o. od zhotovitele spol. STRABAG Rail a.s. protokolem č.
1/15-SSZ ze dne 30.11.2015 za účasti zástupce OÚRM( J. K.).
Stavba veřejného osvětlení pod ozn. SO 05-63-03 po jejím dokončení byla převzata SŽDC, s.o. od
zhotovitele spol. STRABAG Rail a.s. protokolem č. 2/15-SSZ ze dne 30.11.2015 za účasti zástupce
OÚRM (V. Blechy).
Návrh na usnesení:
ZM schvaluje bezúplatný převod majetku - stavebních objektů: SO 05-30-03, ŽST Litoměřice
hor.n., úpravy komunikací v hodnotě 1.134.132,83 Kč a SO 05-63-03 ŽST Litoměřice hor.n.,
úpravy veřejného osvětlení v hodnotě 1.071.466,37 Kč, vybudovaných v rámci stavby
„Rekonstrukce ŽST Litoměřice h.n.“ na pozemcích ve vlastnictví města Litoměřice: parc.č.
3209/6, 3209/7, 3289/1, 3304/3, 3407/2 a 3209/10, vše v k.ú. Litoměřice, od Správy železniční
dopravní cesty, státní organizace, IČO: 70994234, Dlážděná 1003/7, Praha.
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41. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav zařízení
přípojky NN k části pozemku parc.č. 3209/12 v k.ú. Litoměřice
Žadatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO: 70994234, Dlážděná 1003/7,
Praha
Odůvodnění: V rámci stavební akce „Rekonstrukce ŽST Litoměřice-SO 05-63-01“ byla umístěna do
pozemku parc.č. 3209/12 v k.ú. Litoměřice přípojka NN ve prospěch žadatele. Před stavební akcí
nebyla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě pro zřízení věcného břemene.
Podle předloženého GP 4422-18/2016 bylo na parc.č.3209/12 v k.ú. Litoměřice umístěno zařízení NN
v délce 5,5m. Jednorázová úhrada, se kterou žadatel souhlasí, činí:
Parcelní
číslo
3209/12

Název
druhu
pozemku
ostatní
plocha

Způsob využití
ostatní
komunikace

Druh
Délka náhrada
DPH
Výměra zařízení vedení za bm /
21%
(přípojka) bm
Kč

výpočet
(bez
DPH)

5,5

110,88

528,00

110,88
Kč

528,00 Kč

258

NN

cena celkem bez DPH

5,5

96,00

cena celkem s DPH
638,88 Kč
Cena za BM je určena dle platných zásad, schválených Zastup. města Litoměřice dne 23.6.2005
pod č. jed. I/20
Objednavatelem a plátcem geometr. plánu č. 4422-18/2016 byl žadatel. Poplatek za vklad práva do
KN hradí žadatel.
Návrh na usnesení:
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav
přípojky NN k části pozemku parc.č. 3209/12 v k.ú. Litoměřice, v rozsahu dle GP 4422-18/2016
ve prospěch Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO: 70994234, Dlážděná
1003/7, Praha 1, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 528,-Kč +21% DPH a uhrazení
správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.
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42. Zřízení věcného břemene – služebnosti místění provozování, údržby a oprav elektrizační
distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 3768/1 v k.ú. Litoměřice
Žadatel: ČEZ Distribuce a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín
Odůvodnění: V rámci stavební akce “VI-12-4013555, LT, LTM-Macharova-kNN,ppč 3718/126, nové
OM" byla žadatelem vybudována na pozemku v majetku obce vybudována nová elektrizační
distribuční soustava. Před stavební akcí byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě pro zřízení
věcného břemene č. 9810000423 dne 18.3.2015.
Objednavatelem geometr. plánu a jeho plátcem byl žadatel. Poplatky za vklad práva do KN hradí
žadatel.
Parcelní
číslo

Název
druhu
Způsob využití
pozemku

Výměra

Druh
zařízení
(přípojka)

3768/1

Ostatní plocha

1867

NN

Ost. komunikace

cena celkem bez DPH

Délka
vedení
bm

náhrada
za bm / Kč

8,95

96,00

8,95

DPH 21%

výpočet
(bez DPH)

180,43

859,20

180,43 Kč

859,20 Kč

cena celkem s DPH

1 039,63 Kč

Cena za BM je určena dle platných zásad, schválených Zastup. města Litoměřice dne 23.6.2005 pod č. jed. I/20

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav
elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 3768/1 v k.ú. Litoměřice dle GP 4320677/2015 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8,
Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 859,-Kč + 21% DPH a uhrazení správního
poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.
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43. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační
distribuční soustavy k částem pozemků parc.č. 2573/4 a 2608/2 v k.ú. Litoměřice
Žadatel: ČEZ Distribuce a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín
Odůvodnění: V rámci stavební akce “VI-12-4013149 LT, Litoměřice, Žernosecká ppč.2608/2, nové
OM " byla žadatelem vybudována na pozemcích v majetku obce nová elektrizační distribuční
soustava. Před stavební akcí byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě pro zřízení věcného břemene
č. 9810000429 dne 3.6.2015.
Objednavatelem geometr. plánu a jeho plátcem byl žadatel. Poplatky za vklad práva do KN hradí
žadatel.
Parcelní
číslo

Název druhu
Způsob využití
pozemku

Výměra

Druh
zařízení
(přípojka)

2608/2

orná

1376

NN
přípojková 1
skříň 1ks

2573/4

ostatní
plocha

324

NN

silnice

cena celkem bez DPH

Délka
vedení
bm

83
83+1

cena celkem s DPH

náhrada
za bm / Kč

DPH 21%

výpočet
(bez DPH)

500,00

105,00

500,00

96,00

1 673,28

7 968,00

1 778,28 Kč 8 468,00 Kč
10 246,28 Kč

Cena za BM je určena dle platných zásad, schválených Zastup. města Litoměřice dne 23.6.2005 pod č. jed. I/20

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav
elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků parc.č. 2573/4 a 2608/2 v k.ú. Litoměřice
dle GP 4464-56/2016, ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., IČO: 24729035,
Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 8.468,-Kč + 21% DPH a uhrazení
správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.
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44. Zřízení věcného břemene – služebnosti
umístění provozování, údržby a oprav
telekomunikačního zařízení k částem pozemků parc.č.1668/2, 2563/1 a 2563/129 v k.ú.
Litoměřice
Žadatel: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO: 04084063, Olšanská 2681/6, Praha 3
Odůvodnění: V rámci stavební akce „TM BTA Litoměřice LTSTR_OK, 11010-055993" byla
žadatelem vybudována nová přípojka telekomunikačního vedení v ul. Stránského na pozemcích
parc.č. 1668/2, 2563/1 a 2563/129 v k.ú. Litoměřice.
Před stavební akcí byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě pro zřízení věcného břemene č.
9810000451 dne 12.11.2015. Objednavatelem geometr. plánu a jeho plátcem byl žadatel. Poplatky za
vklad práva do KN hradí žadatel.
Parcelní
číslo

Název
druhu
Způsob využití
pozemku

1668/2

ostatní plocha

2563/1

zastavěná
nádvoří

2563/129

ostatní plocha

plocha

a

ostatní
komunikace
společený dvůr
ostatní
komunikace

Výměra
937
8354
1337

Délka
Druh
zařízení
vedení
(přípojka)
bm

náhrada
za bm / DPH 21%
Kč

7,66 96,00
telekomunikační 89,27 280,00

telekomunikační

telekomunikační

13,41 96,00

výpočet
(bez DPH)

154,43

735,36

5 249,08

24 995,60

270,35

1 287,36

27
Kč
32
cena celkem s DPH
Kč
Cena za BM je určena dle platných zásad, schválených Zastup. města Litoměřice dne 23.6.2005 pod č. jed. I/20
cena celkem bez DPH

110,34

5 673,85 Kč

018,32
692,17

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav
telekomunikačního zařízení k částem pozemků parc.č. 1668/2, 2563/1 a 2563/129, vše v k.ú.
Litoměřice, dle GP 4448-298/2016 ve prospěch oprávněného spol. České telekomunikační
infrastruktury a.s., IČO: 04084063, Olšanská 2681/6, Praha 3, za jednorázovou úhradu ve
smluvní výši 27.018,-Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru
nemovitostí.
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45. Zřízení věcného břemene – služebnosti
umístění provozování, údržby a oprav
kanalizačního zařízení k částem pozemků parc.č. 4768/17, 4768/30, 4826/2, 4826/6 a 4826/7
v k.ú. Litoměřice
Žadatel: Město Terezín, IČO: 002 64 474, Náměstí ČSA 179, Terezín

4826/7

ostatní plocha

ostatní komunikace

270

4826/6

ostatní plocha

ostatní komunikace

75

4826/2

ostatní plocha

ostatní komunikace

223

4768/30

orná půda

58

kanalizační řad

Odůvodnění: Žadatel (investor) umístil na pozemky v majetku Města Litoměřice v roce 2007 v rámci
stavební akce „Terezín, odvedení odpadních vod na ČOV Litoměřice" kanalizační zařízení, sloužící
k odvedení odpadních vod k ČOV Litoměřice.
Stavba kanalizace byla převedena Městem Terezín na Severočeskou vodárenskou společnost a.s.,
IČO: 49099469, Přítkovská 1689, Teplice. Oprávněným z věcného břemene bude Severočeská
vodárenská společnost a.s.. Jednorázovou náhradu a správní poplatek za vklad práva do KN bude
hradit Město Terezín jako investor stavby.
RM 30.6.2016 pod č. usn. 376/14/2016 schválila uzavření BS VCB ( trojstranné) se Severočeskou
vodárenskou společností a.s. a Městem Terezín za jednorázovou náhradu 14.985 Kč + DPH,
stanovenou podle platných zásad, schválených Zastupitelstvem města Litoměřice dne 23.6.2005 pod
č. jed. I/20. BS VCB byla uzavřena 3.11.2016.
Druh
Délka náhrada
Parcelní Název druhu
DPH
výpočet
Způsob využití
Výměra zařízení vedení za bm /
číslo
pozemku
21%
(bez DPH)
(přípojka) bm
Kč
65,9

77,00

1 065,60

5 074,30

43,9

77,00

709,86

3 380,30

81,1

77,00

1 311,39

6 244,70

16,7

4,00

14,03

66,80

54,6

4,00

45,86
218,40
3 146,75 14
984,50
cena celkem bez DPH
262,2
Kč
Kč
18
131,25
cena celkem s DPH
Kč
Cena za BM je určena dle platných zásad, schválených Zastup. města Litoměřice dne 23.6.2005 pod č. jed. I/20
4768/17

orná půda

47648

Dopad do rozpočtu města:
Jednorázová náhrada bude příjmem rozpočtu pro rok 2017 UZ1017/4000.
Návrh na usnesení:
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav
kanalizačního zařízení k částem pozemků parc.č. 4768/17, 4768/30, 4826/2, 4826/6 a 4826/7, vše
v k.ú. Litoměřice, v rozsahu dle GP č. 4139-188/2013, ve prospěch Severočeské vodárenské
společností a.s., IČO: 49099469, Přítkovská 1689, Teplice. Jednorázovou úhradu za zřízení
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věcného břemene ve smluvní výši 14.985,-Kč + 21% DPH a správní poplatek za vklad práva do
katastru nemovitostí, uhradí Město Terezín, IČO: 002 64 474, Náměstí ČSA 179, Terezín.

46. Zřízení věcného břemene - služebnosti práva chůze a jízdy k pozemkům parc.č. 684/2 a
parc.č. 684/1 a vodovodní přípojky k pozemkům parc.č. 684/2, 684/1 a 1159 ve prospěch
vlastnictví pozemku parc.č. 685, na němž je umístěna stavba č.p. 105 v části obce Pokratice,
vše v k.ú. Pokratice
Žadatel: Z.Z., dat. nar. 13.7.1985 a D.M., dat. nar. 24.9.1991, Litoměřice
Odůvodnění: Žadatelé jsou vlastníky věci nemovité - pozemku parc.č. 685, na němž je umístěna
stavba č.p. 105, vše v k.ú. Pokratice. Koupě nemovitostí byla financována úvěrovými prostředky.
Komerční banka a.s., jako zástavní věřitel požaduje po žadatelích ve prospěch stavby č.p. 105
zajištění práva chůze a jízdy přes pozemky parc.č. 684/2 a 684/1 a zajištění stávající přípojky vody na
parc.č. 684/2, 684/1 a 1159 vše v k.ú. Pokratice.
Stanovisko OÚRM 29.11.2016: Není námitek k zřízení věcného břemene.
Projednáno v RM 12.1.2017: Schválen záměr zřízení VCB práva chůze a jízdy pod č. usn. 6/1/2017,
na jehož základě byla dne 25.1.2017 uzavřena BS VCB č. 9810000511 se závazkem budoucího
zřízení práva chůze a jízdy za jednorázovou úhradu 10.000 Kč + 21% DPH po vyhotovení
geometrického plánu. Jednorázová úplata je určena podle sazebníku Zásad o zřizování věcných
břemen, omezujících vlastnické právo Města Litoměřice k věcem nemovitým, které byly schváleny
v ZM dne 23.6.2005, pod č. usn. I/20.Pro služebnost práva chůze a jízdy byl vyhotoven GP č. 138917/2017 k pozemku parc.č. 684/1; pozemek parc.č. 684/2 je dotčený celý, vše v k.ú. Pokratice.
Pro služebnost práva umístění přípojky vody byl vyhotoven GP č.1394-50 /2017 pro pozemky parc.č.
684/2, 684/1 a1159 v k.ú. Pokratice.
Jednorázová náhrada za umístění přípojky vody činní:
Parcelní číslo Název druhu pozemku
1159

Výměra

ostatní plocha
ostatní komunikace

řízení (přípojka)
Délka vedení
náhrada
bm za bm / KčDPH 21%

čet (bez DPH)

744

vodovodní

1,54

96,00

31,05

147,84

684/1

trvalý travní porost

100

vodovodní

6,12

5,00

6,43

30,60

684/2

trvalý travní porost

22

vodovodní

6,2

5,00

6,51

31,00

43,98 Kč

209,44 Kč

cena celkem bez DPH

13,86

cena celkem s DPH

253,42 Kč

Cena za BM je určena dle platných zásad, schválených Zastup. města Litoměřice dne 23.6.2005 pod č. jed. I/20

Náklady spojené s geometrickým plánem a poplatek spojený se vkladem práva do KN bude hradit
žadatel.
Dopad do rozpočtu města:
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Jednorázové úhrady budou příjmem rozpočtu UZ 4801/ORG4000
Návrh na usnesení:
a) ZM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti práva chůze a jízdy k pozemku parc.č.
684/1 v rozsahu podle GP č. 1389-17/2017 a k celému pozemku parc.č. 684/2, ve prospěch
vlastnictví pozemku parc.č. 685, na němž je umístěna stavba č.p. 105, vše v k.ú. Pokratice, za
jednorázovou úhradu ve výši 10.000,-Kč + 21% DPH. Současní spoluvlastníci – Z.Z., nar.
13.7.1985 a D.M., nar. 24.9.19915, oba bytem Litoměřice, uhradí dále náklady související
s vyhotovením geometrického plánu ve výši 3.630,-Kč a správní poplatek za vklad práva do
katastru nemovitostí.
a
b) ZM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti umístění vodovodní přípojky k částem
pozemků parc.č. 684/2, 684/1,1159 v rozsahu podle GP č. 1394-50/2017 ve prospěch vlastnictví
pozemku parc.č. 685, na němž je umístěna stavba č.p.105 vše v k.ú. Pokratice, za jednorázovou
úhradu ve výši 209,-Kč + 21% DPH. Současní spoluvlastníci – Z.Z., nar. 13.7.1985 a D. M., nar.
24.9.1991, oba bytem Litoměřice, uhradí dále náklady související s vyhotovením geometrického
plánu ve výši 4.000,-Kč a správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí.

47. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační
distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 2469/56 v k.ú. Litoměřice
Žadatel: ČEZ Distribuce a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín
Odůvodnění: V rámci stavební akce “IP-12-4006293, LT, Ltm-NN, Zelená,p.p.č. 2469/15, nové OM "
byla žadatelem vybudována na pozemku v majetku obce nová elektrizační distribuční soustava.
Před stavební akcí byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě pro zřízení věcného břemene č.
9810000471 dne 4.2.2016.
Objednavatelem geometr. plánu a jeho plátcem byl žadatel. Poplatky za vklad práva do KN hradí
žadatel.
Parcelní
číslo

Název
druhu
Způsob využití
pozemku

Výměra

Druh
zařízení
(přípojka)

Délka
vedení
bm

náhrada
za bm / Kč

DPH 21%

výpočet
(bez DPH)

2469/56

ZAHRADA

206

NN

15,47

51

165,68

788,97

165,68 Kč

788,97 Kč

cena celkem bez DPH

15,47

cena celkem s DPH

954,65 Kč

Cena za BM je určena dle platných zásad, schválených Zastup. města Litoměřice dne 23.6.2005 pod č. jed. I/20
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Návrh na usnesení:
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav
elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 2469/56 v k.ú. Litoměřice dle GP 446821/2016 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8,
Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 789,-Kč + 21% DPH a uhrazení správního
poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

48. Zřízení věcného břemene – služebnosti
umístění provozování, údržby a oprav
plynárenského zařízení k části pozemků parc.č. 1002, 1045, 1094/1, 1158, 1159/1, 3100/2 a 3226
v k.ú. Litoměřice
Žadatel: GasNet, s.r.o., IČO:27295567, Klíšská 940, Ústí nad Labem
Odůvodnění: V rámci stavební akce „REKO MS LITOMĚŘICE-Palachova+1“ žadatel zrekonstruoval
část plynárenského zařízení na Tyršově náměstí.
Před stavební akcí byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě pro zřízení věcného břemene č.
9810000409 dne 6.10.2014. Objednavatelem geometr. plánu a jeho plátcem byl žadatel. Poplatky za
vklad práva do KN hradí žadatel.
Parcelní
číslo

1002
1045
1094/1
1158
1159/1
3100/2
3226

Název druhu
pozemku

ostatní
plocha
ostatní
plocha
ostatní
plocha
ostatní
plocha
ostatní
plocha
ostatní
plocha
ostatní
plocha

Způsob využití

ostatní
komunikace
ostatní
komunikace
ostatní
komunikace
ostatní
komunikace
ostatní
komunikace
ostatní
komunikace
ostatní
komunikace

Výměra

777
1212
1925
11173
1205
236
2435

Druh
zařízení
(přípojka)

Délka vedení
bm

náhrada
za bm / Kč

DPH 21%

1087,23

96,00

21 918,56

104 374,08

21 918,56
Kč

104 374,08 Kč

výpočet

(bez DPH)

NTL
NTL
NTL
NTL
NTL
NTL
NTL

cena celkem bez DPH

126 292,64 Kč

cena celkem s DPH
Cena za BM je určena dle platných zásad, schválených Zastup. města Litoměřice dne 23.6.2005 pod č. jed. I/20
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Návrh na usnesení:
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav
plynárenského zařízení k částem pozemků parc.č. 1002, 1045, 1094/1, 1158, 1159/1, 3100/2 a
3226, vše v k.ú. Litoměřice, v rozsahu dle GP 4463-2016682/2016 ve prospěch oprávněného
GasNet, s.r.o., IČO:27295567, Klíšská 940, Ústí nad Labem, za jednorázovou úhradu ve smluvní
výši 104.374,-Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru
nemovitostí.

49. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační
distribuční soustavy k částem pozemků parc.č. 4011/3, 4069/1, 4098/7, 4011/11, 4011/5, 4098/1 a
4011/4 v k.ú. Litoměřice
Žadatel: ČEZ Distribuce a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8,Děčín
Odůvodnění: V rámci stavební akce “IE-12-4003447 LT, Litoměřice, Na Vinici, úprava vNN,KNN " byla
žadatelem vybudována na pozemcích v majetku města vybudována nová elektrizační distribuční
soustava.
Před stavební akcí byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě pro zřízení věcného břemene č.
9810000374 dne 28.3.14.
Objednavatelem geometr. plánu a jeho plátcem byl žadatel. Poplatky za vklad práva do KN hradí
žadatel.
Druh
Délka náhrada
výpočet
Parcelní
Název druhu
Způsob využití Výměra zařízení vedení za bm / DPH 21%
(bez
číslo
pozemku
(přípojka)
bm
Kč
DPH)
14
151,82
96,00
3 060,69
4011/3
ostatní plocha
ostat.komunikace
666
NN
574,72
5,74
96,00
115,72
551,04
4011/4
ostatní plocha
ostat.komunikace
289
NN
82,92
96,00
1 671,67 7 960,32
4011/5
ostatní plocha
ostat.komunikace
221
NN
5,04
96,00
101,61
483,84
4011/11
ostatní plocha
ostat.komunikace
49
NN
23,02
64,00
309,39
1 473,28
4069/1
zahrada
10943
NN
0,00
64,00
0,00
0,00
4098/7
zahrada
987
NN
2,00
500,00
210,00
1 000,00
4098/1
zahrada
2922
2x PPS
26
5 469,07
cena celkem bez DPH
270,54
043,20
Kč
Kč
31
cena celkem s DPH
512,27
Kč
Cena za BM je určena dle platných zásad, schválených Zastup. města Litoměřice dne 23.6.2005 pod č. jed.
I/20
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Návrh na usnesení:
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav
elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků parc.č. 4011/3, 4069/1, 4098/7, 4011/11,
4011/5, 4098/1 a 4011/4, vše v k.ú. Litoměřice, v rozsahu dle GP 4322-7/2015 ve prospěch
oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou
úhradu ve smluvní výši 26.043,-Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva
do katastru nemovitostí.
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