
MĚSTO LITOMĚŘICE 

  

POZVÁNKA 

na 5. schůzi Zastupitelstva města Litoměřice, 
která se koná dne 5.12. 2019 od 16:00 hodin 

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

 
Program: 
 
1. Zahájení, jmenování prac. předsednictva a volba návrhové komise, a ověřovatelů zápisu 
2. Schválení zápisu minulého jednání 
3. Kontrola plnění usnesení z minulého jednání  
4. Doplnění / stažení bodů programu 
5. Hlasování o programu 
 

6. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 25.11. 2019 

7. Uzavření smlouvy s ČSOB a.s. o přijetí úvěru na financování podílu města akce 
PAVE 

8. Návrh rozpočtu města na rok 2020 

9. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na období 2021–2022 

10. FK Litoměřicko, z.s – návratná finanční výpomoc – nový splátkový kalendář 
11. Změna termínu čerpání dotace – BIO ILLUSION s.r.o. 
12. Program regenerace městské památkové rezervace Litoměřice na období 2019–

2023 – dodatek č. 1 

13. Zásady reklamy a označování provozoven v Litoměřicích 

14. Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2020 FK Litoměřicko, z.s. 
15. Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2020 HC Stadion Litoměřice, z. s. 
16. Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2020 Slavoj BK Litoměřice z.s. 
17. Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2020 TJ Slovan Litoměřice z.s. 
18. Podání žádosti o dotaci na akci „Obnova dožilých částí krovu včetně statického 

zajištění – městský dům č.p. 15/7“ 
19. Program podpory sociálních a zdravotních aktivit 
20. Program podpory sociálních služeb na rok 2020 
21. Zrušení předkupního práva u části pozemků parc.č. 4008/95 a 4008/117, oba v k.ú. 

Litoměřice 

22. Schválení Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice pro rok 2020 

23. Pravidla participativního rozpočtu Města Litoměřice pro rok 2020 

24. Obecně závazné vyhlášky města Litoměřice 

- OZV č. 2/2019 o evidenci trvale označených psů a jejich chovatelů  
- OZV č. 3/2019 o místním poplatku ze psů 

- OZV č. 4/2019 o místním poplatku z pobytu 

25. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru za rok 2019 

26. Návrh úsporných opatření MěÚ Litoměřice na základě usnesení RM č. 396/14/2019 
27. Dodatky k nájemní a licenční smlouvě uzavřené se Zahradou Čech s.r.o. 
Majetkové záležitosti: 
Záměry 

28. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 3864/1 v k.ú. Litoměřice  
29. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 196/63, části 194/1 a parc.č. 196/64 v k.ú. 

Pokratice 

30. Záměr prodeje pozemku parc.č. 1387/4 v k.ú. Litoměřice 

31. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 657/57 v k.ú. Pokratice  
32. Směna pozemků parc.č. 2469/63 (vl. město) za část pozemku parc.č. 2470/5 v k.ú. 

Litoměřice  
33. Záměr prodeje opuštěné a neudržované klasické hrobky, sektor IV.B, evidenční 

číslo 005 na městském hřbitově 



Prodeje 

34. Bezúplatný převod (darování) pozemku parc.č.4008/131 v k.ú. Litoměřice (GTT) 
35. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 657/51 a parc.č. 657/68 v k.ú. Pokratice od ČR 

ÚZSVM 

36. Prodej BJ č. 986/44, ul. Mrázová, k.ú. Litoměřice 

37. Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace 

 
38. Informace 

39. Interpelace 

40. Diskuze 

41. Závěr 
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Podkladový materiál pro 5. jednání ZM dne 5. 12. 2019

Číslo bodu: 1

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

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

Důvodová zpráva:

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../5/2019

ZM volí složení návrhové komise na dnešní jednání.

usnesením č. ../5/2019

ZM volí ověřovatele zápisu dnešního jednání.

V Litoměřicích 28.11.2019

Předkládá/jí: Bc. Martina Skoková (vedoucí odboru)
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Podkladový materiál pro 5. jednání ZM dne 5. 12. 2019

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

Důvodová zpráva:
PhDr. Lenka Simerská a Ing. Jan Hrkal, zastupitelé Města Litoměřice za koalici Zelených a Pirátů
podali námitku proti zápisu z jednání Zastupitelstva města Litoměřice, které se konalo dne 12.9.2019
týkající se hlasování o programu tohoto zastupitelstva. Hlasování považují za zmatečné vzhledem k
předloženému bodu č. 6 "Návrh na vyhlášení místního referenda"
(Námitka je přílohou)

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../5/2019

ZM schvaluje námitku PhDr. Lenky Simerské a Ing. Jana Hrkala ze dne 24.9.2019 proti zápisu z
minulého jednání ZM konaného dne 12.9.2019 ( viz přílohy orig. zápisu).

Příloha č. 1: Namitka_proti_zapisu_ZM_12_9_2019.pdf
Příloha č. 2: Vyjadreni_k_namitce_k_zapisuZM.pdf

V Litoměřicích 28.11.2019

Předkládá/jí: Bc. Martina Skoková (vedoucí odboru)
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Podkladový materiál pro 5. jednání ZM dne 5. 12. 2019

Číslo bodu: 3
Název bodu: Kontrola plnění usnesení z minulého jednání
Zodpovídá: Mgr. Milan Čigáš
Zpracoval/a/i: Eva Šimková

Důvodová zpráva:

KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ ZE 4. JEDNÁNÍ ZM ZE DNE 12.09.2019:

A) Procesní body 1

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

2 - Schválení zápisu z minulého jednání

3 - Kontrola plnění bodů minulého jednání

4 - Doplnění/stažení bodů programu

5 - Hlasování o programu

 
B) 1. Místostarosta

6 - Doporučení zastupitelstva radě města k jednáním o nemocnici
 SPLNĚNO

7 - Předložení "Návrhu přípravného výboru na konání místního referenda v obci Litoměřice
ve věci záměru prodeje akcií / navýšení kapitálu společnosti Nemocnice Litoměřice a.s.“
NEBYLO SCHVÁLENO

8 - Vyhlášení místního referenda na území města Litoměřice
SPLNĚNO: vyhlášení oznámeno MV ČR, referendum proběhlo 8.11.2019 a je platné a
závazné

 
C) Odbor ekonomický   Ing. Zalabáková

9 -   Rozpočtová opatření dle doporučení FV
SPLNĚNO

10 - Schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci pro Destinační agenturu České
středohoří o.p.s.
SPLNĚNO – smlouva podepsána a finance odeslány

D) Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče    Ing.Křížová

11 - Schválení dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřízených městem
Litoměřice
 SPLNĚNO: všechny dodatky byly podepsány panem starostou, jeden zaslán příspěvkové
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organizaci a jeden založen ke zřizovací listině na odboru ŠKSaPP

12 - Schválení projektu "ZŠ Litoměřice, Na Valech 53 – vybudování učeben pro
polytechnické vzdělávání a přírodní vědy"
SPLNĚNO: Žádost byla podána do IROP v rámci výzvy č. 10 "Zvyšování kvality a dostupnosti
infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení" v řádném termínu

 
E) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví   Bc.Jurková

13 - Podpora sociálních služeb 2019 - 2. kolo
SPLNĚNO: smlouvy podepsány

F) Odbor územního rozvoje    Ing. Brunclíková,MBA

14 - Schválení smlouvy o budoucím prodeji stavby „Litoměřice, Želetice, ul. Želetická, p.p.č.
4843/1 tlaková kanalizace"
SPLNĚNO: smlouva podepsána

15 - Zrušení předkupního práva k pozemku parc. č. 1345/42 v k.ú. Pokratice
 SPLNĚNO: předkupní právo zrušeno

 
G) Odbor životního prostředí   Ing. Gryndler

16 - Kotlíkové půjčky
SPLNĚNO

 

 H) Kancelář starosty a tajemníka    Bc. Skoková

17 - Uzavření dohody o provedení práce s Mgr. Petrem Hermannem
SPLNĚNO

18 - Volba soudních přísedících Okresního soudu v Litoměřicích
SPLNĚNO: oznámeno předsedovi okresního soudu v Litoměřicích

 
I) Tajemník

19 - Schválení nového znění Statutu sociálního fondu č. 1/2019
SPLNĚNO

20 - Zpráva o činnosti Kontrolního výboru při ZM
SPLNĚNO

 
J) Různé    Ing. Křížová

21 - Poskytnutí dotace – Zahrada Čech, s. r. o. – Vánoční trhy 2019
SPLNĚNO – dotace proplacena
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22 - Hlasování o pokračování jednání po 20 hodině – pokračování schváleno

 
K) Odbor komunikace, marketingu a cestovního ruchu

23 - Prezentace nového grafického vizuálu města Litoměřice
SPLNĚNO

 
L) Odbor správy nemovitého majetku města    Mg. Härting

24 - Schválení dohody o splátkách dluhu
SPLNĚNO: dohoda o splátkách dluhu uzavřena

25 - Upuštění od vymáhání smluvní pokuty
SPLNĚNO

26 - Změna pravomoci ZM Litoměřice ve věci schvalování zřizování věcných břemen
PLNĚNO průběžně

27 - Záměr vkladu nemovitých věcí tvořících areál nemocnice v Litoměřicích do společnosti
Nemocnice Litoměřice a.s.
Bude projednáno v ZM dne 5.12.2019

28 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 5251/20 v k.ú. Litoměřice (nutný GP)
Žadatel: pan Rxxxxx Kxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Liberec
SPLNĚNO – odepsáno

29 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 4138/1 v k.ú. Litoměřice (nutný GP)
Žadatel: Mgr. Mxxxxxx Chxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice
SPLNĚNO – odepsáno

30 - Revokace usnesení č. 84/3/2019 ze dne 13.06.2019 upřesnění výměry dle GP (GTT)
Žadatel: OSNMM

Převod bude projednáno v ZM dne 5.12.2019

31 - Žádost o bezúplatný převod pozemku parc.č. 5272/3 v k.ú. Litoměřice na ČR ÚZSVM
Žadatel: OSNMM
SPLNĚNO

Prodeje:

32 - Majetkoprávní dořešení „připlocených pozemků“ v lokalitě ul. Škrétova
Žadatel: OSNMM
V řešení KS se připravují jedná se o 5 KS, čeká se na zápis opravy hranic v KN

33 - Majetkoprávní dořešení „připlocených pozemků“ v lokalitě ul. Sadová
Žadatel: OSNMM
SPLNĚNO

34 - Prodej pozemku parc.č. 4534/2 v k.ú. Litoměřice
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Žadatel: manželé JUDr. Jxxxx Sxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a
DxxxxxxSxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice
SPLNĚNO

35 - Prodej pozemku parc.č. 68/15 v k.ú. Pokratice
Žadatel: manželé BxxxHxx Mxxxxxxxxxxxxxxxxxx a TxxxxTxx Hxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
Polepy
SPLNĚNO

36 - Prodej pozemků parc.č. 4984/21 a 4984/80 v k.ú. Litoměřice
Žadatel: pan LxxxxxxNxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice
KS připravená, z finančních důvodů požádal o posunutí termínu (12/19) podpisu KS

37 - Prodej pozemků parc.č. 293/20, 2719/44 a 2719/45 v k.ú. Litoměřice, majetkoprávní
dořešení Tyršův most
Žadatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha, IČO: 65993390
V řešení KS je připravená a zaslána k podpisu, řeší se DPH

38 - Bezúplatný převod pozemků parc.č. 3886/10, 3886/29 a 3900/20 (areál nemocnice) v
k.ú. Litoměřice od ČR ÚZSVM
Žadatel: OSNMM
SPLNĚNO
 
39 - Bezúplatný převod pozemku parc.č. 2188/4 v k.ú. Litoměřice od ČR ÚZSVM
Žadatel: OSNMM
SPLNĚNO

40 - Částečná revokace usn.100/3/2019 ze dne 13.6.2019, týkající se úpravy výše
jednorázové náhrady za zřízení služebnosti v ul. Komenského
Žadatel: GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČO:27295567
SPLNĚNO

41 - Zřízení věcného břemene – služebnosti, elektrizační distribuční soustavy k pozemkům
parc.č. 1345/66 a 154/3 v k.ú. Pokratice
Žadatel: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035
SPLNĚNO

42 - Zřízení věcného břemene – služebnosti, elektrizační distribuční soustavy k pozemku
parc.č. 85/1 v k.ú. Pokratice
Žadatel: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035
SPLNĚNO

43 - Zřízení věcného břemene – služebnosti, elektrizační distribuční soustavy k pozemkům
parc.č. 32/1, 56/1 a 58/1 v k.ú. Litoměřice
Žadatel: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035
SPLNĚNO

44 - Zřízení věcného břemene – služebnosti, elektrizační distribuční soustavy k pozemku
parc.č. 4447/1 v k.ú. Litoměřice
Žadatel: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035
SPLNĚNO
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45 - Zřízení věcného břemene – služebnosti kanalizačního zařízení k pozemkům parc.č.
4138/1 v k.ú. Litoměřice a parc.č. 615/1 v k.ú. Pokratice
Žadatel: pan Pxxxx Kxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice
SPLNĚNO

46 - Zřízení věcného břemene – služebnosti telekomunikačního zařízení k pozemkům
parc.č. 1321/10 a 1321/11 v k.ú. Litoměřice
Žadatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, Praha,
IČO: 65993390
SPLNĚNO

47 - Zřízení věcného břemene – služebnosti vodovodního a kanalizačního zařízení
k pozemkům parc.č. 1321/10, 1321/11, 1268/19, 1354/1 a 1838/2 v k.ú. Litoměřice
Žadatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, Praha,
IČO: 65993390
SPLNĚNO

48 - Zřízení věcného břemene – služebnosti, elektrizační distribuční soustavy k pozemkům
parc.č. 3986/2, 3989/2, 3991/1 v k.ú. Litoměřice
Žadatel: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035
SPLNĚNO

M) Procesní body 2

49 - Informace

50 - Interpelace

51 - Diskuze

52 - Závěr

Návrh Usnesení:

V Litoměřicích 28.11.2019

Předkládá/jí: Mgr. Milan Čigáš (tajemník)
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Podkladový materiál pro 5. jednání ZM dne 5. 12. 2019

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

Důvodová zpráva:

Návrh Usnesení:

V Litoměřicích 28.11.2019

Předkládá/jí: Bc. Martina Skoková (vedoucí odboru)
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Podkladový materiál pro 5. jednání ZM dne 5. 12. 2019

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

Důvodová zpráva:

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../5/2019

ZM schvaluje program dnešního jednání.

V Litoměřicích 28.11.2019

Předkládá/jí: Bc. Martina Skoková (vedoucí odboru)
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Podkladový materiál pro 5. jednání ZM dne 5. 12. 2019

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

Důvodová zpráva:

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../5/2019

ZM schvaluje rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 25. 11. 2019 (viz příloha orig.
zápisu).

Příloha č. 1: EO_zapis_z_jednani_FV_25_11_2019.pdf
Příloha č. 2: EO_FV5.pdf

V Litoměřicích 28.11.2019

Předkládá/jí: Ing. Radek Lončák MBA (radní)
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Podkladový materiál pro 5. jednání ZM dne 5. 12. 2019

Číslo bodu: 7

Název bodu: Uzavření smlouvy s ČSOB a.s. o přijetí úvěru na financování
podílu města akce PAVE

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

Důvodová zpráva:

Úvěrem bude financován podíl města na projektu „PAVE – První aktivní veřejná budova v ČR,
Litoměřice“, akce celkem cca 150 mil. Kč vč. DPH, z toho dotace ze SFŽP činí 50 mil. Kč (průběžné
financování dotace), 100 mil. Kč je podíl města (z toho 10 mil. Kč z vlastních zdrojů města - již bylo
zahrnuto ve výdajích rozpočtu 2019, přesune se 1. RO do rozpočtu 2020) a zbylých 90 mil. Kč bude
řešeno tímto úvěrem.

Projekt PAVE je součástí návrhu rozpočtu na rok 2020. Návrh rozpočtu předpokládá, že podíl města
ve výši 90 mil. Kč bude financován úvěrem, z tohoto důvodu je třeba (v souladu se zákonem č.
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) schválit přijetí tohoto úvěru, včetně
úvěrové smlouvy s konkrétní bankou - tj. schválení úvěrové smlouvy je nutnou podmínkou pro
to, aby mohl být následně ZM schválen předložený návrh rozpočtu na rok 2020.

Vzhledem k tomu, že úvěry již nejsou podřízeny režimu zákona o veřejných zakázkách (patří
mezi výjimky dle § 29 písm. m) zákona č. 134/2016 Sb.), řešil ekonomický odbor nabídku úvěru
pouze formou poptávky.

Ekonomický odbor poptal celkem 6 bank: Komerční banku, a.s., Československou obchodní banku,
a.s., Českou spořitelnu, a.s., UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., MONETA
Money Bank, a.s. a Raiffeisenbank a.s. Termín pro předložení nabídek byl stanoven do 13.11.2019.

V požadovaném termínu předložily nabídky 3 banky: Komerční banka, a.s., Československá obchodní
banka, a.s. a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. MONETA Money Bank, a.s. a
Raiffeisenbank a.s. uvedly ihned po zaslání poptávky, že se nezúčastní, Česká spořitelna, a.s.
původně uvedla, že se zúčastní, ale nakonec dne 13.11.2019 oznámila, že nabídku nepodá.

Nejnižší nabídku podala Československá obchodní banka, a.s.. Výsledek poptávky byl předložen na
jednání RM 18.11., ta doporučila ZM schválit smlouvu o úvěru s touto bankou.

 

základní parametry úvěrové smlouvy:

 

věřitel: Československá obchodní banka, a.s.

výše úvěru: 90 mil. Kč

úroková sazba: fixní úroková sazba 1,33 % p.a. – fixace sazby do 20.9. 2026, poté bude umožněna
mimořádná splátka úvěru (celého nebo části úvěru) bez sankce a v případě, že bude v úvěrovém
vztahu pokračováno, bude řešeno nastavení sazby na další období (doba fixace na další období dle
konkrétních požadavků města)
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výše úroků do 20.9. 2026: cca 6 mil. Kč

výše úroků za celou dobu trvání smlouvy (do 20.9. 2036 – při sazbě 1,33 % p.a.): cca 10,4 mil. Kč

čerpání úvěru: od 2/2020 do 9/2021

splatnost úvěru: 15 let od ukončení čerpání úvěru, tj. měsíční splátky ve výši 500 tis. Kč od 10/2021
do 9/2036 (tj. roční splátka jistiny 6 mil. Kč)

zajištění úvěru: bez zajištění

 

Předpoklad ročních příjmů z nájemného ve výši cca 4,2 mil. Kč, roční splátka úvěru (jistina + úrok)
cca 7 mil. Kč, tj. roční dopad do cash-flow města cca 3 mil. Kč.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../5/2019

ZM schvaluje uzavření smlouvy o přijetí úvěru s Československou obchodní bankou, a.s., se sídlem
Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057, IČO: 00001350, ve výši 90 mil. Kč, na financování podílu
města na projektu „PAVE – První aktivní veřejná budova v ČR, Litoměřice“ (viz příloha orig. zápisu).

 

Příloha č. 1: EO_uverova_smlouva_vcetne_priloh_PAVE.pdf

V Litoměřicích 28.11.2019

Předkládá/jí: Mgr. Karel Krejza (místostarosta)
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Podkladový materiál pro 5. jednání ZM dne 5. 12. 2019

Číslo bodu: 8
Název bodu: Návrh rozpočtu města na rok 2020
Zodpovídá: Ing. Iveta Zalabáková
Zpracoval/a/i: Ing. Iveta Zalabáková

Důvodová zpráva:

 

FV na svém jednání 13.11. projednal konečnou verzi návrhu rozpočtu na rok 2020 a doporučil
ji ke schválení na jednání ZM dne 5.12. 2019
následně byl návrh rozpočtu předložen na jednání RM 18.11. – RM rovněž doporučila ke
schválení ZM na jednání 5.12. 2019
v souladu s příslušnou legislativou byl návrh rozpočtu zveřejněn dne 20.11. (15 dní před
jednáním ZM)
rozpočet na rok 2020 navržen v těchto parametrech:

 

PŘÍJMY                                                                              615.300 tis. Kč

VÝDAJE                                                                            717.344 tis. Kč

z toho přesuny výdajů z roku 2019 do roku 2020 ve výši 7 290 tis. Kč

 

rozdíl PŘÍJMY – VÝDAJE          (SALDO ROZPOČTU - SCHODEK)       - 102 044 tis. Kč

FINANCOVÁNÍ                                       102.044 tis. Kč1.

 

schodek rozpočtu pokryt takto:

90.000 tis. Kč             dlouhodobý úvěr na podíl města akce PAVE

11.587 tis. Kč             mimořádná dotace SURAO z minulých let

     457 tis. Kč             vlastní zdroje města z minulých let

 

V tomto předloženém návrhu rozpočtu není ještě zahrnuto navýšení tarifů na rok 2020 pro
příspěvkové organizace – bude provedeno 1. rozpočtovým opatřením v ZM 6.2. – tj. předpoklad
zvýšení výdajů rozpočtu 2020 o dalších cca 8,5 mil. Kč.

(podrobnější  členění těchto základních parametrů rozpočtu - zejména z pohledu  rozdělení na
běžný a kapitálový rozpočet a konkrétní rozbor částky financování – uvedeno v příloze - tabulka
rekapitulace)
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Návrh Usnesení:

usnesením č. ../5/2019

ZM schvaluje rozpočet města Litoměřice na rok 2020 v těchto parametrech:

PŘÍJMY ve výši 615.300 tis. Kč

VÝDAJE ve výši 717.344 tis. Kč

FINANCOVÁNÍ ve výši 102.044 tis. Kč, z toho:

90.000 tis. Kč             dlouhodobý úvěr na podíl města akce PAVE

11.587 tis. Kč             mimořádná dotace SURAO z minulých let

     457 tis. Kč             vlastní zdroje města z minulých let

Závaznými ukazateli rozpočtu jsou jednotlivé účelové zdroje (ÚZ) rozpočtu – v rozpočtu definováno
5místným účelovým znakem (viz příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: EO_Navrh_rozpoctu_rekapitulace_final.pdf
Příloha č. 2: EO_Navrh_rozpoctu_2020.pdf

V Litoměřicích 28.11.2019

Předkládá/jí: Mgr. Karel Krejza (místostarosta)
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Podkladový materiál pro 5. jednání ZM dne 5. 12. 2019

Číslo bodu: 9

Název bodu: Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na období
2021-2022

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

Důvodová zpráva:

Odůvodnění:

- povinnost vyplývající ze zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů –
povinnost sestavovat na období 2 – 5 let následujících po roce, na který je sestavován roční rozpočet
– s účinností od 21.2. 2017  povinnost projednávat v zastupitelstvu města (v případě města
Litoměřice bylo do ZM předkládáno i v minulosti nad rámec zákona)

- předkládaný střednědobý výhled rozpočtu (SVR) je zpracován na období 2021 – 2022 

- v souladu s příslušnou legislativou bylo zveřejněno 15 dní před jednáním ZM na úřední desce

- kapitálové příjmy a výdaje – ve výhledu obsaženy pouze dosud známé skutečnosti, tj. kapitálové
příjmy předpokládány v minimální obvyklé výši (příjmy z prodeje nemovitostí a pozemků),
v kapitálových výdajích uvažováno pouze splácení dlouhodobého závazku vyplývajícího z projektu
EPC (město bude splácet do r. 2026) a dále uvažováno splácení úvěru na akci PAVE (proti tomu
v nedaňových příjmech uvažovány příjmy z nájemného) 

- běžné příjmy a výdaje (tj. běžný provozní rozpočet a z něj vyplývající provozní saldo) –
vzhledem k minimální výši kapitálových příjmů v posledních letech je výše provozního salda
zásadní parametr pro další možný rozvoj města, tj. financování nových investic (spolu
s rezervami z minulých let)

- stav rezerv z minulých let – k 1.1. 2019 takto:

vlastní zdroje města: 121 mil. Kč

zůstatek mimořádné dotace SURAO: 47 mil. Kč

předpokládaný stav rezerv k 1.1. 2020 = stav rezerv k 1.1. 2019 + výsledek rozpočtu 2019 (tj. rozdíl
mezi příjmy a výdaji rozpočtu v roce 2019)

- SVR na období 2020 – 2021 schválený na ZM v 12/2018 predikoval, že z provozního rozpočtu je
město schopno generovat ročně provozní saldo ve výši přes 30 mil. Kč

- v předkládaném SVR na období 2021 – 2022 (tj. dle aktuálních podmínek): snížení
předpokládaného provozního salda cca o 10 mil. Kč ročně

- hlavní důvody tohoto snížení – „rozevírání nůžek“ mezi tempem růstu běžných příjmů a běžných
výdajů – tj. nižší tempo růstu daňových příjmů (nižší tempo růstu daní než v minulých letech, snížení
příjmů z hazardu) a naproti tomu vyšší nárůst běžných výdajů (z toho zejména platů zaměstnanců
města a příspěvkových organizací, které je nutno pokrýt z důvodu každoročního povinného
navyšování dle nařízení vlády)     
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Viz příloha – Střednědobý výhled rozpočtu na období 2021 - 2022

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../5/2019

ZM schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu města Litoměřice na období 2021 - 2022 (viz
příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: EO_Strednedoby_vyhled_rozpoctu_SVR_2021_2022.pdf

V Litoměřicích 28.11.2019

Předkládá/jí: Mgr. Karel Krejza (místostarosta)
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Podkladový materiál pro 5. jednání ZM dne 5. 12. 2019

Číslo bodu: 10

Název bodu: FK Litoměřicko, z.s - návratná finanční výpomoc - nový splátkový
kalendář

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

Důvodová zpráva:

Sportovní klub FK Litoměřicko, z.s., se sídlem U Stadionu 1980/2, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 713
61 žádá ZM o úpravu splátkového kalendáře pro vrácení návratné finanční výpomoci, poskytnuté
městem Litoměřice na základě Veřejnoprávní smlouvy č. ŠKAS 177/2018 ze dne 27. 6. 2018. Dle
platné smlouvy je část návratné finanční výpomoci ve výši 500.000Kč splatná ke dni 31.12.2019.
Tuto částku není sportovní klub FK Litoměřicko, z.s. z důvodů uvedených v žádosti (viz příloha orig.
zápisu) schopen zaplatit ve stanovené lhůtě, a proto žádá o rozložení částky a nastavení
nového splátkového kalendáře pro zbývající výši svého závazku, a to následovně:

2020 -200.000Kč
2021 -200.000Kč
2022 -200.000Kč
2023 -200.000Kč
2024 -200.000Kč
2025 -200.000Kč
2026 -200.000Kč
2027 -200.000Kč 
2028 -150.000Kč

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../5/2019

ZM schvaluje

a) nový splátkový kalendář pro vrácení návratné finanční výpomoci poskytnuté spolku FK
Litoměřicko, z.s., se sídlem U Stadionu 1980/2, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 71 361 na základě
Veřejnoprávní smlouvy č. ŠKAS 177/2018 ze dne 27. 6. 2018

b) uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. ŠKAS
177/2018 uzavřené dne 27. 6. 2018 mezi Městem Litoměřice a spolkem FK Litoměřicko, z.s., se
sídlem U Stadionu 1980/2, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 71 361 (dodatek viz příloha orig. zápisu)

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

Příloha č. 1: Zadost_FK_Litomericko.pdf
Příloha č. 2: Dodatek_c_1_k_VPS_o_navratne_financni_vypomoci_FKLitomericko.pdf
Příloha č. 3: RO_ZM_5_12_2019_splatka_pujcky_FKLitomericko.pdf
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V Litoměřicích 28.11.2019

Předkládá/jí: Ing. Andrea Křížová (vedoucí odboru)
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Podkladový materiál pro 5. jednání ZM dne 5. 12. 2019

Číslo bodu: 11
Název bodu: Změna termínu čerpání dotace – BIO ILLUSION s.r.o.
Zodpovídá: Ing. Andrea Křížová
Zpracoval/a/i: Dagmar Zelená

Důvodová zpráva:
Žádost Bio Illusion s.r.o. ze dne 8. 11. 2019 týkající se prodlužení termínu pro využití poskytnuté
dotace do roku 2020 (viz.příloha orig. zápisu).
Zastupitelstvo města Litoměřice dne 11. 4. 2019 schválilo usnesením č. 31/2/2019 dotaci ve výši 250
000 Kč společnosti   Bio   Illusion s.r.o.,  se  sídlem Jabloňová 2929/30,  106 00 Praha 10,  IČO:
62908049 na uskutečnění projektu natáčení komedie ze školního prostředí s názvem "Název jsem
zapomněl", které mělo proběhnout v Litoměřicích a blízkém okolí v roce 2019.
Z důvodu uvedených v přiložené žádosti se bohužel tvůrcům film nepodaří realizovat v letošním roce,
a  proto  je  Zastupitelstvu  města  Litoměřice  předkládán  dodatek  Dodatek  č.  2,  ve  kterém jsou
zahrnuty změny týkající se data konání projektu a prodloužení termínu použití dotace do roku 2020 -
viz příloha orig. zápisu.

Dle Čl. 8 odst. 4 uvedené smlouvy lze smlouvu měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky za
souhlasu obou smluvních stran, platnost těchto dodatků je podmíněna souhlasem Zastupitelstva
města Litoměřice.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../5/2019

ZM schvaluje
a) Bio Illusion s.r.o., Jabloňová 2929/30, 106 00 Praha 10, IČO: 629080479 prodloužení termínu
čerpání dotace na projekt natáčení filmové komedie "Název jsem zapomněl"  v částce 250 tis. Kč
nejpozději do 15.12.2020.

b) dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskyntutí dotace č. ŠKAS/162/2019 uzavřené dne 25. 4.
2019 mezi  Městem Litoměřice,  Mírové náměstí  15/7,  412 01 Litoměřice,  IČO: 00263958 a Bio
Illusion s.r.o., Jabloňová 2929/30, 106 00 Praha 10, IČO:629080479 (viz příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1:
Bio_Illusion_s_r_o_Zadost_o_presunuti_dotace_do_roku_2020_komedie_Nazev_jsem_zapomnel.pdf
Příloha č. 2: Dodatek_c_2_k_VPS_o_dotaci_Bio_Illusion.pdf

V Litoměřicích 28.11.2019

Předkládá/jí: Ing. Andrea Křížová (vedoucí odboru)
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Podkladový materiál pro 5. jednání ZM dne 5. 12. 2019

Číslo bodu: 12

Název bodu: Program regenerace městské památkové rezervace Litoměřice na
období 2019–2023 – dodatek č. 1

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

Důvodová zpráva:

Odbor ŠKSaPP předkládá ZM ke schválení dokument „Program regenerace městské památkové
rezervace Litoměřice na období 2019 – 2023 – dodatek č. 1“.

Tento dokument aktualizuje body 9.2. a 9.3 "Programu" o již  zrealizované akce v období roku 2019
(9.2.) a následně reaguje na nové potřeby obnov či udržovacích prací na kulturních památkách na
území MPR Litoměřice, které byly pracovníky státní památkové péče zjištěny v průběhu letošního
roku (bod 9.3.).

Jde o jeden z hodnocených podkladů pro stanovení výše kvóty finančních příspěvků Ministerstva
kultury ČR určených na obnovu nemovitých kulturních památek v rámci Programu regenerace
městských památkových rezervací a zón, kterého se město Litoměřice účastní pravidelně již od roku
1990. Aktuální znění tohoto dokumentu tak plně koresponduje s předepsaným formulářem
Rekapitulace akcí obnovy pro rok 2020 předloženým na MK ČR k 15.11.2019.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../5/2019

ZM schvaluje dokument „Program regenerace městské památkové rezervace Litoměřice na období
2019–2023 – dodatek č. 1“ (viz. příloha orig.zápisu).

Příloha č. 1: PROGRAM_REGENERACE_MPR_Litomerice_2019_2023_dodatek_1.pdf

V Litoměřicích 28.11.2019

Předkládá/jí: Ing. Andrea Křížová (vedoucí odboru)
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Podkladový materiál pro 5. jednání ZM dne 5. 12. 2019

Číslo bodu: 13
Název bodu: Zásady reklamy a označování provozoven v Litoměřicích
Zodpovídá: Ing. Andrea Křížová
Zpracoval/a/i: Ing. Andrea Křížová

Konzultoval/a (s
kým):

Komise ÚR a městských památek, Komise marketingu a
cestovního ruchu, odbor ÚR, odbor dopravy a silníčního
hospodářství, Živnostenský úřad, Stavební úřad,odbor správy
nemovitého majetku města, odbor komunikace, marketingu a
cestovního ruchu

Důvodová zpráva:

Odbor ŠKSaPP předkládá Zastupitelstvu města ke schválení Zásady reklamy a označování
provozoven v Litoměřicích (dále jen Zásady). Tento dokument navazuje na aktuálně platný Program
regenerace MPR Litoměřice na období 2019-2023 a jeho cílem je nastavit závazná pravidla pro
označování provozoven a outdoorovou reklamu v prostoru historického jádra města resp. v městské
památkové rezervaci a přiměřeně i v jejím ochranném pásmu.
Zásady obsahují konkrétní požadavky památkové péče, aby bylo vlastníkům objektů resp.
provozovatelům zařízení dopředu zřejmé a tedy předvídatelné, jaké podmínky bude při povolování
realizace firemního označení správní orgán uplatňovat.
Zásady byly interně projednány s ostatními dotčenými odbory MěÚ Litoměřice - Stavební úřad,
odbor územního rozvoje, odbor dopravy, Živnostenský úřad a odbor komunikace marketingu a
cestovního ruchu. Následně byl projednán a odsouhlasen v Komisi územního rozvoje a městských
památek (30/9/2019) a v Komisi marketingu a cestovního ruchu (6/11/2019).
Odbor ŠKSaPP zároveň předkládá v rámci návrhu rozpočtu pro rok 2020 alokaci finančních
prostředků ve výši 100tis Kč / rok pro průběžný dotační program na podporu realizace Reklamy a
označování provozoven v souladu se Zásadami, kdy po schválení návrhu rozpočtu 2020 v ZM,
předloží Radě města ke schválení podmínky pro vyhlášení tohoto Programu.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../5/2019

ZM schvaluje dokument Zásady reklamy a označování provozoven v Litoměřicích (viz. příloha orig.
zápisu).

Příloha č. 1: ZM_5_12_2019_Zasady_reklamy_a_oznacovani_provozoven.pdf
Příloha č. 2: ZM_5_12_2019_Zasady_reklamy_a_oznacovani_provozoven_zkracene.pdf

V Litoměřicích 28.11.2019

Předkládá/jí: Ing. Andrea Křížová (vedoucí odboru)
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Podkladový materiál pro 5. jednání ZM dne 5. 12. 2019

Číslo bodu: 14

Název bodu: Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2020 FK
Litoměřicko, z.s.

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

Důvodová zpráva:

FK Litoměřicko, z.s., IČO: 467 71 361, U Stadionu 1980/2, 412 01 Litoměřice žádá o poskytnutí
dotace ve výši 2.300.000 Kč na zabezpečení své celoroční činnosti pro rok 2020 (žádost viz příloha
orig. zápisu). Povinnou přílohou žádosti je i detailní finanční plán spolku pro rok 2020, který byl
předložen všem členům komise sportu na jednání dne 27.11.2019. Zastupitelům města je tato příloha
k dispozici na odboru ŠKSaPP.

Komise sportu při RM na svém jednání dne 27. 11. 2019 žádost včetně její přílohy projednala a s
přihlédnutím ke Koncepci rozvoje sportu v Litoměřicích pro období 2018-2023 (usnesení ZM
č.100/4/2018 ze dne 21. 6. 2018), závěrečné zprávě útvaru kontroly a interního  auditu města
Litoměřice z provedené veřejnosprávní kontroly využití dotace za rok 2018 a stanoveným limitům
v návrhu rozpočtu města Litoměřice pro rok 2020 (předpokládané výnosy z hazardu a daňové příjmy
rozpočtu) doporučuje poskytnutí dotace ve výši 2.000.000 Kč.

Dopad do rozpočtu města

Rozpočet pro rok 2020:
03241/3200  individuální dotace - fotbal    2.000 tis. Kč

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../5/2019

ZM schvaluje
a) poskytnutí účelové dotace ve výši 2.000.000 Kč pro FK Litoměřicko, z.s.,  U Stadionu 1980/2, 412
01 Litoměřice,IČO: 467 71 361 na podporu celoroční činnosti spolku pro rok 2020
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Litoměřice, Mírové náměstí
15/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 00263958 a FK Litoměřicko, z.s.,  U Stadionu 1980/2, 412 01
Litoměřice,IČO: 467 71 361  (viz příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: FK_Litomericko_zadost_o_dotaci.pdf
Příloha č. 2: VPS_o_poskytnuti_dotace_FKLitomericko_2020cinnost.docx

V Litoměřicích 28.11.2019

Předkládá/jí: Ing. Andrea Křížová (vedoucí odboru)
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Podkladový materiál pro 5. jednání ZM dne 5. 12. 2019

Číslo bodu: 15

Název bodu: Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2020 HC Stadion
Litoměřice, z. s.

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

Důvodová zpráva:

HC Stadion Litoměřice, z. s., IČO: 467 69 129, Zahradnická 215/28, 412 01 Litoměřice žádá o
poskytnutí dotace ve výši 6.200.000 Kč na zabezpečení své celoroční činnosti pro rok 2020 (žádost
viz příloha orig. zápisu). Povinnou přílohou žádosti je i detailní finanční plán spolku pro rok 2020,
který byl předložen všem členům komise sportu na jednání dne 27.11.2019. Zastupitelům města je
tato příloha k dispozici na odboru ŠKSaPP.

Komise sportu při RM na svém jednání dne 27. 11. 2019 žádost včetně její přílohy projednala a s
přihlédnutím ke Koncepci rozvoje sportu v Litoměřicích pro období 2018-2023(usnesení ZM
č.100/4/2018 ze dne 21.6.2018), závěrečné zprávě útvaru kontroly a interního  auditu města
Litoměřice z provedené veřejnosprávní kontroly využití dotace za rok 2018 a stanoveným limitům
v návrhu rozpočtu města Litoměřice pro rok 2020 (předpokládané výnosy z hazardu a daňové příjmy
rozpočtu) doporučuje poskytnutí dotace ve výši 5.900.000 Kč.

Dopad do rozpočtu města

Rozpočet pro rok 2020:
03241/3200  individuální dotace - lední hokej    5.900 tis.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../5/2019

ZM schvaluje
a) poskytnutí účelové dotace ve výši 5.900.000 Kč pro HC Stadion Litoměřice, z. s., Zahradnická
215/28, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 69 129 na podporu celoroční činnosti spolku pro rok 2020
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Litoměřice, Mírové náměstí
15/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 00263958 a HC Stadion Litoměřice, z. s., se sídlem Zahradnická
215/28, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 69 129(viz příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: HC_Stadion_Litomerice_zadost_o_dotaci.pdf
Příloha č. 2: VPS_HC_Stadion_Litomerice_dotace_na_cinnost_2020.docx

V Litoměřicích 28.11.2019

Předkládá/jí: Ing. Andrea Křížová (vedoucí odboru)
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Číslo bodu: 16

Název bodu: Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2020 Slavoj BK
Litoměřice z.s.

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

Důvodová zpráva:

Slavoj Basketbalový klub Litoměřice, z.s., IČO: 270 09 441, Vrchlického 270/5, 412 01 Litoměřice
žádá žádá o poskytnutí dotace ve výši 2.500.000 Kč na zabezpečení své celoroční činnosti pro rok
2020 (žádost viz příloha orig. zápisu). Povinnou přílohou žádosti je i detailní finanční plán spolku pro
rok 2020, který byl předložen všem členům komise sportu na jednání dne 27.11.2019. Zastupitelům
města je tato příloha k dispozici na odboru ŠKSaPP.

Komise sportu při RM na svém jednání dne 27. 11. 2019 žádost včetně její přílohy projednala a s
přihlédnutím ke Koncepci rozvoje sportu v Litoměřicích pro období 2018-2023 (usnesení ZM
č.100/4/2018 ze dne 21. 6. 2018), závěrečné zprávě útvaru kontroly a interního  auditu města
Litoměřice z provedené veřejnosprávní kontroly využití dotace za rok 2018 a stanoveným limitům
v návrhu rozpočtu města Litoměřice pro rok 2020 (předpokládané výnosy z hazardu a daňové příjmy
rozpočtu) doporučuje poskytnutí dotace ve výši 2.100.000 Kč.

Dopad do rozpočtu města

Rozpočet pro rok 2020:
03241/3200  individuální dotace - basketbal    2.900 tis. Kč

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../5/2019

ZM schvaluje
a) poskytnutí účelové dotace ve výši 2.100.000 Kč pro Slavoj Basketbalový klub Litoměřice,
z.s., Vrchlického 270/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 270 09 441 na podporu celoroční činnosti spolku
pro rok 2020
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Litoměřice, Mírové náměstí
15/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 00263958 a Slavoj Basketbalový klub Litoměřice, z.s., Vrchlického
270/5, 412 01 Litoměřice,IČO: 270 09 441(viz příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: Slavoj_BK_Litomerice_zadost_o_dotaci.pdf
Příloha č. 2: VPS_Slavoj_BK_Litomerice_dotace_na_cinnost_2020.docx

V Litoměřicích 28.11.2019

Předkládá/jí: Ing. Andrea Křížová (vedoucí odboru)
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Číslo bodu: 17

Název bodu: Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2020 TJ Slovan
Litoměřice z.s.

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

Důvodová zpráva:

TJ Slovan Litoměřice z.s., IČO: 467 68 955, Na Vinici 1017/6, 412 01 Litoměřice žádá o poskytnutí
dotace ve výši 900.000 Kč na zabezpečení své celoroční činnosti pro rok 2020 (žádost viz příloha
orig. zápisu). Povinnou přílohou žádosti je i detailní finanční plán spolku pro rok 2020, který byl
předložen všem členům komise sportu na jednání dne 27.11.2019. Zastupitelům města je tato příloha
k dispozici na odboru ŠKSaPP.

Komise sportu při RM na svém jednání dne 27. 11. 2019 žádost včetně její přílohy projednala a s
přihlédnutím ke Koncepci rozvoje sportu v Litoměřicích pro období 2018-2023 (usnesení ZM
č.100/4/2018 ze dne 21. 6. 2018), závěrečné zprávě útvaru kontroly a interního auditu města
Litoměřice z provedené veřejnosprávní kontroly využití dotace za rok 2018 a stanoveným limitům
v návrhu rozpočtu města Litoměřice pro rok 2020 (předpokládané výnosy z hazardu a daňové příjmy
rozpočtu) doporučuje poskytnutí dotace ve výši 800.000 Kč.

Dopad do rozpočtu města

Rozpočet pro rok 2020:
03241/3200  individuální dotace - basketbal    2.900 tis.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../5/2019

ZM schvaluje
a) poskytnutí účelové dotace ve výši 800.000 Kč pro TJ Slovan Litoměřice z.s., Na Vinici 1017/6, 412
01 Litoměřice,IČO: 467 68 955 na podporu celoroční činnosti spolku pro rok 2020
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Litoměřice, Mírové náměstí
15/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 00263958 a TJ Slovan Litoměřice z.s., Na Vinici 1017/6, 412 01
Litoměřice, IČO: 467 68 955 (viz příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: TJ_Slovan_Litomerice_zadost_o_dotaci.pdf
Příloha č. 2: VPS_TJ_Slovan_Litomerice_dotace_na_cinnost_2020.docx

V Litoměřicích 28.11.2019

Předkládá/jí: Ing. Andrea Křížová (vedoucí odboru)
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Číslo bodu: 18

Název bodu: Podání žádosti o dotaci na akci „Obnova dožilých částí krovu
včetně statického zajištění – městský dům č.p. 15/7“

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

Důvodová zpráva:

Záměrem projektu je v souladu se schváleným Programem regenerace MPR Litoměřice na
období 2019-2023 realizace obnovy dožilých částí krovu včetně statického zajištění městského
domu "Pod Kalichem" č.p. 15/7, umístěného na pozemku parc. č. st. 1, Mírové náměstí, jehož
vlastníkem je město Litoměřice. Předpokládaná výše celkových nákladů je 3,5mil Kč.

Název dotačního programu: Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro
rok 2020

Minimální výše podpory 30.000,- maximální výše podpory 1.000.000,-  / maximální výše dotace je
70% z celkových uznatelných nákladů projektu.

Ke spolufinancování projektu budou využity vlastní zdroje alokované v rozpočtu správního odboru
pro rok 2020 a finanční prostředky Programu Regenerace MPR vyhlášeného MK ČR pro rok 2020.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../5/2019

ZM schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu na záchranu a obnovu kulturních památek
Ústeckého kraje pro rok 2020 na realizaci projektu "Obnova dožilých částí krovu včetně statického
zajištění městského domu "Pod Kalichem" č.p. 15/7".

V Litoměřicích 28.11.2019

Předkládá/jí: Ing. Andrea Křížová (vedoucí odboru)
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Číslo bodu: 19

Název bodu: Program podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany
města Litoměřice na rok 2020

Zodpovídá: Ing. Renáta Jurková
Zpracoval/a/i: Jana Eflerová

Důvodová zpráva:

Na rok 2020 je připraven „Program podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města
Litoměřice na rok 2020“. V rozpočtu je na tyto dotace vyčleněna částka 350 000 Kč. Přílohou návrhu
jsou pravidla Dotačního programu (viz orig. zápisu příloha č. 1)  a vzor Smlouvy o poskytnutí dotace
(viz orig. zápisu příloha č. 2). Odboru sociálních věcí a zdravotnictví se ukládá vyhlášení Programu
na webu města Litoměřice od 2.1.2020. Dopad do rozpočtu bude po schválení rozpočtu na rok 2020
pod ÚZ 06005.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../5/2019

ZM schvaluje:
a) Program podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice na rok 2020
(příloha č. 1 - pravidla viz orig. zápisu)  
b) vzorovou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace (příloha č. 2 - vzorová sml. viz orig. zápisu)

Příloha č. 1: Pravidla_dotacniho_programu_2020.pdf
Příloha č. 2: Smlouva_o_dotaci_vzor_2020_program_aktivit.pdf

V Litoměřicích 28.11.2019

Předkládá/jí: Lukas Wünsch (místostarosta)
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Číslo bodu: 20
Název bodu: Program podpory sociálních služeb na rok 2020
Zodpovídá: Ing. Renáta Jurková
Zpracoval/a/i: Bohdana Dojčinovičová
Konzultoval/a (s
kým): Martina Skoková

Důvodová zpráva:

V roce 2020 budou sociální služby financované tzv. vyrovnávací platbou. Všichni poskytovatelé
sociálních služeb, jejichž sociální služby jsou součástí Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje
na období 2019-2021 obdrží od Ústeckého kraje Pověření k zajištění dostupnosti poskytování sociální
služby. Město Litoměřice se v rámci smlouvy o poskytnutí dotace k tomuto pověření připojí.

Dotační program bude po schválení Zastupitelstvem města zveřejněn od 10. 12. 2019. Žádosti budou
přijímány v termínu :

kolo od 20. 1. 2020 do 31. 1. 20201.
kolo od   1. 6. 2020 do 12. 6. 20202.

Dotační podmínky a vzor smlouvy o poskytnutí dotace byly konzultovány s Odborem Kanceláří
starosty a tajemníka (viz příloha orig. zápisu).

Dopad do rozpočtu města:

po schválení rozpočtu na rok 2020 viz. ÚZ 06043/6400 – Podpora soc. služeb (dotační. program)

 

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../5/2019

ZM schvaluje:

a) dotační program "Podpora sociálních služeb pro rok 2020" (viz příloha č.1 orig. zápisu).
b) vzorové znění Smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha č.2 orig. zápisu).

Příloha č. 1: Dotacni_program_Podpora_soc._sluzeb_2020.pdf
Příloha č. 2: Vzor_smlouvy_o_dotaci_2020.pdf

V Litoměřicích 28.11.2019

Předkládá/jí: Lukas Wünsch (místostarosta)
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Číslo bodu: 21

Název bodu: Zrušení předkupního práva u části pozemků parc.č. 4008/95 a
4008/117, oba v k.ú. Litoměřice.

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

Důvodová zpráva:

Pro pozemky parc. č. 4008/95 a 4008/117, oba v k.ú. Litoměřice bylo dle § 101 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů zřízeno
vydáním současně platného Územního plánu Litoměřice, respektive jeho změn, předkupní právo pro
Město Litoměřice. V případě pozemku parc. č. 4008/117 v k.ú. Litoměřice bylo předkupní právo
zřízeno z důvodu vymezení veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury označené jako D7 -
Místní propojovací komunikace v prostoru Za Plynárnou. V případě pozemku parc. č. 4008/95 v k.ú.
Litoměřice bylo předkupní právo zřízeno z důvodu vymezení veřejně prospěšné stavby spojené
s realizací centrálního zdroje tepla – Geotermální teplárna a rozvody tohoto zdroje. Platná územně
plánovací dokumentace navíc stanovuje možnost vyvlastnění a to pro záměry realizace veřejně
prospěšných staveb T101 - Centrální zdroj tepla - Geotermální teplárna (GTT), T102 - Nouzové
záložní zdroje tepla (4 kontejnerové plynové kotelny), viz příloha situace.pdf. Důvod požadavku na
zrušení předkupního práva na část zmíněných pozemků je již proběhlá realizace centra pro výzkum
geotermální energie RINGEN. Jedná se tedy o část pozemků pod realizovanou stavbou a část
pozemku související se stavbou, viz příloha pozemky.pdf. Město Litoměřice vlastní oba výše uvedené
pozemky tudíž uvedené předkupní právo zapsané v katastru nemovitostí je bezpředmětné a je možné
ho zrušit pro celé pozemky nikoliv jen pro jejich části.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../5/2019

ZM schvaluje zrušení předkupního práva na pozemky parc.č. 4008/95 a 4008/117, oba v k.ú.
Litoměřice.

Příloha č. 1: situace.pdf
Příloha č. 2: pozemky.pdf

V Litoměřicích 28.11.2019

Předkládá/jí: Mgr. Václav Červín (místostarosta)
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Podkladový materiál pro 5. jednání ZM dne 5. 12. 2019

Číslo bodu: 22

Název bodu: Schválení Akčního plánu ke Strategickému plánu města
Litoměřice pro rok 2020

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

Důvodová zpráva:

Akční plán je souhrnem plánovaným investičních akcí města, které jsou obsaženy v rozpočtu na rok
2020. Součástí plánu je také multikriteriální hodnocení dopadů projektů na udržitelný rozvoj. Akční
plán je přílohou tohoto návrhu.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../5/2019

Zm schvaluje Akční plán ke Strategickému plánu města Litoměřice pro rok 2020.

Příloha č. 1: Akcni_plan_2020.pdf

V Litoměřicích 28.11.2019

Předkládá/jí: Mgr. Ladislav Chlupáč (starosta)
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Podkladový materiál pro 5. jednání ZM dne 5. 12. 2019

Číslo bodu: 23
Název bodu: Pravidla participativního rozpočtu Města Litoměřice pro rok 2020
Zodpovídá: Mgr. Milan Čigáš
Zpracoval/a/i: Irena Vodičková

Konzultoval/a (s
kým):

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

Důvodová zpráva:

Litoměřická veřejnost se zapojuje do rozvoje města mj. také prostřednictvím participativního
rozpočtování, kdy obyvatelé města mohou rozhodovat o využití části městského rozpočtu na realizaci
konkrétního projektu.

Pro rok 2020 je připraven pátý ročník (2016 - Rozšíření dětského hřiště na Mostné hoře, 2017 - Bosá
stezka v areálu ZŠ U Stadionu, 2018 – Zelená oáza u ZŠ Lingua Universal, 2019 - Dětské hřiště u ZŠ
Havlíčkova).

Navržená pravidla participativního rozpočtu byla projednána pracovní skupinou pro participativní
rozpočet složenou z nominovaných zástupců politických stran. Návrh nových pravidel byl také
prodiskutován s členy komise zdravého města Litoměřice a MA21, kteří mj. navrhli výrazně zvýšit
částku, která je v rámci participativních rozpočtů v ČR jednou z nejnižších. V rozpočtu je pro
participativní rozpočet vyčleněna částka 200 000 Kč.

Pravidla korespondují s pravidly minulých let s následujícími změnami:

je navržen název „Tvoříme Litoměřice“
jsou výrazně zjednodušena pravidla – v první fázi občané předloží pouze projektový záměr –
tzv. nápad, kterému bude odpovídat i zjednodušená online žádost (osnova je přílohou)
nápady poté budou konzultovány s pracovníky příslušných odborů MěÚ (OŽP, OÚR) a
dopracovány na projekty včetně rozpočtu
dolní hranice navržených projektů je snížena na 10 000 Kč včetně DPH
prostředky participativního rozpočtu nejsou určeny pro majetek příspěvkových organizací
města, základních a středních škol
byla zrušena nutnost získat podporovatele
byla stanovena finanční odměna zpracovatele realizovaného projektu do výše 1 % přidělené
dotace, maximálně 2 000 Kč
nevítězné projekty budou se souhlasem navrhovatelů zařazeny do zásobníku projektů

Podrobná pravidla pro předkladatele pro rok 2020 jsou přílohou návrhu.

Dopad do rozpočtu města: bude financováno v rámci schváleného rozpočtu na rok 2020.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../5/2019
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ZM schvaluje Pravidla participativního rozpočtu Města Litoměřice pro rok 2020 "Tvoříme
Litoměřice" (viz příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: 01_Pravidla_part_rozpoctu_2020.pdf
Příloha č. 2: 02_PB_2020_zadost_napad.pdf
Příloha č. 3: 03_PB_2020_rozpocet.pdf
Příloha č. 4: 04_Cestne_prohlaseni_poskytovatele_fin_prispevku.pdf

V Litoměřicích 28.11.2019

Předkládá/jí: Mgr. Petr Hermann (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 5. jednání ZM dne 5. 12. 2019

Číslo bodu: 24
Název bodu: Obecně závazné vyhlášky města Litoměřice
Zodpovídá: Bc. Martina Skoková
Zpracoval/a/i: Bc. Martina Skoková
Konzultoval/a (s
kým): Ing. Iveta Zalabáková, vedoucí ekonomického odboru

Důvodová zpráva:

Navrhované změny obecně závazných vyhlášek města (OZV) reagují na novelu zákona č. 565/1990
Sb., o místních poplatcích, účinnou od 1.1.2020 (dále jen „zákon“).

Změny se týkají těchto stávajících obecně závazných vyhlášek města:

vyhláška č. 1/2011 o trvalém označování psů a evidenci označených psů a jejich chovatelů, ve
znění změnové vyhlášky č. 4/2012
vyhláška č. 5/2015 o místním poplatku ze psů
vyhláška č. 12/2011 o místním poplatku z ubytovací kapacity

Znění stávajících vyhlášek tvoří přílohy tohoto návrhu.

Navrhované změny:

vyhláška č. 1/2011 o trvalém označování psů a evidenci označených psů a jejich chovatelů, ve
znění změnové vyhlášky č. 4/2012:

Povinné čipování psů stanovuje nynější vyhláška na základě zmocnění v § 13b odst. 2 zákona na
ochranu zvířat proti týrání. Novela veterinárního zákona s účinností od 1.1.2020 v § 4 odst. 1
stanoví, že chovatel je povinen zajistit, aby byli psi ve stáří od 3 do 6 měsíců platně očkováni proti
vzteklině. V §4 odst. 4 pak říká, že očkování psa proti vzteklině podle odstavce 1 je platné, pouze
pokud pes splňuje podmínky na označení zvířat v zájmovém chovu stanovené v čl. 17 odst. 1
předpisu Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém
chovu, s výjimkou psa, který byl označen čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011.
Ustanovení veterinárního zákona má přednost před obecně závaznými vyhláškami obcí.

Zákonné zmocnění dle § 13b odst. 2 zákona na ochranu zvířat nebylo novelizováno, ale v současné
době je v Poslanecké sněmovně projednávána novela zákona na ochranu zvířat proti týrání
(sněmovní tisk 514), kterou by mimo jiné mělo dojít k úpravě předmětného zmocnění. Obce by tak
nově měly být zmocněny pouze ke stanovení povinnosti přihlásit trvale označené psy do evidence a
upravit náležitosti a způsob vedení evidence označených psů a jejich chovatelů.

Vedení evidence se osvědčilo zejména pro práci Městské policie se ztracenými psy (strážníci mají
čtečky čipů a jsou napojeni na evidenci kde zjistí chovatele), a proto se navrhuje její zachování. 

Navrhuje se novou OZV č. 2/2019 zrušit stávající vyhlášku č. 1/2011, ve znění vyhlášky č.
4/2012, a stanovit povinnost přihlásit psy do evidence a upravit náležitosti a způsob vedení
evidence označených psů a jejich chovatelů.
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vyhláška č. 5/2015 o místním poplatku ze psů:

Podle stávajícího znění zákona bylo možné poplatek ze psů uložit pouze fyzickým osobám, které
jsou přihlášeny k trvalému pobytu na území České republiky, a právnickým osobám, které
mají sídlo na území České republiky.

Právní úprava poplatku ze psů tak nezahrnovala cizince, kteří se na území České republiky
zdržovali a byli vedeni v úředních evidencích. Nově bude možné poplatek ze psů vztáhnout i na
cizince, kteří jsou v obci hlášeni. Při tom se používá pojem „přihlášení fyzické osoby“ nově
zavedený v § 16c, podle kterého se přihlášením rozumí jak přihlášení k trvalému pobytu, tak hlášení
místa pobytu v případě cizinců.

Dále došlo k menším změnám v osvobození od poplatku, kdy místo „osoby bezmocné a osoby s
těžkým zdravotním postižením“ zákon stanovuje osvobození pro „osoby, které jsou považovány za
závislé na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby“.

Rovněž snížená sazba poplatku, která byla stanovena pro „poživatele invalidního, starobního,
vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatele
sirotčího důchodu“ je nově stanovena pro „osoby starší 65 let“. Výše této snížené sazby zůstala
zachována na 200 Kč.

V této souvislosti se navrhuje změna pojmů užitých ve vyhlášce tak, aby odpovídaly znění zákona,
dále se navrhuje doplnit osvobození pro osoby od 62 do 65 let, pokud je jejich jediným zdrojem
příjmů invalidní nebo starobní důchod.

Navrhuje se také zrušení osvobození od poplatku pro čipované psy, když bude tato povinnost
stanovena zákonem nikoli vyhláškou. Osvobození bude naposledy poskytnuto v roce 2020 držitelům
psů, kteří ohlásili čip v roce 2019. 

Horní hranici sazby poplatku zákon zachovává ve výši 1500 Kč za kalendářní rok a jednoho psa. U
druhého a každého dalšího psa téhož držitele může sazba činit až o 50 % více.
U druhého a každého dalšího psa téhož držitele tedy může činit maximální výše poplatku částku
2250 Kč za psa a kalendářní rok, u zvláštní sazby částku 300 Kč za psa a kalendářní rok. Vzhledem k
tomu, že poplatek ze psů má i regulační funkci, je přípustné stanovit rozdílnou sazbu například v
závislosti na podmínkách, ve kterých jsou psi drženi (např. rodinný domek, bytový dům). Podle
místních podmínek může obec stanovit rozdílnou sazbu poplatku také podle určité lokality. 

Navrhuje se novou OZV č. 3/2019 zrušit stávající vyhlášku č. 5/2015 a stanovit místní
poplatek ze psů v souladu s novelou zákona o místních poplatcích a sazbu poplatku
zachovat v současné výši.

 

vyhláška č. 12/2011 o místním poplatku z ubytovací kapacity:

Novela zákona o místních poplatcích s účinností od 1.1.2020 ruší místní poplatek z ubytovací
kapacity a zavádí nový poplatek z pobytu.

Poplatníkem je podle § 3 zákona osoba, která v obci není přihlášená. Pojem přihlášení fyzické
osoby v obci vymezuje § 16c zákona. Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po
sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu (§ 3a). Poplatek není
vázán na místo, kde je pobyt realizován, není tedy podmíněn pobytem v zařízení určeném k
poskytování přechodného ubytování, ale vztahuje se i na všechny ostatní případy (krátkodobé
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ubytování v bytě v rámci sdílené ekonomiky apod.).

Poplatek je odváděn prostřednictvím plátce poplatku, kterým je podle § 3f zákona poskytovatel
úplatného pobytu (ohlašovací povinnost má tedy plátce). Tento plátce je povinen vybrat poplatek
od poplatníka a ve lhůtě stanovené vyhláškou jej odvést správci poplatku. Zákon ukládá plátci i
povinnost vést a po stanovenou dobu uchovávat evidenční knihu a stanoví výčet evidovaných údajů
i způsob vedení evidence (§ 3g).

Sazba se vztahuje ke každému započatému dni pobytu, s výjimkou dne jeho počátku (který se ve výši
poplatku nezohledňuje), a její výše nesmí podle § 3d zákona překročit v roce 2020 částku 21 Kč a
od roku 2021 částku 50 Kč.

Podle ustanovení § 3b odst. 1 a 2 zákona je od poplatku osvobozena osoba: 

nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona
upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, a její průvodce,
mladší 18 let,
starší 65 let,
hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče s
výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče

hrazená jako příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče podle zákona upravujícího1.
veřejné zdravotní pojištění, nebo
nehrazená z veřejného zdravotního pojištění,2.

pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona upravujícího
ochranu veřejného zdraví konaných na území obce nebo
vykonávající na území obce sezónní práci pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu nebo
pobývající na území obce

ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo školském zařízení pro1.
preventivně výchovnou péči anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby,2.
v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně prospěšným3.
poplatníkem daně z příjmů právnických osob, nebo
za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona o integrovaném4.
záchranném systému,

příslušník bezpečnostního sboru, voják v činné službě, státní zaměstnanec nebo zaměstnanec
České republiky pobývající na území obce v zařízení ve vlastnictví České republiky nebo této
obce v souvislosti s plněním služebních nebo pracovních úkolů.

 

Nad rámec zákonného osvobození může obec upravit další osvobození či úlevy od poplatku,
nesmí však působit diskriminačně, tj. nesmí zvýhodňovat určitou skupinu poplatníků bez
racionálního a legitimního důvodu.

S ohledem na to, že je poplatek z pobytu odváděn prostřednictvím plátce, uplatní poplatník případný
nárok na osvobození či úlevu u tohoto plátce (důvod osvobození je třeba zaznamenat do evidenční
knihy).

Nad rámec zákona se navrhuje stanovit další osvobození pro osoby starší 18 let, které studují
na střední škole (gymnázium, střední odborná škola a střední odborné učiliště) při pobytu
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v internátním zařízení takové střední školy.

Ekonomický odbor v Příloze č. 1 uvedl příjmy z místního poplatku z ubytovací kapacity: 

za rok 2018 – cca 327 tis. Kč – 32 poplatníků – celkem 54 466 lůžkonocí (při stáv. sazbě 6,-
Kč/lůžko/noc)
při uvažované sazbě 12,- Kč/lůžko/den: 12 x 54 466 = 654 tis.
při max. sazbě 21,- Kč/lůžko/den: 21 x 54 466 = 1 144 tis.

Ekonomický odbor navrhl sazbu 12,- Kč, když nastavení max. sazby 21,- Kč by neznamenalo až
tak výrazný zisk pro rozpočet města, ale představovalo by velký nárůst poplatku pro ubytovatele. RM
doporučila sazbu 15,- Kč.

Splatnost poplatku se navrhuje zachovat čtvrtletně. 

Navrhuje se novou OZV č. 4/2019 zrušit stávající vyhlášku č. 12/2011 a stanovit místní
poplatek z pobytu se sazbou poplatku 15 Kč a navrhovaným osvobozením nad rámec
zákona. 

Pro úplnost se dodává, že dopad novely zákona o místních poplatcích na další vyhlášky města o
stanovení místních poplatků nejsou takového rázu, aby bylo třeba přijímat vyhlášky nové, ve
změněném znění.

Znění všech navrhovaných vyhlášek, tak jak je doporučila RM ke schválení ZM, tvoří přílohy tohoto
návrhu.

 

Dopad do rozpočtu města:

viz. Příloha č. 1

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../5/2019

ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o evidenci trvale označených psů a jejich1.
chovatelů, kterou se nahrazuje vyhláška č. 1/2011 a vyhláška č. 4/2012 (viz příloha orig.
zápisu).
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o místním poplatku ze psů, kterou se2.
nahrazuje vyhláška č. 5/2015 (viz příloha orig. zápisu).
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019 o místním poplatku z pobytu, kterou se3.
nahrazuje vyhláška č. 12/2011 (viz příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: Priloha_c_1_MP_ubytovaci_kapacita_prijmy_2018.pdf
Příloha č. 2: OZV_2011_01_cipovani_psu.pdf
Příloha č. 3: OZV_212_04_cipovani_psu_zmenova.pdf
Příloha č. 4: OZV_215_05_MP_ze_psu.pdf
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Příloha č. 5: OZV_2011_12_MP_ubytovaci_kapacita.pdf
Příloha č. 6: OZV_2019_02_evidence_psu.pdf
Příloha č. 7: OZV_2019_03_MP_ze_psu.pdf
Příloha č. 8: OZV_2019_04_MP_z_pobytu.pdf

V Litoměřicích 28.11.2019

Předkládá/jí: Mgr. Ladislav Chlupáč (starosta)
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Podkladový materiál pro 5. jednání ZM dne 5. 12. 2019

Číslo bodu: 25
Název bodu: Zpráva o činnosti Kontrolního výboru za rok 2019
Zodpovídá: Mgr. Jiří Adámek
Zpracoval/a/i: Mgr. Jiří Adámek

Důvodová zpráva:

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../5/2019

ZM bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti KV za rok 2019 (viz příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: Zprava_KV_cinnost_2019.pdf

V Litoměřicích 28.11.2019

Předkládá/jí: Mgr. Jiří Adámek (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 5. jednání ZM dne 5. 12. 2019

Číslo bodu: 26

Název bodu: Návrh úsporných opatření MěÚ Litoměřice na základě usnesení
RM č. 396/14/2019

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

Důvodová zpráva:

Úsporná opatření MěÚ Litoměřice - předkládá/jí: Ing. Jan Hrkal

 

Důvodová zpráva: Rada města svým usnesením k městské nemocnici č. 321/12/2019, pod bodem i)
vyzývá ředitele a ředitelky příspěvkových organizací města a subjektů pravidelně dotovaných z
rozpočtu města k přípravě úsporných opatření, a to z důvodu vytváření finančních rezerv pro
finanční rok 2020. Domnívám se, že pokud se mají realizovat úsporná opatření, měl by jít Městský
úřad příkladem. Z tohoto důvodu navrhují toto usnesení.

 

Usnesením č. 396/14/2019: RM ukládá tajemníkovi MěÚ navrhnout úsporná opatření v rámci
provozu a činnosti Městského úřadu, a to z důvodu vytváření finančních rezerv pro finanční rok
2020. O návrhu úsporných opatření informovat radu města a dne 12.9.2019 zastupitelstvo města.

 

Návrh úsporných opatření MěÚ Litoměřice na základě usnesení RM č. 396/14/2019

 

Na základě usnesení RM č. 396/14/2019, kdy RM uložila tajemníkovi MěÚ navrhnout úsporná
opatření v rámci provozu a činnosti Městského úřadu, tajemník MěÚ projednal a připravil následující
zprávu pro Zastupitelstvo města. Zpráva je členěna do několika tématických okruhů.

 

Zaměstnankyně a zaměstnanci města Litoměřice, Městského úřadu Litoměřice patří mezi základní
aktiva města Litoměřice, patří mezi stabilní úřady a stabilní regionální zaměstnavatele. Město
Litoměřice má zpracovanou Personální strategii úřadu, která byla zpracována v rámci projektu
MISTRAL: “Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích“ v roce 2014. Tato strategie je
průběžně vyhodnocována a naplňována.

 

Tajemník úřadu, ve spolupráci s vedoucími pracovníky/pracovnicemi a členy/členkami strategického
týmu průběžně projednává rozvoj úřadu/města, organizační strukturu, rozvoj elektronizace a nové
služby/projekty vč. úsporných opatření. Velkým zdrojem inovací a změn jsou jednotlivé kolegyně a
jednotlivý kolegové. Důkazem je celá řada ocenění např. Přívětivý úřad Ústeckého kraje, Přívětivý
úřad České republiky 2019, Úřad na cestě k rovnosti (ORP) 2019, Cena personalistů za nejlepší HR
projekt roku 2019, na základě hlasování účastníků VIII. výročního HR SUMMITU Klubu
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zaměstnavatelů, Ocenění v soutěži Zlatý erb 2019 za služby Tichá linka, UtilityReport a webové
stránky www.litomerice.cz město Litoměřice a mnoho dalších.

 

Tématické okruhy:

Projekty:

OP Zaměstnanost – výzva č. 80 Efektivní veřejná správa, předložení projektu: “Kompetentní úřad a
strategické dokumenty město Litoměřice“. Celkový rozpočet projektu je 9 664 600,- Kč. Projekt je
financován z ESF ve výši 85 %, 10 % hradí státní rozpočet a 5 % je financováno z rozpočtu města
Litoměřice.

Po konzultacích s Ministerstvem životního prostředí, v roce 2020 příprava a zvážení podání projektu
na základě možnosti financování z Ministerstva životního prostředí prostřednictvím Státního fondu
životního prostředí ČR dotace na vozidla s nízkými nebo nulovými emisemi. (Výměna vozového parku
2020/2021.)

Spolupráce na projektu s ICUK případně dalšími partnery/partnerskými organizacemi - sdílení
elektromobilita.

Otevření možnosti spolupráce při „chytrém“ nákupu energií pro město Litoměřice a jeho příspěvkové
organizace variantou postupného nákupu. Zvážení a porovnání nabídek komoditních burz. – Příklad
dobré praxe: MČ Praha 7, Roudnice nad Labem apod.

Vzdělávání:

Spolupráce se Svazem měst a obcí České republiky na projektu ESO – efektivní správa obci. Projekt
„Efektivní řízení rozvoje obcí jako základní předpoklad efektivnosti výkonu veřejné správy a
poskytování veřejných služeb z úrovně obcí“ s reg. č.CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010159 navazuje na
úspěšné vzdělávací projekty z let 2010 až 2015 „Vzdělaný zastupitel“ a „Odpovědný zastupitel“.
Realizace projektu je kompletně financována z prostředků Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a z finančních zdrojů státního rozpočtu České
republiky.

Spolupráce s Institutem veřejné správy Praha, příprava ke zkoušce Ministerstva vnitra dle zákona č.
250/2016 Sb., zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Spolupráce s Vysokou školou aplikované psychologie v Terezíně. Uzavřena smlouva o spolupráci.

Spolupráce se společností RENTEL a.s. (akreditované kurzy MV ČR)

V návrhu rozpočtu na rok 2020 nenavyšujeme finanční prostředky v oblasti vzdělávání.

Přehodnocení smluvních vztahů (analýza):

Uklízené prostory úřadu se nacházejí ve čtyřech lokalitách, a to na Mírovém náměstí, Pekařské ulici,
Topolčanské ulici, Tyršově náměstí. Úklid městského úřadu je prováděn úklidovými společnostmi
INEX Česká republika s.r.o. a DEUS-PRO s.r.o., dále jedním zaměstnancem/zaměstnankyní úřadu a
jedním zaměstnancem/zaměstnankyní úřadu na dohodu o pracovní činnosti (DPČ). Úklid na
pracovištích je prováděn především po pracovní době, zčásti v pracovní době a z části před pracovní
dobou.
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Strategická partnerství a spolupráci:

Příprava a realizace projektu „Datová integrační platforma v Ústeckém kraji“ PORTABO s Ústeckým
krajem, Statutárním městem Děčín, Statutárním městem Ústí nad Labem, Inovačním centrem
Ústeckého kraje, Českým vysokým učením technickým, Fakultou dopravní, pracoviště Děčín a s
Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Cílem partnerství a spolupráce je příprava a realizace projektu. Realizací projektu bude docházet ke
zlepšení image regionu pro současné i budoucí obyvatele a s tím spojený růst dalších příležitostí
rozvoje regionu včetně zvyšování jeho konkurenceschopnosti. S ohledem na výzkumný potenciál
projektu a strategickou polohu zejména ve vztahu ke Spolkové republice Německo lze očekávat i
úspěšný rozvoj mezinárodní spolupráce, ale také spolupráci s dalšími regiony v ČR.

 

Strategické partnerství a spolupráce s Vysokou školou aplikované psychologie v Terezíně, kde obě
strany deklarují umožnit studentům školy absolvování odborné praxe, stáže a odborné exkurze. A na
straně druhé odborné informace, účast na vybraných přednáškách, seminářích, konferencích a
dalších akcích pro zaměstnance/zaměstnankyně města Litoměřice.

 

Strategické partnerství a spolupráce se společností Triada, spol. s r.o. na rozvoji ICT města
Litoměřice. (Portál občana/portál úředníka (vč. možné změny informací/informační kampaně v
oblasti poplatků); Elektronická inventarizace; Platební portál atd.)

 

Strategické partnerství a spolupráce s organizací Tichý svět, o.p.s. – Nasloucháme neslyšícím.
Bezbariérová komunikace pro neslyšící CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007596, je podpořen z
Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Realizátor projektu na základě navázání spolupráce s městem Litoměřice předal tablety s
předplacenou datovou SIM kartou. Následně probíhá proškolení personálu - osvětové přednášky o
typech sluchového postižení, o vhodném způsobu komunikace, o kultuře neslyšících, jak používat
Tichou linku. Po dobu trvání projektu je poskytována konzultace dle potřeb personálu. Součástí
konzultací je také probíhající minikurz znakového jazyka pod vedením zkušeného neslyšícího lektora.

Organizační struktura:

Pracovní pozice DPO. Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. 04. 2016 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, musí správce a
zpracovatel jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 odst. 1-a). V souladu s
výše uvedeným nařízením GDPR mají společnosti nově povinnost jmenovat pověřence DPO (Data
Protection Officer). Pověřenec může být přímo zaměstnancem společnosti nebo jeho činnost lze
outsourcovat. V případě měst a obcí je doporučeno, aby pověřenec byl přímo zaměstnancem
veřejnoprávní korporace (obce, města). Základním posláním pověřence je být nezávislým garantem
správného nakládání s osobními údaji uvnitř organizace a také prostředníkem mezi organizací,
dozorovým orgánem a veřejností.

Vzhledem k doporučení, aby pověřenec byl přímo zaměstnancem veřejnoprávní korporace (obce,
města) nebylo přistoupeno k zřízení nového pracovního místa (vypočtený náklad 600 000 kč).
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Nařízení GDPR povoluje správci pověřit pověřence i jinými úkoly a povinnostmi. Vzhledem k těmto
skutečnostem a s ohledem na úsporu mzdových nákladů byl pověřen zaměstnanec/zaměstnankyně,
který/á je již do městského úřadu zařazena.

 

Vznik Odboru komunikace, marketingu a cestovního ruchu, organizační změnou a zrušením
příspěvkové organizace cestovního ruchu došlo k začlenění marketingu a podpory cestovního ruchu
do města Litoměřice vč. začlenění Informačního centra. Těmito kroky došlo ke zvýšení efektivity
rozdělení úkolů a zvýšení celkového obratu (infocentra) o více jak 1 000 000 Kč (2019).

 

Rozpracování záměru vzniku Oddělení pro projednávání přestupků (oddělení přestupků).
Analyzující záměr: oddělení by zajišťovalo výkon státní správy na úseku projednávání přestupků v
přenesené působnosti podle ust. § 61 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů a projednávání v pracovní náplni oddělení vymezené přestupky podle ust. § 60 odst. 1 a 2
zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů. Dále
oddělení by řešilo přestupky fyzických osob, přestupky fyzických osob podnikajících a přestupky
právnických osob, které jsou upraveny v některých speciálních zákonech. Jedná se zejména o
přestupky obsažené v zákoně č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích, z.č. 361/2000 Sb. o provozu
na pozemních komunikacích, z.č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu na pozemních komunikacích,
z.č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidel a z.č. 119/2002 Sb. o zbraních.

Hlavními úkoly oddělení by bylo: Projednávání přestupků – obecně: projednávání přestupků
primárně podle ustanovení zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a
subsidiárně v souladu s ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, kdy bude provádět
veškeré správní činnosti s tím související. Přestupky související s dopravou: projednávání přestupků
související s dopravou upravené ve speciálních zákonech tj. přestupky proti bezpečnosti a plynulosti
provozu na pozemních komunikacích, některé přestupky obsažené v zákoně o podmínkách provozu
vozidel na pozemních komunikacích a přestupky na úseku pojištění odpovědnosti z provozu vozidel.
Přestupky dle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, upravené v § 4,5,7 a 8: oddělení by
bylo příslušné projednávat přestupky proti pořádku v územní samosprávě, proti veřejnému pořádku,
proti občanskému soužití a proti majetku dle ust. § 60 odst. 2 zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za
přestupky a řízení o nich a provádělo by veškeré správní činnosti s tím související.

Oddělení by projednávalo na základě uzavřených veřejnoprávních smluv s okolními obcemi (viz ust. §
105 a ust. § 112 odst. 8 zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich) přestupky
proti pořádku v územní samosprávě, proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a proti
majetku a provádí některé další správní činnosti s tím související. Město Litoměřice má uzavřeno
celkem 27 veřejnoprávních smluv s okolními obcemi.

Zároveň město Litoměřice eviduje žádost města Terezín s požadavkem na uzavření veřejnoprávní
smlouvy.

Nové projekty a služby (Q42019 - 2020):

Projekty rozšiřující bezbariérovost budov úřadu Mírové náměstí/Pekařská/Topolčianská vč.
odstraňování bariér na webu města (www.litomerice.cz).

Projekt "SOS linka - telefonní asistence a poradenství pro zaměstnance a zaměstnankyně města
Litoměřice" ve spolupráci se společností pme familienservice (podpora kolegyň a kolegů) po
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vyhodnocení/zhodnocení s možností rozšíření na kolegyně a kolegy v příspěvkových organizací města
Litoměřice.

Matrika – zřízení detašované pracoviště matriky v Nemocnici Litoměřice, a.s. (podpora
gynekologicko porodnického oddělení Nemocnice Litoměřice, a.s.)

Projekt asistent/ka prevence kriminality – Městská policie Litoměřice. Spolupráce s Úřadem práce a
neziskovými organizacemi (např. spolupráce na tématu „bezpečná cesta do školy“). -
Spolufinancování z externích zdrojů.

Podpora Městské policie: platební terminály.

Mobilní úřad, spolupráce s městy Štětí a Úštěk. Rozvoj služeb. (Důležité dokončení konzultací s
Ministerstvem vnitra České republiky).

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../5/2019

ZM bere na vědomí zprávu tajemníka úřadu "Návrh úsporných opatření MěÚ Litoměřice na základě
usnesení RM č. 396/14/2019".

V Litoměřicích 28.11.2019

Předkládá/jí: Mgr. Milan Čigáš (tajemník)
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Podkladový materiál pro 5. jednání ZM dne 5. 12. 2019

Číslo bodu: 27

Název bodu: Dodatky k nájemní a licenční smlouvě uzavřené se Zahradou
Čech s.r.o.

Zodpovídá: Bc. Martina Skoková
Zpracoval/a/i: Bc. Martina Skoková
Konzultoval/a (s
kým): Ing. Iveta Zalabáková, vedoucí ekonomického odboru

Důvodová zpráva:

ZM usnesením č. 93/5/2017 ze dne 29.06.2017 schválilo vítězného uchazeče na pronájem areálu
výstaviště Zahrada Čech - společnost Zahrada Čech s. r.o., se sídlem Na Vinici 948/13, PSČ 412 01,
Litoměřice - Předměstí, IČO: 22794701, se kterým byla uzavřena smlouva o nájmu výstaviště a
licenční smlouva k ochranným známkám na dobu určitou do 31.12.2032.

ZM si již usnesením č. 12/1/2017 ze dne 02.02.2017 vyhradilo pravomoc ve smyslu ust. § 84 odst. 4
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, rozhodovat o uzavření nájmů či pachtů ohledně areálu výstaviště
Zahrada Čech, tj. o nájmu či pachtu nemovitých a movitých věcí, včetně rozhodování o změnách či
ukončení takovýchto smluv.

Splatnost nájemného byla smluvně nastavena u nájmu nemovitých věcí měsíčně, vždy nejpozději do
15. dne příslušného kalendářního měsíce a u movitých věcí ve dvou splátkách ve stejné výši, první
splátku do 15.4. a druhou splátku do 15.7. příslušného kalendářního roku. Stejným způsobem jako
nájem za movité věci je placen i licenční poplatek. Dále je ve smlouvách obsažena inflační doložka o
navýšení plateb.

Vedení Zahrady Čech s.r.o. se na město obrátilo s žádostí o změnu termínů úhrady nájemného a
licenčního poplatku. Navrhovaná úprava měsíční výše nájemného a dalších souvisejících poplatků
závisí na vývoji výstavní sezóny a kalendáři akcí. V mimosezónním období je potřeba využití většiny
finančních prostředků na provozní režijní náklady. Platební kalendář bude nastaven tak, aby
kopíroval významnost organizovaných akcí a pokryl tak celkovou roční výši nájemného vhodnějším
způsobem.

 Navrhuje se změnit termíny splatnosti takto: 

splatnost nájmu za movitý majetek k 30. červnu a 30. listopadu,
splatnost licenčního poplatku k 31. květnu a 30. září, v nerovnoměrných splátkách, jejichž výše
bude stanovena platebním kalendářem,
splatnost navýšení nájmu a licenčního poplatku o inflaci k 30. dubnu a 31. říjnu,
splatnost nájmu za nemovitý majetek vždy k 30. dni příslušného měsíce v nerovnoměrných
splátkách, jejichž výše bude stanovena platebním kalendářem.

Nájem za nemovitý majetek za období leden až březen 2020 bude uhrazen pevnou částkou 50.000,-
Kč bez DPH měsíčně a od dubna 2020 se výše plateb bude řídit dohodnutým platebním kalendářem.
Platební kalendář připraví ekonomický odbor ve spolupráci se Zahradou Čech s.r.o. vždy do konce
měsíce března a rozvrhne splátky do celého roku („od dubna do dubna“). Vždy bude zachována
celková roční výše nájemného.

V této souvislosti se navrhuje ZM schválit pověření pro ekonomický odbor k vypracování platebního



2/2

kalendáře, a to z toho důvodu, aby nemusely být každoročně uzavírány dodatky k nájemní smlouvě (a
schvalovány ZM).   

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../5/2019

a) ZM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě se společností Zahrada Čech s.r.o., Na
Vinici 948/13, PSČ 412 01, Litoměřice – Předměstí, IČO: 22794701 (viz příloha orig. zápisu),
b) ZM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k licenční smlouvě se společností Zahrada Čech s.r.o., Na
Vinici 948/13, PSČ 412 01, Litoměřice – Předměstí, IČO: 22794701 (viz příloha orig. zápisu).
c) ZM pověřuje ekonomický odbor, aby každoročně do konce měsíce března vypracoval ve spolupráci
se společností Zahrada Čech s.r.o., Na Vinici 948/13, PSČ 412 01, Litoměřice – Předměstí,
IČO: 22794701, platební kalendář, kterým bude stanovena výše měsíčních splátek nájemného za
nemovité věci, a to vždy od dubna příslušného kalendářního roku do března (včetně) následujícího
kalendářního roku. Celková výše nájemného hrazeného v měsíčních splátkách činí 180.000,- Kč
s každoročním navýšením o míru inflace v souladu s nájemní smlouvou. V platebním kalendáři bude
rovněž stanovena výše splátek licenčního poplatku, který bude hrazen ve dvou nerovnoměrných
splátkách vždy k 31.5. a k 30.9. příslušného kalendářního roku. Celková výše licenčního poplatku činí
200.000,- Kč s každoročním navýšením o míru inflace v souladu s licenční smlouvou.

 

 

Příloha č. 1: Licencni_smlouva_Zahrada_Cech_Dodatek_01.pdf
Příloha č. 2: Najemni_smlouva_Zahrada_Cech_Dodatek_01.pdf
Příloha č. 3: Platebni_kalendar_ZC_navrh.pdf

V Litoměřicích 28.11.2019

Předkládá/jí: Lukas Wünsch (místostarosta)
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Podkladový materiál pro 5. jednání ZM dne 5. 12. 2019

Číslo bodu: 28
Název bodu: Záměr prodeje části pozemku parc.č. 3864/1 v k.ú. Litoměřice
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:

Žadatel: pan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Praha 6.
Odůvodnění: Žadatel je vlastník sousedních pozemků, kde má zájem vystavit RD, žádaný pozemek
není udržován a tvoří svah mezi chodníkem a jeho pozemky.
Stanovisko OÚRM: Z územního hlediska k prodeji vyznačené části pozemku není připomínek ani
námitek
Stanovisko OŽP: Nemá námitek k prodeji.
Stanovisko Severočeské vodárenské společnosti: Prodej pozemku ve vlastnictví města (akcionáře
SVS) fyzické osobě nedoporučují. Měl by zůstat jako součást veřejného prostranství, obzvlášť, když
jím prochází podzemní vedení - důležitý tranzitní vodovodní řad DN 800 mm. Pokud bude prodej
s VCB na celý pozemek (trojstranná KS) je to možné řešení.
Stanovisko OSMM: Lze prodat s věcným břemenem ve prospěch vlastníka vodovodního zařízení.
Žadatel má s městam podepsanou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na žádaný
pozemek
Místní šetření: Na pozemku se také nachází ochranné pásmo veřejného osvětlení.
Projednáno v MK dne 11.11.2019 hlasováním   pro:4               proti: 0              zdržel se: 4
MK nerozhodla o záměru prodeje části pozemku parc.č. 3864/1 o výměře cca 350 m2 v k.ú.
Litoměřice (nutný GP).

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../5/2019

ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 3864/1 v k.ú. Litoměřice (nutný GP) a zřízení
věcného břemene ve prospěch vlastníka vodovodního zařízení.

 

nebo

 

ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 3864/1 v k.ú. Litoměřice (nutný GP).

Příloha č. 1: 27.pdf

V Litoměřicích 28.11.2019
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Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 5. jednání ZM dne 5. 12. 2019

Číslo bodu: 29

Název bodu: Záměr prodeje části pozemku parc.č. 196/63, části 194/1 a
parc.č. 196/64 v k.ú. Pokratice

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

Důvodová zpráva:

Žadatel: pan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice – Pokratice.
Odůvodnění: Žadatel požádal o odkoupení části pozemků o výměře cca 19 m2, tuto část užívá na
základě nájemní smlouvy. Na základě jednání, které proběhlo u tajemníka MěÚ, žadatel souhlasí
s podmínkami města pro prodej, (jednou z podmínek je, že odstraní na své náklady vzrostlé keře,
které jsou před plotem v zatáčce a brání rozhledu). Na pozemku se nachází lampa veřejného
osvětlení a inženýrské sítě včetně ochranných pásem, které se v minulosti nezapisovaly do katastru
nemovitostí. 
Stanovisko OÚRM: K záměru prodeje vyznačených pozemků v k.ú. Pokratice není připomínek.
Projednáno v MK dne 11.11.2019 hlasováním   pro:8               proti: 0              zdržel se: 0
MK doporučuje záměr prodeje

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../5/2019

ZM schvaluje záměr adresného prodeje části pozemku parc.č. 196/63, části parc.č. 194/1 a parc.č.
196/64, vše v k.ú. Pokratice (nutný GP).

Příloha č. 1: 28.pdf

V Litoměřicích 28.11.2019

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 5. jednání ZM dne 5. 12. 2019

Číslo bodu: 30
Název bodu: Záměr prodeje pozemku parc.č. 1387/4 v k.ú. Litoměřice
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:

Žadatel: pan Mgr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice
Odůvodnění: Žadatel požádal o odkoupení 196 m2 (ostatní plocha) z důvodu výstavby malého
dvoupodlažního RD.
Stanovisko OÚRM: Na části uvedeného pozemku se v současné době nachází zahrádka pivnice
Sparta. Dle platné územně plánovací dokumentace, kterou je úplné znění Územního plánu
Litoměřice po změně č.2, je pozemek parc.č. 1387/4 v k.ú. Litoměřice zařazen do ploch s rozdílným
způsobem využití označených jako SM - smíšené využití území městského typu. V těchto plochách je
přípustné realizovat i stavby RD, při splnění podmínek stanovených platnou územně plánovací
dokumentací.Jednou z podmínek je, že objekty musí architektonickým členěním stavebních forem a
zejména celkovým objemem zastavění respektovat kompoziční vztahy, měřítko a kontext okolní
zástavby. Na výše uvedený pozemek kompozičně navazuje zástavba 3 a 4 NP a případně i využitým
podkrovím. Výjimečně pak zástavba s 2 NP a případným podkrovím.Pozemek se mimo jiné nachází
v ochranném pásmu MPR Litoměřice.
Platná územně plánovací dokumentace stanovuje tzv. koeficient zeleně, který vyjadřuje minimální a
optimální hodnotou přípustné zpevnění a zastavění předmětného pozemku. V tomto případě je
minimální hodnota KZ stanovena na 0,30 a optimální na 0,45. Z toho lze dovodit, že minimálně 30 %
a optimálně 45 % pozemku zůstane nezpevněno. Výměra výše uvedeného pozemku je dle KN 196
m2. Lze tedy dovodit, že zpevnit/zastavět lze v tomto případě maximálně 137 m2, optimálně pak 108
m2.  S ohledem na situaci dopravy v klidu, lze jako nutnost v případě realizace RD považovat potřebu
zajištění parkování na pozemku RD. S ohledem na tvar pozemku, jeho výměru a výše uvedené
podmínky lze konstatovat, že pozemek není vhodný pro plnohodnotné využití za účelem realizace RD
a jeho zázemí. V případě, že přesto dojde k prodeji pozemku za uvedeným účelem, je vhodné i
s ohledem na umístění pozemku v ochranném pásmu MPR postupovat tak, že převedení pozemku by
bylo možné až po vydání platného stavebního povolení k záměru.
Stanovisko OSNMM: Část žádaného pozemku o výměře cca 22 m2 je veřejným prostranstvím.
Projednáno v MK dne 11.11.2019 hlasováním   pro:0               proti: 8              zdržel se: 0
MK nedoporučuje záměr prodeje.

 

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../5/2019

ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 1387/4 o výměře cca 174 m2 v k.ú. Litoměřice
(nutný GP).

Příloha č. 1: 29.pdf
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V Litoměřicích 28.11.2019

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 5. jednání ZM dne 5. 12. 2019

Číslo bodu: 31
Název bodu: Záměr prodeje části pozemku parc. č. 657/57 v k.ú. Pokratice
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:

Žadatel: Biskupství litoměřické, Dómské náměstí 1/1, Litoměřice, IČO: 445126
Odůvodnění: Kontrolou bylo zjištěno, že část oploceného parkoviště v ul. Pokratická je užívána bez
právního důvodu, na základě našeho oznámení vlastníci sousední nemovitosti (další části oploceného
parkoviště) projevili zájem o odkoupení.
Stanovisko OÚRM: Dle platné územně plánovací dokumentace, kterou je úplné znění Územního
plánu po změně č. 2 je pozemek parc.č. 657/57 v k.ú. Pokratice zahrnut do ploch s rozdílným
způsobem využití označených jako SM -  smíšené využití území městského typu. Z hlediska koncepce
rozvoje sídla stanovené v platné územně plánovací dokumentaci lze sdělit, že pozemek není dotčen
záměrem veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšného opatření. Předmětná vyznačená část
zmíněného pozemku je v současné době pod zaplocením využívána jako parkoviště. V plochách SM je
přípustné mimo jiné využívání území za účelem parkování.Vzhledem k uvedenému nemá zdejší odbor
k prodeji předmětné části zmíněného pozemku připomínek.
Stanovisko OSNMM: Doporučuje dopočítat nájemné (bezesmluvní užívání) za předmětnou část
pozemku ve vlastnictví města. Oplocené parkoviště je žadatelem využíváno jako zpoplatněné
parkoviště pro osm osobních automobilů. Žadatel je vlastníkem sousedního pozemku parc.č. 313/5
v k.ú. Pokratice s právními účinky vkladu ke dni 15.7.2016.
Na základě oznámení o užívání pozemku ve vlastnictví města Litoměřice zaslaného OSNMM žadateli,
projevil žadatel zájem o odkoupení. Pracovnice žadatele uvedla, že jakákoliv úhrada za bezesmluvní
užívání pozemku ve vlastnictví města Litoměřice (dopočítaná v souladu s NOZ 3 roky zpětně) je
neakceptovatelná, neboť se jedná o příjezdovou cestu do garáží a do domu. Dále poukázala na to, že
z pronájmu parkovacích míst (8 OA) platí hlídací firmu, která obyvatelům hlídá auta. Uvedla, že toto
parkoviště je hodnoceno PČR jako bezpečné a má plnou podporu PČR pro prevenci kriminality v
Litoměřicích. Dále uvedla, že žadatel vynaložil investici do otevíracího a zabezpečovacího sytému
bran a údržba parkoviště je také finančně náročná, a tak z výtěžku z pronájmu parkovacích míst
nezbývá žadateli nic, ba naopak je ve ztrátě. Na základě toho žádá upuštění od požadavku úhrady za
bezesmluvní užívání. V opačném případě by žadatel zrušil oplocení a požádal by město o zřízení
věcného břemene ke vstupu do domu a garážím přes pozemek města.
Projednáno v MK dne 11.11.2019 hlasováním   pro:7               proti:1               zdržel se: 0
MK doporučuje schválit záměr prodeje s podmínkou úhrady za bezesmluvní užívání části pozemku ve
vlastnictví města.
Na základě jednání dne 22.11.2019 byl ze strany žadatele vysloven souhlas s úhradou bezesmluvního
užívání. Dále bylo domluveno, že OSNMM provede kontrolu pozemků ve vlastnictví žadatele
s možností dalšího jednání i o směně pozemků.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../5/2019

ZM schvaluje adresný záměr prodeje části pozemku parc.č. 657/57 o výměře cca 245 m2 v k.ú.
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Pokratice (nutný GP). Prodej bude realizován s podmínkou úhrady za bezesmluvní užívání předmětné
části pozemku Biskupstvím litoměřickým, Dómské náměstí 1/1, Litoměřice, IČO: 445126.

 

Příloha č. 1: 30.pdf

V Litoměřicích 28.11.2019

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 5. jednání ZM dne 5. 12. 2019

Číslo bodu: 32

Název bodu: Směna pozemků parc.č. 2469/63 za část pozemku parc.č. 2470/5
v k.ú. Litoměřice

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

Důvodová zpráva:

Žadatel: LAMKOM investment s.r.o., Švabinského 276, Litoměřice, IČO: 05112095.
Odůvodnění: Jedná se o část nabízeného pozemku, který dle územního plánu na Miřejovické stráni je
určen pro dopravní infrastrukturu veřejně prospěšnou stavbu – místní propojovací komunikace.
Zastupitelstvo města 6/2005 přijalo zásady (podmínky) pro řešení vlastnických vztahů k pozemkům
určeným na vybudování budoucí místní komunikace v lokalitě Miřejovická stráň.
Podmínky:

Převody těchto pozemků na Město Litoměřice realizovat pouze darem (bezúplatně).
Vyloučení možnosti schválení směny pozemků ve vlastnictví žadatelů (pro výstavbu místních
komunikací) za pozemky Města Litoměřice určené pro výstavbu.
Zastavení výstavby v místech, kde nedojde k dohodě s vlastníky pozemků o jejich převodu na
Město Litoměřice.
Převody pozemků, které jsou určeny na výstavbu komunikace (ÚP veřejně prospěšná stavba)
mohou být městem odkoupeny za cenu obvyklou.

MZ dne 27.1.2011 projednávalo nabídku původního vlastníka nabízeného pozemku parc.č. 2470/5  
nákup nebyl schválen. Nový vlastník nabízí směnu pozemků.
Stanovisko OÚRM: Souhlasí se směnou pouze za předpokladu doplatku z důvodu rozdílnosti cen
pozemků na výstavbu komunikace a pozemku pro výstavbu RD.
Stanovisko OSNMM: ZM dne 13.9.2018 schválilo směnu pozemků ve stejné lokalitě kterou požaduje
žadatel – stavební pozemek v ul. Karolíny Světlé s určením ceny 1 712 Kč/m2 + DPH.
Město směnilo pozemek stavební za pozemek na výstavbu komunikace za 500 Kč/m2. Tato cena byla
určená ze znaleckého posudku ze dne 15.6.2017 jako cena obvyklá.
Stavební pozemek                                1 032 336 Kč + 216 791 Kč DPH
Část pozemku (nutný GP)                       301 500 Kč
K úhradě cca                                          947 627 Kč
Projednáno v MK dne 11.11.2019 hlasováním   pro:0               proti: 8              zdržel se: 0
MK nedoporučuje směnu pozemků.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../5/2019

ZM neschvaluje záměr směny pozemků, tedy pozemek ve vlastnictví města parc.č. 2469/63 za část
pozemku parc.č. 2470/5, vše v k.ú. Litoměřice, s doplatkem rozdílu ceny ve prospěch města (přesné
určení ceny dle výměry stanovené GP).

Příloha č. 1: 31b.pdf
Příloha č. 2: 31a.pdf
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V Litoměřicích 28.11.2019

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 5. jednání ZM dne 5. 12. 2019

Číslo bodu: 33

Název bodu: Záměr prodeje opuštěné a neudržované klasické hrobky, sektor
IV.B, evid.č. 005, na Městském hřbitově v Litoměřicích

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

Důvodová zpráva:

Žadatel: pan Mgr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Jablonec na Nisou.
Odůvodnění: ZM dne 6.3.2008 schválilo zásady pro prodej opuštěných a neudržovaných náhrobků a
pomníků (hrobová zařízení - movité věci) a hrobek (hřbitovní stavby - nemovité věci), které se
z důvodu opuštění jejich vlastníky staly vlastnictvím města.
Stanovisko OSNMM: Projednáno se správcem městského hřbitova – jedná se nemovitou věc, která se
nezapisuje do katastru nemovitostí, je určená k uložení lidských pozůstatků v rakvi nebo urně.
Dle nové metodiky ekonomického odboru je příjem za hrobku nutné zaúčtovat s aktuálním DPH
(21%).
Projednáno v MK dne 11.11.2019 hlasováním   pro:8               proti: 0              zdržel se:0
MK doporučuje prodej.

 

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../5/2019

ZM schvaluje záměr prodeje opuštěné a neudržované klasické hrobky, sektor IV.B, evidenční číslo
005, na Městském hřbitově v Litoměřicích.

V Litoměřicích 28.11.2019

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 5. jednání ZM dne 5. 12. 2019

Číslo bodu: 34
Název bodu: Bezúplatný převod pozemku parc.č. 4008/131 v k.ú. Litoměřice.
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:

Žadatel: OSNMM
Odůvodnění: Město Litoměřice dlouhodobě připravuje, ve spolupráci s Univerzitou Karlovou (UK) a
dalšími institucemi, projekt výzkumu potenciálu a využití geotermální energie. Usnesením Vlády ČR
ze dne 21.12.2015 vznikla výzkumná infrastruktura RINGEN (VI), jejímž nositelem je UK a její
partneři, a která se bude rozvíjet v areálu kasáren Jiřího z Poděbrad. Z důvodu získání dotace na
vybudování RINGEN VI ZM dne 23.06.2016 usnesením č. 97/4/2016 schválilo bezúplatný převod
pozemku parc.č. 4008/1113 včetně stavby v k.ú. Litoměřice kde vzniká přestavba výzkumného
pracoviště - centrum geotermální energie Litoměřice RINGEN do vlastnictví UK. Předmětem
převodu jsou pozemky, které byly zjištěny na základě skutečného provedení stavby pro kolaudační
souhlas. Tyto pozemky byly součástí smlouvy o právu provést stavbu „Vědeckovýzkumného a
vzdělávacího centra geotermální energie“ dle projektové dokumentace, kdy součástí stavby jsou i
venkovní úpravy, okapové chodníčky a zpevněná komunikace včetně vstupu do budovy (výměra bude
upřesněna na základě GP).
Stanovisko OÚRM: V územně plánovací dokumentaci je tato plocha vedena TO – Technické služby a
zabezpečení. Nemovitost je dotčena záměrem na veřejně prospěšné stavby jako T101 – Centrální
zdroj tepla – Geotermální teplárna (GTT) a T 102 – Nouzové záložní zdroje tepla, není tedy námitek
ani připomínek. 
Projednáno v MK dne 20.05.2019 hlasováním   pro:6               proti: 0              zdržel se: 0
MK doporučuje bezúplatný převod.
ZM dne 13.06.2019 schválilo usnesením záměr bezúplatného převodu (darování) částí pozemků
parc.č. 4008/95 o výměře cca 73 m2, parc.č. 4008/112 o výměře cca 1 m2 a parc.č. 4008/116 o
výměře cca 3 m2, vše v k.ú. Litoměřice, nutný oddělovací geometr. plán. Jednalo se pouze o pozemky
pod budovou.
Geometrický plán č. 4749-158/2019 řeší pozemky pod budovou, ale i kolem budovy včetně zpevněné
komunikace a vstupu, jedná se o  nezapsaný pozemek parc.č. 4008/131 o výměře 848 m2 v k.ú.
Litoměřice.
Záměr byl projednán a schválen ZM dne 12.9.2019 usnesením č. 130/4/2019.
Zveřejněno na úřední desce: od 7.10.2019 do 24.10.2019 není připomínek ani námitek.

 

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../5/2019

ZM schvaluje bezúplatný převod (dar) pozemku parc.č. 4008/131 o výměře 848 m2 (zastavěná
plocha) v k.ú. Litoměřice dle GP pro Univerzitu Karlovu v Praze, IČO: 00216208, Ovocný trh 560/5,
Praha (viz příloha orig.zápisu).
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Příloha č. 1: 33.pdf
Příloha č. 2: 33sm..pdf

V Litoměřicích 28.11.2019

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 5. jednání ZM dne 5. 12. 2019

Číslo bodu: 35

Název bodu: Bezúplatný převod pozemku parc.č. 657/51 a parc.č. 657/68 v
k.ú. Pokratice

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

Důvodová zpráva:

Žadatel: OSNMM
Odůvodnění: Jedná se o pozemek – ostatní plocha (veřejný chodník, komunikace a parkoviště) v ul.
Na výsluní, Pokratice. Dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, údržbu a správu
komunikací a zeleně provádí obec. Převody pozemků pod komunikacemi a veřejná prostranství jsou
dle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR, převáděny na obce bezúplatně.
Zastupitelstvo města dne 13.3.2014 schválilo podání žádosti.

 

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../5/2019

ZM schvaluje uzavření smlouvy č. 4109/2019 o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité
věci - pozemku parc.č. 657/51 a parc.č. 657/68, vše v k.ú. Pokratice, od ČR- ÚZSVM, IČO:69797111,
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, do vlastnictví města Litoměřice.

Příloha č. 1: parkoviste.pdf

V Litoměřicích 28.11.2019

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 5. jednání ZM dne 5. 12. 2019

Číslo bodu: 36
Název bodu: Prodej BJ č. 986/44, ulice Mrázova 986/25 v k.ú. Litoměřice
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Procházková

Důvodová zpráva:
Město Litoměřice vlastní v domě č.p. 986, ul. Mrázova pouze tuto bytovou jednotku (o velikosti 3+1,
v 2. NP, o výměře 61,86 m2), za kterou musí přispívat do fondu oprav. RM schválila dne 07.10.2019
pod č. usnesení 554/20/2019 způsob prodeje veřejnou nabídkou za nejvyšší nabídnutou kupní cenu.
Veřejná nabídka k prodeji byla zveřejněna na úřední desce města od 10.10.2019 do 31.10.2019.

Kupující  paní  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxLitoměřice,  zvítězila  s  nejvyšší
nabídnutou  kupní  cenou  ve  výši  1.306.000,-  Kč.

Příjem do rozpočtu města – OSNMM ÚZ/ORG 04802/4000 prodej bytů.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../5/2019

ZM schvaluje prodej bytové jednotky č. 986/44, v domě č.p. 986 stojícím na pozemku parc. č.  1343
a  souvisejících  podílů  ve  výši  6186/421671  na  společných  částech  domu  a  pozemku  v  obci
a  k .ú .  L i toměř ice ,  za  ne jvyšš í  nab ídnutou  kupn í  cenu  1 .306 .000 , -  Kč  pan í
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxLitoměřice.

V Litoměřicích 28.11.2019

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 5. jednání ZM dne 5. 12. 2019

Číslo bodu: 37
Název bodu: Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:

Žadatel: OSNMM
Odůvodnění: Na základě požadavků odborů MěÚ a odborných posudků byl zpracován seznam
rozbitého, neopravitelného, nepoužitelného a opotřebovaného majetku. Seznam vyřazených položek,
byl projednán na majetkové komisi vč. agendy likvidační dne 11.11.2019, která doporučila odpis a
vyřazení uvedených položek.
Likvidace vyřazeného majetku bude doložena protokoly o předání k fyzické likvidaci nebo doklady o
provedení likvidace přes odbornou firmu / ekologicky.

 

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../5/2019

ZM schvaluje na návrh majetkové komise vč. agendy likvidační dle zápisu ze dne 11.11.2019 odpis a
vyřazení uvedených položek z účetní evidence (viz příloha orig. zápisu).

 

Příloha č. 1: 36.pdf

V Litoměřicích 28.11.2019

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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   Zelení a Piráti 
 
PhDr. Lenka Simerská a Ing. Jan Hrkal 
zastupitelé Města Litoměřice 
za koalici Zelených a Pirátů 
 

V Litoměřicích dne 24.9.2019 

 
 

NÁMITKA PROTI ZÁPISU ZASTUPITELSTVA č. 4/2019 ze dne 12.9.2019 
 
Podáváme námitku proti zápisu z jednání Zastupitelstva města Litoměřice, které se konalo 
dne 12.9.2019. Hlasování týkající se programu tohoto zastupitelstva považujeme za 
zmatečné. Od něj se následně odvinulo a nesprávně proběhlo další hlasování, konkrétně 
ve věci místního referenda.  
 
Problém podle nás spočívá v následujícím: 
 
Na jednání Rady č. 17/2019 města Litoměřice, které se uskutečnilo dne 26. 08. 2019, byl 
schválen program jednání zastupitelstva: 
 
498/17/2019  
Schválení programu jednání ZM - 12.9.2019 
RM schvaluje program zasedání Zastupitelstva města Litoměřice konaného dne 12.9.2019 od 
16:00 hod. v sále Kulturního a kongresového centra se sídlem Tyršovo nám. 68 v 
Litoměřicích. Program: 
1. Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu 
2. Schválení zápisu minulého jednání 
3. Kontrola plnění bodů 
4. Doplnění / stažení bodu programu 
5. Hlasování o programu 
6. Návrh na vyhlášení referenda 
7. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 2.9.2019 
… a další 
 
V tomto znění byl program zastupitelstva zveřejněn na úřední desce a dalším způsobem 
obvyklým.  
 
Potom se konala Rada č. 18/2019 dne 09. 09. 2019, kde pod bodem č. 524/18/2019 bylo 
schváleno doplnění programu jednání ZM dne 12.9.2019: 
RM schvaluje doplnění programu zasedání Zastupitelstva města Litoměřice konaného dne 
12.9.2019 od 16:00 hod. v sále Kulturního a kongresového centra se sídlem Tyršovo nám. 68 
v Litoměřicích. 
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PROGRAM: 
Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu 
Schválení zápisu minulého jednání 
Kontrola plnění bodů 
Doplnění / stažení bodu programu 
Hlasování o programu 
Doporučení zastupitelstva radě města k jednáním o nemocnici 
Předložení „Návrhu přípravného výboru na konání místního referenda v obci Litoměřice ve 
věci záměru prodeje akcií / navýšení kapitálu společnosti Nemocnice Litoměřice a.s.“ 
Vyhlášení místního referenda na území města Litoměřice 
Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 2.9.2019 
… a další 
 
Jako problém vnímáme to, že o této změně se už řádně nedozvěděli občané a ani 
zastupitelé. Jsme přesvědčeni, že po schválení programu zastupitelstva a jeho zveřejnění 
na úřední desce, nemůže nikdo do tohoto programu zasahovat a měnit ho. Ani rada města. 
Přesto k tomu však došlo. Na zastupitelstvu nám byl k hlasování předložen návrh programu 
upravený ze dne 9.9.2019. Úpravu však mohlo udělat pouze samo zastupitelstvo na návrh 
jeho člena a následným hlasováním. Po dobu promítnutí upraveného návrhu nešlo tuto 
změnu zaznamenat a zastupitelé hlasovali o jiném programu, než byl původní zveřejněný. 
Což je zásadní chyba a to dle Zákona o obcích:  
§ 93 
(1) Obecní úřad informuje o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání 
zastupitelstva obce. Informaci vyvěsí na úřední desce obecního úřadu alespoň 7 dní před 
zasedáním zastupitelstva obce; kromě toho může informaci uveřejnit způsobem v místě 
obvyklým. 
§ 94 
(1) Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání 
zastupitelstva obce mají jeho členové, rada obce a výbory. 
(2) O zařazení návrhů přednesených v průběhu zasedání zastupitelstva obce na program jeho 
jednání rozhodne zastupitelstvo obce. 
 
Touto problematikou se zabývalo i Ministerstvo vnitra: 
 
Praha 8. června 2009  
Zpracoval: Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra 
 
Otázka: Je porušen zákon, pokud obec zveřejní v oznámení jen např. 3 body namísto 10 
bodů, které však nakonec jsou v návrhu programu předloženého zastupitelstvu obce ke 
schválení předloženy a zastupitelstvo tedy schvaluje program doplnění oproti zveřejněnému 
oznámení?  
  
Odpověď: Podle našeho názoru by mohl být považován takový postup za porušení § 93 odst. 
1 (resp. požadavku veřejnosti zasedání zastupitelstva obce) v případě, že v době vyvěšování 
informace o připravovaném zasedání se již vědělo, že tyto body budou projednávány – tedy 
případ záměrného nebo nedbalostního neuvedení některých bodů chystaného jednání. V 
případě doplnění programu po vyvěšení informace dle § 93 odst. 1 se doporučuje zajistit na 
úřední desce doplnění programu chystaného jednání, popř. o tomto faktu informovat  i 
dalšími podpůrnými způsoby zveřejnění.    
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Za další pochybení považujeme, že zastupitelé neobdrželi k bodu „Vyhlášení místního 
referenda na území města Litoměřice“ všechny podkladové materiály, konkrétně 
Stanovisko - posouzení přípustnosti referendové otázky zpracované MV ČR. Byť bylo 
v důvodové zprávě na toto stanovisko odkazováno (resp. na jeho část) nebylo k dispozici 
jako celek, byť bylo podstatné a důležité.  
 
K samotnému hlasování o návrhu k místnímu referendu ze strany přípravného výboru a 
následně zastupitelstva máme následující: Jsme přesvědčeni, že naše zastupitelstvo mělo 
pouze dvě zákonné možnosti. A to buď návrh přípravného výboru vyhlásit. Nebo mělo 
dojít k řádnému zdůvodnění, že o navržené otázce nelze místní referendum konat, a 
potom místní referendum nevyhlásit. Zde se opět opíráme o zákonnou úpravu: 
  
Podle zákona č. 22/2004 Sb. o místním referendu, § 13 - Vyhlášení místního referenda na 
návrh přípravného výboru 
(1) Zastupitelstvo obce nebo zastupitelstvo statutárního města na svém nejbližším zasedání 
usnesením rozhodne 
a) o vyhlášení místního referenda, jestliže lze o navržené otázce místní referendum konat, a 
zároveň stanoví den jeho konání (§ 15), 
b) o tom, že místní referendum nevyhlásí, jestliže o navržené otázce nelze místní referendum 
konat. 
 
Krajský soud v Praze sp.zn. 50 A 7/2012-64 ze dne 20.7.2012 
„II. Žádnému z orgánů obce nepřísluší zkoumat vhodnost či věcnou opodstatněnost 
pokládané otázky ani důvody, jež přípravný výbor k iniciaci místního referenda vedly – o 
nich rozhodují konečným způsobem přímo oprávněné osoby tím, že v dostatečném počtu 
připojí svůj podpis na podpisové listiny (§ 11 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu).  
III. V případě náležitostí stanovených v § 10 odst. 1 písm. d) zákona č. 22/2004 Sb.,  o 
místním referendu, by obecní úřad měl vyzývat k odstranění vad vyčíslení nákladů z důvodu 
nesprávnosti pouze v případech, kdy míra této nesprávnosti mohla zjevně vést k manipulaci  
s oprávněnými osobami ve prospěch konání místního referenda či ve prospěch konkrétního 
rozhodnutí o otázce v referendu položené.  
IV. Údaj o způsobu úhrady nákladů z rozpočtu obce (§ 10 odst. 1 písm. d) zákona  č. 22/2004 
Sb., o místním referendu) nevyžaduje uvedení konkrétní kapitoly rozpočtu obce.“ 
 
Z výše uvedeného vyplývá, že postup, ke kterému došlo na posledním jednání zastupitelstva, 
je nestandardní a nesprávný. Nedošlo ke schválení návrhu přípravného výboru a naopak je 
schválen návrh zastupitelstva, který však nebyl na jednání řádně doplněn do programu a 
nezákonně tam implementován radou města.  
 
Vzhledem k těmto nezákonnostem podáváme námitku proti zápisu zastupitelstva a 
navrhujeme, aby bylo vyhlášení místního referenda anulováno z důvodu právní nejistoty, 
zda je jeho vyhlášení v souladu se zákonem.  
 
 
 
PhDr. Lenka Simerská, v.r. 
Ing. Jan Hrkal, v.r. 
 



VYJÁDŘENÍ K NÁMITCE PROTI ZÁPISU ZASTUPITELSTVA  

č. 4/2019 ze dne 12.9.2019  
 
 

Zastupitelé města Litoměřice PhDr. Lenka Simerská a Ing. Jan Hrkal (dále jen „zastupitelé“) 

podali námitku proti zápisu z jednání Zastupitelstva města Litoměřice (dále jen „ZM“), které 

se konalo dne 12.9.2019. Hned v úvodu podané námitky uvádějí, že považují za zmatečné 

hlasování týkající se programu tohoto zastupitelstva a od něj se dle jejich názoru následně 

odvinulo a nesprávně proběhlo další hlasování, konkrétně ve věci místního referenda.  

 

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v § 95 odst. 2 stanoví: „Zápis, který je nutno pořídit do 10 

dnů po skončení zasedání, musí být uložen na obecním úřadu k nahlédnutí. O námitkách člena 

zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva obce.“ 

Nic dalšího ohledně námitek zákon o obcích neuvádí, nicméně je zřejmé, že se jedná o námitky 

proti zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva (§ 95 odst. 1), tedy námitky proti 

nesprávnostem či nepřesnostem obsaženým v zápisu, které neodpovídají skutečnému průběhu 

zasedání zastupitelstva. Zastupitelé však podali námitku nikoli proti chybným údajům 

v zápisu ale proti hlasování zastupitelstva, které považují za zmatečné. Z tohoto důvodu 

podaná námitka není námitkou ve smyslu § 95 odst. 2 zákona o obcích. 

 

Ke skutečnostem, které zastupitelé označují jako problematické lze uvést toto: 

  

Jako první problém vnímají zastupitelé to, že na jednání Rady města Litoměřice (dále jen 

„RM“) č. 17/2019, které se uskutečnilo dne 26.08.2019 byl schválen program jednání 

zastupitelstva, který byl zveřejněn na úřední desce a následně na jednání RM č. 18/2019 dne 

09.09.2019 bylo schváleno doplnění tohoto programu jednání ZM konaného dne 12.9.2019 

(usnesení RM č. 524/18/2019).  

Zastupitelé vyjadřují své přesvědčení, že po schválení programu zastupitelstva a jeho zveřejnění 

na úřední desce, nemůže nikdo do tohoto programu zasahovat a měnit ho. Poukazují na 

stanovisko Odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ze dne 8. června 2009, 

kde se uvádí, že takový postup lze považovat za porušení § 93 odst. 1 zákona o obcích.  

 

Zde je celý text stanoviska MV z Metodiky: 

 

„41. Je porušen zákon, jestliže obec (konkrétně obecní úřad) nedostatečně informuje předem 

o programu zasedání zastupitelstva obce? Zveřejní 2 až 3 body namísto 10 skutečných, které 

však nakonec jsou návrhu programu předloženého zastupitelstvu obce ke schválení uvedeny.  

Podle našeho názoru je takový postup porušením § 93 odst. 1 zákona o obcích, protože pokud 

v době, kdy je zveřejněna informace, starosta ví, že obsah programu má 10 bodů, tak je jeho 

povinností zveřejnit všech 10 bodů, nikoliv pouze dva. Na druhou stranu však nedostatečně 

konkrétní informace o navrženém programu zasedání zastupitelstva obce, která byla zveřejněna 

na úřední desce, nebrání tomu, aby zastupitelstvo obce mohlo proběhnout a aby usnesení na 

něm přijatá byla považována za zákonná (v případě, že přítomnost veřejnosti je zajištěná 

dostatečně a že informace skutečně byla zveřejněna a pouze došlo k administrativnímu 

nedostatku v obsahu zveřejněné informace, nelze konstatovat, že zasedání zastupitelstva obce 

neproběhlo a že usnesení neexistují nebo z tohoto důvodu jsou nezákonná). Na faktu porušení 

§ 93 odst. 1 zákona o obcích to však nic nemění.“  

 



Rovněž v nálezu Ústavního soudu ze dne 30. září 2002, sp. zn. IV. ÚS 331/02, Ústavní soud 

připustil možnost doplnění návrhu programu na zasedání zastupitelstva města po jeho 

zveřejnění podle § 93 odst. 1 zákona o obcích.  

 

Podle § 94 odst. 1 zákona o obcích právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání 

připravovaného zasedání zastupitelstva obce mají jeho členové – tedy zastupitelé, rada obce a 

výbory. Z tohoto ustanovení je zřejmé, že rada může navrhovat body. V odst. 1 není nic o tom 

kdy (dokdy) tak mohou oprávněné osoby (orgány) tedy i RM činit; odst. 2 stanoví, že o zařazení 

návrhů přednesených v průběhu zasedání ZM rozhodne ZM. Ale návrhy podané 

oprávněnými osobami po zveřejnění programu na úřední desce do zasedání zastupitelstva zákon 

neřeší.  

Návrhy bodů lze předkládat až do okamžiku zahájení zasedání zastupitelstva. Zákon to 

neurčuje, lze to ale vyčíst z komentáře k zákonu o obcích, podle kterého nevadí, že se body 

navržené později než 7 dnů před zasedáním neobjeví ve zveřejněném programu jednání. Podle 

§ 93 odst. 1 informuje obecní úřad o místě, době a navrženém programu připravovaného 

zasedání zastupitelstva obce s tím, že tuto informaci vyvěsí na úřední desce obecního úřadu 

alespoň 7 dní před zasedáním zastupitelstva obce. Toto ustanovení neznamená a nemůže 

znamenat, že by poté, co bude navržený program takto zveřejněn, už nemohli ti, jimž zákon 

toto oprávnění přiznává, návrhy k projednání zastupitelstvu předkládat, později podané návrhy 

se však už logicky v této informaci neobjeví a v takovém případě může buď dojít k modifikaci 

návrhu programu, který se bude předkládat zastupitelstvu ke schválení, oproti tomu, jaký návrh 

programu byl zveřejněn podle § 93 odst. 1, nebo je možné takové návrhy zastupitelstvu 

předložit podle § 94 odst. 2. 

 

RM do programu doplnila tři, resp. jeden bod. Tím jedním bodem bylo doporučení k jednání 

s Ústeckým krajem a Krajskou zdravotní, a.s. Tento bod byl RM dodatečně schválen do 

programu. Návrhy k referendu nebyly novým bodem ale rozdělením ohlášeného bodu do dvou, 

k čemuž došlo v podstatě z technických důvodů, aby bylo možné přehledně a jednoznačně 

zaznamenat hlasování. Dalším důvodem bylo, že městský úřad přezkoumával opravený návrh 

přípravného výboru (ani nevyužil celou zákonnou lhůtu) a RM uznala, že jej lze předložit ZM 

až po uplynutí lhůty ke zveřejnění programu ZM na úřední desce. 

 

Za další pochybení zastupitelé považují, že neobdrželi k bodu „Vyhlášení místního referenda 

na území města Litoměřice“ všechny podkladové materiály, konkrétně Stanovisko -  posouzení 

přípustnosti referendové otázky zpracované MV ČR. Byť bylo v důvodové zprávě na toto 

stanovisko odkazováno (resp. na jeho část) nebylo k dispozici jako celek, byť bylo podstatné a 

důležité.   

 

Dne 6.9.2019 bylo Mgr. Panašovi, zastupiteli za koalici Zelených a Pirátů, pod č.j. 

MULTM/0057101/19/KST/ECh odesláno e-mailem e-podatelna předmětné Stanovisko MV 

ČR. Dne 20.9.2019 bylo zveřejněno na webových stránkách města v sekci poskytnutých 

informací dle zákona č. 106/1999 Sb. a v sekci Nemocnice. 

 

Dále tajemník městského úřadu informoval dne 5.9.2019 všechny zastupitele takto: 

 

From: Mgr. Milan Čigáš  

Sent: Thursday, September 05, 2019 2:42 PM 

To: Zastupitelé <zastupitelstvo@litomerice.cz> 

Subject: Doplňující informace k podkladům na jednání ZM 

Importance: High 

mailto:zastupitelstvo@litomerice.cz


 

Vážená paní zastupitelko, Vážení páni zastupitelé, 

 

zasílám Vám doplňující informaci k materiálům na jednání ZM, které se uskuteční dne 12. září 

2019.  

 

Bod č. 1 – „Návrh na vyhlášení referenda“  

 

Tento bod zatím neobsahuje podklady.  

 

RM při schvalování programu jednání ZM rozhodla, že se otázkou referenda bude ZM na svém 

nejbližším jednání zabývat. Proto je bod v programu. 

Nicméně vzhledem k zákonnému postupu, Přípravný výbor k referendu obdržel stanovisko 

Městského úřadu na konci srpna. Rozhodnutí Městského úřadu bylo vypracováno a odesláno 

dne 30. srpna 2019 (po opravě chyb a doplnění ze strany přípravného výboru). Následně byl 

bod připraven na nejbližší jednání RM tj. 9. září 2019 od 13,00 hod v kanceláři starosty města. 

 

Po projednání na RM, budou podklady zpracovány, doplněny o vše potřebné a zveřejněny 

znovu v systému eRAZ (zastupitelstvo).  

 

Děkuji za pochopení a přeji Vám hezký den. V případě dotazů jsem Vám plně k dispozici. 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

  Mgr. Milan Čigáš  

  Tajemník 

  Městský úřad Litoměřice 

  Město Litoměřice  

  Mírové náměstí 15/7  

  412 01 Litoměřice  

  T:  +420 416 916 209 

  M:  +420 606 621 367 

  E:  milan.cigas@litomerice.cz  

  Web:  

  www.litomerice.cz 

  www.litomerice-info.cz 

  www.komplanlitomerice.cz 

  http://zdravemesto.litomerice.cz 

   

 

  

K samotnému hlasování o návrhu na konání místního referenda ze strany přípravného výboru 

zastupitelé uvádějí, že zastupitelstvo mělo pouze dvě zákonné možnosti. A to buď referendum 

na návrh přípravného výboru vyhlásit nebo mělo dojít k řádnému zdůvodnění, že o navržené 

otázce nelze místní referendum konat, a potom místní referendum nevyhlásit.   

   

Podle § 13 odst. 1 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu:  

Vyhlášení místního referenda na návrh přípravného výboru  

(1) Zastupitelstvo obce nebo zastupitelstvo statutárního města na svém nejbližším zasedání 

usnesením rozhodne  
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http://www.komplanlitomerice.cz/
http://zdravemesto.litomerice.cz/
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a) o vyhlášení místního referenda, jestliže lze o navržené otázce místní referendum konat, 

a zároveň stanoví den jeho konání (§ 15),  

b) o tom, že místní referendum nevyhlásí, jestliže o navržené otázce nelze místní 

referendum konat.  

  

Zastupitelé dále citují z rozhodnutí Krajského soudu v Praze, sp. zn. 50 A 7/2012-64, ze dne 

20.7.2012:  

„II. Žádnému z orgánů obce nepřísluší zkoumat vhodnost či věcnou opodstatněnost pokládané 

otázky ani důvody, jež přípravný výbor k iniciaci místního referenda vedly – o nich rozhodují 

konečným způsobem přímo oprávněné osoby tím, že v dostatečném počtu připojí svůj podpis na 

podpisové listiny (§ 11 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu).   

III. V případě náležitostí stanovených v § 10 odst. 1 písm. d) zákona č. 22/2004 Sb., o místním 

referendu, by obecní úřad měl vyzývat k odstranění vad vyčíslení nákladů z důvodu nesprávnosti 

pouze v případech, kdy míra této nesprávnosti mohla zjevně vést k manipulaci  

s oprávněnými osobami ve prospěch konání místního referenda či ve prospěch konkrétního 

rozhodnutí o otázce v referendu položené.   

IV. Údaj o způsobu úhrady nákladů z rozpočtu obce (§ 10 odst. 1 písm. d) zákona č. 22/2004 

Sb., o místním referendu) nevyžaduje uvedení konkrétní kapitoly rozpočtu obce.“  

  

K výroku II. je třeba upřesnit, že žádný orgán obce nezkoumal vhodnost či věcnou 

opodstatněnost pokládané otázky. Městský úřad se na pokyn RM obrátil na MV ČR nikoli 

ohledně vhodnosti nebo opodstatněnosti otázky, ale ve věci možného rozporu s právními 

předpisy ve smyslu ust. § 7 písm. d) zákona o místním referendu. Zkoumat přípustnost 

referendové otázky městskému úřadu zákon o místním referendu nepřiznává, výslovně mu 

ukládá zkoumat podaný návrh přípravného výboru jen z hlediska náležitostí stanovených  

v § 10 a 11 zákona.  

Zákon o místním referendu stanoví, že posouzení referendové otázky je zcela a výlučně 

v pravomoci zastupitelstva. Radě ukládá pouze předložení návrhu přípravného výboru 

zastupitelstvu, ale žádnou pravomoc k posouzení otázky jí nesvěřuje, takže rada (potažmo 

úřad) nemůže zdůvodnění vypracovat.  

Zastupitelstvo má návrh projednat na nejbližším zasedání, má tedy možnost o přípustnosti 

otázky diskutovat jen na tomto zasedání. Z toho vyplývá, že není možné, připravit předem 

zdůvodnění proč je otázka nepřípustná, ale musí si na to každý zastupitel odpovědět sám 

a podle toho hlasovat.   

Odůvodnění nemohlo být připraveno předem, protože nikdo nevěděl, zda zastupitelé 

považují otázku za přípustnou nebo nikoli a jak rozhodnou. Zákon nestanoví, kdo je 

povinen či oprávněn takové zdůvodnění připravit. Samozřejmě by tak mohl učinit každý ze 

zastupitelů sám za sebe a svůj návrh předložit. Návrh přípravného výboru byl a musel být 

předložen zastupitelům tak jak jej přípravný výbor podal, s jeho zdůvodněním.   

 

K výroku III. a IV. lze citovat odlišný názor Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. 30 Ca 

18/2004-10, Sb. NSS č. 561/2005:  

„Zvláště za situace, kdy realizace rozhodnutí přijatého v místním referendu může představovat 

významný zásah do rozpočtu obce, resp. může i finanční možnosti obce přesahovat. Otázka 

financí může významně ovlivnit kupříkladu i termín realizace tohoto rozhodnutí, které je jinak 

dle § 49 zák. míst. ref. pro zastupitelstvo obce a její orgány závazné.  

Navrhovatel takového referenda musí mít vždy zřetelnou a konkrétní představu, jaké finanční 

dopady by jeho návrh, pokud by byl přijat v místním referendu, pro obec měl a z jakých 

prostředků by jej obec byla schopna hradit. Takovou pregnantní kalkulaci proto musí 

navrhovatel referenda rozvést již v návrhu na vyhlášení místního referenda, neboť 



zastupitelstvo obce, které o vyhlášení rozhoduje, musí brát v úvahu i možnost jeho faktické 

realizace. 

Ostatně je to právě zastupitelstvo obce, které je za realizaci výsledků místního referenda 

odpovědné. Zákonem požadovaný odhad nákladů spojených s realizací přijatého rozhodnutí 

a způsobu jejich úhrady tedy musí být kvalifikovaný, aby na jeho základě orgány obce měly 

možnost zjistit, z jakých předpokladů přípravný výbor při svých úvahách vycházel, na základě, 

čeho dospěl ke svým závěrům a v neposlední řadě, zda obec vůbec bude schopna rozhodnutí 

přijaté v místním referendu uskutečnit. Pokud by tomu tak být nemělo, byla by v místním 

referendu přijímána rozhodnutí, jejichž realizace by s ohledem zejména na finanční možnosti 

obce byla zcela nemožná. Něco takového však jistě zákon o místním referendu na mysli nemá. 

Právě proto patří k náležitostem návrhu přípravného výboru i shora uvedený požadavek. 

Rovněž z tohoto důvodu by nebylo možné, aby krajský soud návrhu vyhověl a navrhované místní 

referendum vyhlásil.“ 

 

Závěrem zastupitelé navrhují, aby bylo vyhlášení místního referenda anulováno z důvodu 

právní nejistoty, zda je jeho vyhlášení v souladu se zákonem.   

 

Usnesení zastupitelstva nemůže být anulováno, může být novým usnesením zrušeno nebo 

revokováno, viz § 124 odst. 1 zákona o obcích: „Je-li usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření 

orgánu obce v samostatné působnosti v rozporu se zákonem nebo jiným právním předpisem a 

nejde-li o obecně závaznou vyhlášku obce, vyzve Ministerstvo vnitra obec ke zjednání nápravy.“ 

 

K tomu uvádí Metodika Odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra:  

 

„23. Je možné změnit nebo zrušit platné usnesení zastupitelstva obce?  

Zrušit nebo změnit, tzv. revokovat, dříve přijaté usnesení zastupitelstva obce může, a to opět jen 

usnesením, zastupitelstva obce. V usnesení, kterým se předchozí usnesení zastupitelstva obce 

mění nebo zrušuje, musí být příslušné usnesení, které se mění nebo zrušuje, jednoznačně 

identifikováno.“  

 

 

Zpracováno právním úsekem KSaT, 

vedoucí Bc. Martina Skoková 



 

Zápis 
z jednání výboru p ři Zastupitelstvu m ěsta Litom ěřice 

Finanční výbor (FV) 

konaného dne 25. 11. 2019 od 16:00 v zasedací místnosti ČNIS 

Přítomni: 

• Ing. Radek Lončák, MBA – předseda FV  
• Mgr. Jan Fibich 
• Ing. Jan Hrkal 
• Ing. Marek Kocánek 
• Ing. Libuše Křížová 
• Mgr. Tomáš Vytlačil  

 

Omluveni: 

• Ing. Vladimír Kestřánek, MBA  
 

 

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

Zapisovatel: ing. Iveta Zalabáková 

Program: 

1. Návrhy na rozpočtová opatření 
2. Různé 
 

 

Konec jednání: 17:00 

Termín příštího jednání:  27.1. 2020 od 16h v zasedací místnosti ČNIS 

Zapsal (a): Ing. Iveta Zalabáková 
 



Hosté: vedoucí odborů - Ing. Brunclíková, Ing. Křížová, Ing. Klusák, Ph.D., Ing. Brožová 
 

Ad 1. Návrhy na rozpo čtová opat ření: 
Finanční výbor v rámci tohoto bodu projednává předložené návrhy rozpočtových opatření níže uvedených 
odborů, kde v diskusi s vedoucími odborů, příp. vedoucí ekonomického odboru provádí položkovou kontrolu 
obsahu, rozsahu a oprávněnosti požadavku. 
 
Dotace  – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení.  
(pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0)  
 
Odbor ekonomický – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor správní – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor správní – sociální fond -  viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor školství, kultury, sportu a památkové pé če – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor správy nemovitého majetku m ěsta – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor životního prost ředí – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor sociálních v ěcí a zdravotnictví – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Stavební ú řad – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 
 
Odbor územního rozvoje  – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Městská policie  – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor komunikace, marketingu a cestovního ruchu – v iz příloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor dopravy a silni čního hospodá řství – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Organiza ční složka SMART CITY LITOM ĚŘICE – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0)    



 
 
celkem navržená rozpo čtová opat ření – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
 
- po promítnutí všech navržených rozpo čtových opat ření v celkové výši 32 853 tis. K č – předpokládané 
saldo p říjmů a výdaj ů (schodek rozpo čtu 2019 , tj. výdaje roku 2019 vyšší než příjmy roku 2019) ve výši  
38 207 tis. K č (tj. snížení z předchozí výše 71 060 tis. Kč) 
- částka 32 853 tis. K č (tj. celková výše rozpočtových opatření) představuje: 

• skute čné navýšení financí v roce 2019  (oproti poslednímu upravenému rozpočtu) ve výši 21 490 
tis. K č 

• přesuny p říjmů a nedo čerpaných výdaj ů roku 2019 ve výši 11 363 tis. K č, které přecházejí do 
příjmů a výdajů roku 2020 
 

 
 
Ad 2. Různé:  
 
vývoj da ňových p říjmů k 10/2019:  

- v porovnání se stejným obdobím minulého roku je stav plnění jednotlivých daní (viz příloha) vyšší o 
cca 20,8 mil. K č (tj. + 7,4 %), z toho zejména:  
• daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (položka 1111) cca + 8 mil. Kč (+ 12 %) 
• daň z příjmů právnických osob (položka 1121) cca +6,6 mil. Kč (+ 12 %) 
• daň z přidané hodnoty (položka 1211) cca + 6 mil. Kč (+ 5 %) 

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

• Návrhy rozpočtových opatření  
• Daňové příjmy k 10/2019 

 
 
 
 
Rozdělovník:   

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

 



původní změna nový původní změna nový

33064/3610 KÚÚK - DDM Rozmarýn - Naplňování koncepce podpory mládeže na krajské úrovni 0,00 24 500,00 24 500,00 0,00 24 500,00 24 500,00 KÚÚK - DDM Rozmarýn - Naplňování koncepce podpory mládeže na krajské úrovni33064/3610

73/3610 KÚÚK - DDM Rozmarýn - Podpora mládeže na krajské úrovni 0,00 10 500,00 10 500,00 0,00 10 500,00 10 500,00 KÚÚK - DDM Rozmarýn - Podpora mládeže na krajské úrovni 73/3610

98018/2000 KÚÚK - na krytí výdajů obcí při přípravě SLDB 2021 0,00 54 635,00 54 635,00 27 354,46 0,02 27 354,48 finanční vypořádání - volby do Parlamentu ČR a zástup. obcí 98187/2000

14004/2300 KÚÚK-účel.dot.-výdaje JSDH 0,00 38 300,00 38 300,00 331 150,00 -0,02 331 149,98 bankovní poplatky za vedení účtu 1008/1000

2805/2000 příspěvky, náhrady, vratky…. 593 485,00 -92 935,00 500 550,00

13305/6156 Centrum SRDÍČKO - denní stacionář - soc. služby 2 204 500,00 267 400,00 2 471 900,00 2 204 500,00 267 400,00 2 471 900,00 Centrum SRDÍČKO - denní stacionář - soc. služby 13305/6156

33063/3317 MŠMT ČR - MŠ Masarykova - OP - Výzkum, vývoj a vzdělání 0,00 2 267 722,00 2 267 722,00 0,00 2 267 722,00 2 267 722,00 MŠMT ČR - MŠ Masarykova - OP - Výzkum, vývoj a vzdělání 33063/3317

33063/3323 MŠMT ČR - ZŠ B. Němcové - OP - Výzkum, vývoj a vzdělání 0,00 1 773 472,00 1 773 472,00 0,00 1 773 472,00 1 773 472,00 MŠMT ČR - ZŠ B. Němcové - OP - Výzkum, vývoj a vzdělání 33063/3323

90992/8205 PAVE ČR, Litoměřice 10 000 000,00 -10 000 000,00 0,00 10 000 000,00 -10 000 000,00 0,00 PAVE ČR, Litoměřice 90992/8205

13013/6156 MPSV ČR - OP Zaměstnanost - Dětská skupina ZDRAVÁ ŠKOLIČKA 0,00 921 134,25 921 134,25 0,00 921 134,25 921 134,25 MPSV ČR - OP Zaměstnanost - Dětská skupina ZDRAVÁ ŠKOLIČKA 13013/6156

15011/3509 MŽP - Vzduchotechnika pro Knihovnu KHM, Litoměřice - neinv. 184 341,50 -80 475,50 103 866,00

9812/9100 účel. dot. - MoveCit 260 000,00 -490,50 259 509,50

2805/2000 dotace od obcí - přestupky 200 000,00 53 000,00 253 000,00

3803/3300 VPS zajištění PŠD Hlinná přefakturace VR CŠJ 0,00 3 750,23 3 750,23

 

1803/1000 úroky z bankovních účtů 602 413,52 -1 263,48 601 150,04 300 000,00 -10 479,25 289 520,75 MKZ Litoměřice - inv. příspěvek - mobilní zátarasy 3050/3406

1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 71 060 000,00 15 000,00 71 075 000,00

85 104 740,02 -4 745 751,00 80 358 989,02 12 863 004,46 -4 745 751,00 8 117 253,46

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

Návrh na rozpočtové opatření, kdy jde o finanční vztah zřizovatele k příslušné příspěvkové organizaci, rozpočtuje se ve skutečné výši finančního vypořádání a poskytnutého příspěvku.

Celkem Celkem

DOTACE K ROZPOČTU ROKU 2019  V Kč
P ř í j m y V ý d a j e 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet

N á z e v ÚZ/ORG



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 71 075 -8 350 62 725

2 daň z příjmů FO placená plátci 96 870 -2 590 94 280

3 daň z příjmů FO placení poplatníky 2 000 400 2 400

4 daň z příjmů FO z vybíraná srážkou 7 700 400 8 100

5 daň z příjmů PO 70 000 3 750 73 750

6 daň z nemovitých věcí 22 000 -700 21 300

7 daň z přidané hodnoty 169 430 3 000 172 430

8 1802/1000 daň z hazardních her 18 000 4 000 22 000
9 1804/1000 nahodilé příjmy 160 -60 100

457 235 -150 457 085

původní změna nový

10 1008/1000 FÚ - odvod DPH 1 700 -700 1 000

11 1008/1000 bankovní poplatky 331,14998 50 381,14998

12 1003/1000 TSM, PO - neinv. příspěvek na provoz 70 459 500 70 959

72 490,14998 -150 72 340,14998

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2-11 Odhad výběru příjmů a plnění rozpočtu výdajů do konce roku 2019.

Ohledně daně z hazardních her - ve III. čtvrtletí došlo ke zlepšení tempa výběru oproti I. pololetí, nyní upraveno

na očekávané roční plnění za 2019 ve výši  22 mil. Kč (za rok 2018 plnění 25,6 mil. Kč).

12 Navýšení příspěvku pro PO TSM - pokrytí nákladů vzniklých dle požadavků města v průběhu roku.

1 O finanční prostředky ve výši 8 350 tis. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

13.11.2019

Mgr. Karel Krejza 

místostarosta

Ing. Iveta Zalabáková

vedoucí odboru

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

1801/1000

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

25.11.2019

ekonomický

1. Tabulka P ř í j m y 



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

původní změna nový

1 2037/2500 SF - splátky půjček 131 -4 127

131 -4 127

původní změna nový

2 SF - stravné 1 125 -100 1 025

3 SF - volnočasový 980 -14 966

4 SF - výročí 361 -72 289

5 SF - při narození dítěte 75 -40 35

6 SF - kulturní a tělovýchovné akce 238 -18 220

7 SF - jednorázová sociální výpomoc 60 -45 15
8 SF - rezerva 33 285 318

2 872 -4 2 868

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

1-8 Rozpočtová opatření v rámci rozpočtu sociálního fondu s ohledem na plnění rozpočtu do konce roku 2019.

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

Datum, podpis navrhovatele: 13.11.2019
Mgr. Milan Čigáš  

tajemník MěÚ Litoměřice

předseda SRSF

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

25.11.2019

Sociální fond

1. Tabulka P ř í j m y 



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 62 725 -1 526 61 199

2 Ploskovice svatební obřady 110 7 117

3 příspěvky, náhrady, vratky…. 500,55 300 800,55

4 správní poplatky, legalizace, vidimace 2 800 -349 2 451,00

66 135,55 -1 568 64 567,55

původní změna nový

5 2039/2500 státní správa + samospráva - prostředky na platy 94 033 -200 93 833

6 2039/2500 povinné pojištění úrazové 450 -42 408

7 2035/2000 pojištění majetku města a jiné poj. 1 820 -150 1 670

8 2042/2000 svatební obřady 335 -36 299

9 2020/2000 energie 3 780 -440 3 340

10 2020/2000 operativní leasing elektromobily 1 600 -200 1 400

11 3403/2500 mezinárodní vztahy 250 -150 100

12 2023/2000 poštovné, el. certifikáty, čas. razítka 1 000 150 1 150
13 2006/2000 konsolidace ICT, rozšíření a implem. adresář služeb 2 500 -500 2 000 RO 2020

105 768 -1 568 104 200

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2-4 Rozpočtové opatření - odhad výběru příjmů do konce roku 2019. 

5 Přesun 200 tis. Kč na posílení rozpočtu platových prostředků pro městskou policii.

6-10 Rozpočtové opatření dle odhadu plnění rozpočtu do konce roku 2019.

13 Nedočerpání v roce 2019, bude požadováno o tuto částku navýšit 1. RO v 2020.

11 - 12 Přesun ušetřených finančních prostředků potřebných z důvodu zvýšení poštovních poplatků

na začátku roku 2019.

1 O finanční prostředky ve výši 1 526 tis. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

13.11.2019

Mgr. Milan Čigáš  

tajemník

Ing. Mgr. Jaroslav Lachman

vedoucí odboru

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

2805/2000

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

25.11.2019

správní

1. Tabulka P ř í j m y 



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 61 199 1 181 62 380

61 199 1 181 62 380

původní změna nový

2 3049/3317 MŠ Masarykova - neinv. příspěvek PO na energie 3 100 250 3 350

3 3049/3325 Masarykova ZŠ  - neinv. příspěvek PO na energie 940 135 1 075

4 3049/3327 ZŠ Havlíčkova  - neinv. příspěvek PO na energie 1 000 50 1 050

5 3049/3328 ZŠ Ladova  - neinv. příspěvek PO na energie 1 150 150 1 300

6 3049/3406 MKZ PO - neinv. příspěvek PO na energie 2 800 190 2 990

7 3049/3339 ZUŠ Masarykova - neinv. příspěvek PO na energie 750 70 820

8 3046/3326 ZŠ U Stadionu - neinv. příspěvek PO na provoz 1 155 9 1 164

9 Masarykova ZŠ - vybudování učeben - aktual. studie proveditel. 37 -25 12

10 Masarykova ZŠ - odborné učebny – podlimitní výběrové řízení 0 182 182 RO 2020

11 3312/3500 MŠ Revoluční - výměna baterií záložního zdroje 0 170 170

10 932 1 181 12 113

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2-7 Navýšení rozpočtu z důvodu vyšších záloh na energie, které při roční zúčtování budou pravděpodobně

vráceny v r. 2020 při finančním vypořádání s příspěvkovými organizacemi. 

8 Navýšení rozpočtu na odpisy z majetku, který byl v září 2019 bezúplatně převedený z městské úřadu na PO. 

9 Rozpočtové opatření dle plnění rozpočtu do konce roku 2019.

10 Požadavek na rozpočet za účelem realizace akce podpořené dotací z IROP v r. 2020.

11 Žádost ředitelky MŠ Mgr. Mejtové o zajištění výměny baterií pro náhradní zdroj výtahu MŠ Litoměřice

provozovna Revoluční - speciální třída pro děti se zdravotním a kombinovaným postižením.

1 O finanční prostředky ve výši 1 181 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

vedoucí odboru

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

3325/3500

C e l k e m 

13.11.2019

Mgr. Karel Krejza

místostarosta

Ing. Andrea Křížová

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka Výdaje

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

25.11.2019

školství, kultury, sportu a PP

1. Tabulka P ř í j m y 



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 62 380 -12 463 49 917

2 4801/4000 zahrádky + ČSZ 120 2 122

3 4802/4000 Potravinová Banka z.s. - prodej pozemků včetně staveb 0 4 359 4 359

12 4802/4000 prodej bytů 2 149 214 2 363

14 4806/4000 ÚSN - odvod financí z vedlejší činnosti za rok 2018 0 2 000 2 000

64 649 -5 888 58 761

původní změna nový

4 ÚZSVM - nákup garáže (DDM Rozmarýn) 200 -200 0 NR 2020

5 nákup pozemků pod komun. od fyz. osob a organizací 1 000 -1 000 0 NR 2020

6 Miřejovická stráň a ostatní 1 000 -1 000 0 NR 2020

7 ul. Na Výsluní - nákup pozemků od ÚSZVM 2 100 -2 100 0

13 4801/4000 ÚZSVM - Nemocnice Litoměřice a.s. - nájem pozemky 1 260 -88 1 172 NR 2020

8 veřejné osvětlení - podloubí (u radnice) 300 -300 0 NR 2020

9 ul. Dlouhá - rekonstrukce bytu č. 5 1 200 -1 200 0 NR 2020

10 výdaje na drobné opravy majetku 100 -50 50

11 odhady a geometrické plány 240 -50 190

15 právní služby 0 100 100

7 400 -5 888 1 512

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2, 10-12Úprava rozpočtu dle odhadu výběru příjmu a plnění rozpočtu výdajů do konce roku 2019.

3 Prodej pozemku parc. č. 4008/7 včetně stavby a pozemku parc. č. 4008/8 včetně stavby na základě 

žádosti podané v letošním roce, prodej schválen v ZM 13.06.2019. 

4-6,8-9,13Rozpočet v letošním roce nebude čerpán, prostředky již jsou zahrnuty v návrhu rozpočtu pro rok 2020.

7 Výběrové řízení na nákup pozemku nebylo úspěšné z důvodu výše rozpočtu. Vydraženo za vyšší cenu.

Výdaj tedy nebude realizován.

14 Odvod nedočerpaných prostředků  za rok 2018 na úseku správy nemovitostí.

1 O finanční prostředky ve výši 12 463 tis. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

C e l k e m 

13.11.2019

Mgr. Karel Krejza

místostarosta

Mgr. Václav Härting

vedoucí odboru

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

4202/4000

4806/4000

4201/4000

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka Výdaje

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

25.11.2019

správy nemovitého majetku města

1. Tabulka P ř í j m y 



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 49 917 -1 809 48 108

2 správní poplatky 250 30 280

3 ovzduší, zeleň, odpady 170 80 250

4 odvody za odnětí ze ZPF 50 -40 10

5 5804/5000 příspěvek na třídění sběru odpadu 3 000 146 3 146

6 5809/5000 Sběrový dvůr, ul. Nerudova 125 13 138

21 22008/5000 Příspěvek obcím podle atomového zákona 19 913 -9 840 10 073

73 425 -11 420 62 005

původní změna nový

7 5003/5000 deratizace + odchyt holubů, úklid uhynulých zvířat 200 -100 100

8 5004/5000 státní správa 269 -100 169

9 ul. Mezibraní - regenerace zeleně 4 900 -4 000 900 NR 2020

10 ul. Na Valech -závlahy, výsadba dřevin 800 -800 0

11 Vojtěšské nám. - fontána 640 -640 0

12 ul. Pekařská - využití dešťové vody 150 -150 0

13 Hospic sv. Štěpána - dotace - nádrž na dešťovou vodu 100 -100 0

14 kropící vozy 10 000 -4 150 5 850 NR 2020

15 prořezy stromů - výškové práce 400 -100 300

16 pasport zeleně - doplnění, aktualizace 100 -100 0 RO 2020

17 projekty 250 -230 20 RO 2020

18 Hvězdárna - park 350 -200 150

19 Jiráskovy sady - rozvojová péče 1 150 -650 500 RO 2020

20 výsadba dřevin a květin 800 -100 700

20 109 -11 420 8 689

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2-6 Odhad výběru příjmů a plnění rozpočtu výdajů do konce roku 2019.

7-12,14-20 Úprava rozpočtu respektující současný stav čerpání finančních prostředků na jednotlivých položkách 

a předpokládaná čerpání ještě do konce roku 2019.

13 Hospic sv. Štěpána požádal, z technických i ekonomických důvodů, o přesun rozpočtu do roku 2020. 

21 Snížení rozpočtu ve výdajích ÚZ 22008 oproti příspěvků ze SURAO - financující položka.

1 O finanční prostředky ve výši 1 809 tis. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

13.11.2019

Mgr. Václav Červín

místostarosta

Ing. Pavel Gryndler

vedoucí odboru

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

22008/5000

5202/5000

C e l k e m 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

5803/5000

C e l k e m 

2. Tabulka Výdaje

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

25.11.2019

životního prostředí

1. Tabulka P ř í j m y 



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 48 108 -128 47 980

48 108 -128 47 980

původní změna nový

2 6009/6300 Centrum Srdíčko - – protipožární příčka 0 200 200

3 6023/6156 Centrum Srdíčko - neinv. přísp. PO na platy 5 557 -403 5 154

4 6002/6100 právní služby 600 75 675

6 157 -128 6 029

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Rozpočtové opatření na žádost přísp. org. dle kontroly PO – odstranění závad – oddělení chráněné evakuační cesty 

od šatny dětí.

3 Snížení rozpočtu z důvodu poskytnutých dotací prostřednictvím KÚÚK.

4 Právní služby - problematika Nemocnice Litoměřice, a.s.

1 O finanční prostředky ve výši 128 tis. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

13.11.2019

Lukas Wünsch

místostarosta

Ing. Bc. Renáta Jurková

vedoucí odboru

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka Výdaje

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

25.11.2019

sociálních věcí a zdravotnictví

1. Tabulka P ř í j m y 



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 47 980 -400 47 580

3 7802/7000 správní poplatky a ostatní příjmy 1 200 200 1 400

49 180 -200 48 980

původní změna nový

2 7001/7000 PD, stat., znalecké posudky, kopírování 500 -200 300 NR 2020

500 -200 300

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2-3 Odhad výběru příjmů a plnění rozpočtu výdajů do konce roku 2019.

1 O finanční prostředky ve výši 400 tis. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

13.11.2019

Mgr. Milan Čigáš

       tajemník

Ing. Jan Nejtek

vedoucí odboru

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka Výdaje

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

25.11.2019

stavební úřad

1. Tabulka P ř í j m y 



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 47 580 -2 733 44 847

2 8801/8400 poplatek za užívání veřejného prostranství 1 000 140 1 140 RO 2020

3 8211/8200 Želetice - kanalizace 0 1 865 1 865 RO 2020

6 8007/8300 TSM PO - hřbitov - nájem 90 15 105

7 8002/8100 smlouvy - změnu č. 3 územního plánu Litoměřice 0 113 113 RO 2020

48 670 -600 48 070

původní změna nový

4 8211/8200 ul. K. Světlé 500 -500 0 NR 2020

5 8002/8100 zjednodušené projekty 4 100 -1 000 3 100

8 8257/8200 havarijní fond 1 630 300 1 930

9 8257/8200 městská dešťová kanalizace - opravy a nové 476 200 676

10 8233/8200 údržba a opr.míst.kom., dopr.značení a jiné činnosti 3 085 400 3 485

9 791 -600 9 191

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Na prostředky ve výši 140 tis. Kč bude požadavek při 1. rozpočtovém opatření v r. 2020 do rozpočtu výdajů OÚR. 

3 Na základě smlouvy záloha na kupní cenu vodohospodářského majetku. Na část příjmu bude požadavek

při 1. rozpočtovém opatření v r. 2020 do rozpočtu výdajů OÚR.

7 Na základě příkazních smluv - odměna na změnu č. 3 ÚP Litoměřice od příkazníků. Na příjem bude požadavek

při 1. rozpočtovém opatření v r. 2020 do rozpočtu výdajů OÚR.

4-6 Úprava rozpočtu dle odhadu plnění rozpočtu do konce roku 2019.

8 Opravy havarijních stavů komunikací Švermova, Komenského - propad, A. Muchy - odplavená cesta,

Zahradnická - opravený přístup (vlastní materiál), oprava - schody - Družstevní, Kubínova, u zahrádky

Na Vinici -  spadla zeď.

9 Dešťová kanalizace - nová vpusť v ul. 28.října, odvodnění chodníku (zatékalo do dílny - Autoopravna),

opravy Heydukova ul., Horní Dubina, za Severkou, Komenského (u Štěpána), Kamýcká - čištění 

u nového přechodu.

10 Dopravní značení - měření rychlosti - Želetická (50), úprava komunikace Na Mýtě (ke kontejnerům).

1 O finanční prostředky ve výši 2 733 tis. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

13.11.2019

Mgr. Václav Červín

místostarosta

Ing. Venuše Bunclíková MBA

vedoucí odboru

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka Výdaje

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

25.11.2019

územního rozvoje

1. Tabulka P ř í j m y 



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 44 847 -270 44 577

2 9803/9000 ostatní nedaňové příjmy 930 470 1 400

45 777 200 45 977

původní změna nový

3 9018/9000 prostředky na platy 20 550 200 20 750

 

20 550 200 20 750

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:  

2 Odhad navýšení rozpočtu z důvodu změny systému ukládání pokut - předvolánky.

3 Navýšení rozpočtu dle odhadu vyplacených prostředků dokonce roku 2019 s tím, že prostředky budou přesunuty

v rámci rozpočtu platových prostředků ze správního odboru. 

1 O finanční prostředky ve výši 270 tis. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

13.11.2019

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta

Ivan Králik

Velitel MP

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

25.11.2019

MP

1. Tabulka P ř í j m y 



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 44 577 -500 44 077

2 prodej zboží - propagace města (ostatní) 1 540 210 1 750

3 průvodcovská činnost 260 290 550

46 377 0 46 377

původní změna nový

4 2202/2200 marketing 802 200 1 002

5 2203/2200 publikace o městě Litoměřice 200 -200 0 NR 2020

1 002 0 1 002

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2-3 Rozpočtové opatření - odhad příjmů a výdajů do konce roku 2019. 

4 Částka je určena na videomapping, audiovizuální show „Osm století příběhů“, promítanou na budovu radnice 

a České spořitelny ke konci letošního roku, který se nesl v duchu oslav 800. výročí založení města. Cena zahrnuje

i reprízu. K promítání dojde v závěru vánočních trhů, tedy 22. prosince s časem od 17:30 hod., repríza v 18:45 hod.

5 Rozpočet v letošním roce nebude čerpán, prostředky již zahrnuty v návrhu rozpočtu po rok 2020.

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

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

13.11.2019

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta

Ing. Eva Břeňová

vedoucí odboru

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

2801/2200

C e l k e m 

2. Tabulka Výdaje

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

25.11.2019

komunikace, marketingu a CR

1. Tabulka P ř í j m y 



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 44 077 -2 947 41 130

2 správní poplatky 6 800 400 7 200

3 ostatní nedaňové příjmy 3 600 150 3 750

4 ZOZ - řidičské oprávnění 300 30 330

5 8804/8500 parkovací automaty 10 700 1 000 11 700

65 477 -1 367 64 110

původní změna nový

6 8503/8500 městská hromadná doprava 9 180 -1 367 7 813 NR 2020

 

9 180 -1 367 7 813

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:  

2-6 Odhad výběru příjmů a plnění rozpočtu výdajů do konce roku 2019.

1 O finanční prostředky ve výši 2 947 tis. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

13.11.2019

Lukas Wünsch

mistostarosta

Bc. Jan Jakub

vedoucí odboru

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

8801/8500

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

25.11.2019

dopravy a silničního hospodářství

1. Tabulka P ř í j m y 



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá organizační složka:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 41 130 -2 923 38 207

2 9812/9100 účel. dot. - MoveCit 392 -132 260 do konce roku 2019 se očekává příjem 9 997,65 EUR, tj. při kurzu 1EUR/26Kč = 259 509,50 Kč, projekt je ukončen, zbylá částka se nepřevádí

3 9121/9102 e-FEKTA EU 85% + SR 5 % + VZ 10 % 8 835 -5 475 3 360 NR 2020

4 17051/9102 e-FEKTA - NIV - SR 295 -190 105 NR 2020

5 17988/9102 e-FEKTA -  IV - SR 170 -170 0 NR 2020

50 822 -8 890 41 932

původní změna nový

7 9812/9100 účel. dot. - MoveCit 224 -46 178 projekt je ukončen, částka se nepřevádí

8 9119/9100 MoveCit - vlastní zdroje 40 -6 34 projekt je ukončen, částka se nepřevádí

9 9121/9102 e-FEKTA EU 85% + SR 5 % + VZ 10 % 11 227 -6 977 4 250 NR 2020

10 17051/9102 e-FEKTA - NIV - SR 170 -55 115 NR 2020

11 17988/9102 e-FEKTA -  IV - SR 170 -170 0 NR 2020

12 9807/9100 energetický management - fond úspor 445 -266 179 NR 2020

13 9813/9100 projekt INNOVATE 1 119 -694 425 RO 2020

14 9814/9100 projekt STARDUST 1 687 -267 1 420 RO 2020

15 9815/9100 projekt SCORE 914 -201 713 RO 2020

16 9120/9100 energ.služba se zaručen.výsledkem (EPC) 6 795 -250 6 545 RO 2020

17 9103/9100 příprava projektů 566 42 608

23 357 -8 890 14 467

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:
2, 7-8 Projekt MOVECIT byl k 31.7.2019 ukončen, do konce roku 2019 se očekává příjem ve výši 

9 997,65 EUR, tj. při kurzu cca 1EUR/26 Kč = 259 509,50 Kč.

3-5, 9-12 Rozpočet v letošním roce nebude čerpán, prostředky budou alokovány do návrhu rozpočtu pro rok 2020.

13-16 Přesun předpokládaného nevyčerpaného rozpočtu v roce 2019 do rozpočtu r. 2020 při 1. rozpočtovém opatření.

17

1 O finanční prostředky ve 2 923 tis. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

                             Datum, podpis navrhovatele: 

SMART CITY LITOMĚŘICE

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

Kurzové ztráty vzniklé při převodu dotace partnerovi projektu e-FEKTA - CDV v.v.i. za období V. MZ (1.2. - 31.7.2019), v 
max. výši cca 42 tis. Kč.  Poskytovatel dotace SAB- Foerderbank zasílá dotaci pro partnery projektu (Drážďany, CDV 
v.v.i.) v EUR, městu na účet přijde dotace v CZK, částka se partnerům odesílá ve stejné výši, co jim SAB schválil, tedy v 
měně EUR, a tím při převodu partnerům vzniknou kurzové rozdíly pro neprospěch města. Přehled kurzových ztrát za 
převody dotace viz příloha. 

21.10.2019

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta

Ing. Jaroslav Klusák

vedoucí org. složky

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka Výdaje

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

25.11.2019

SMART CITY LITOMĚŘICE

1. Tabulka P ř í j m y 



z toho 

saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 71 060

dotace 15 -15 -15

mezisoučet 71 075

ekonomický -8 350 8 350 8 350

mezisoučet 62 725

správní -1 526 500 1 026 1 526

mezisoučet 61 199

školství, kultury, sportu a PP 1 181 -182 -999 -1 181

mezisoučet 62 380

správa nemovitého majetku města -12 463 3 700 8 763 12 463

mezisoučet 49 917

životního prostředí -1 809 980 829 1 809

mezisoučet 48 108

sociálních věcí a zdravotnictví -128 128 128

mezisoučet 47 980

stavební úřad -400 200 200 400

mezisoučet 47 580

územního rozvoje -2 733 1 753 980 2 733

mezisoučet 44 847

městská policie -270 270 270

mezisoučet 44 577

útvar PROLIDI

mezisoučet 44 577

komunikace, marketingu a CR -500 500 500

mezisoučet 44 077

útvar obrany a krizového řízení

mezisoučet 44 077

obecní živnostenský úřad

mezisoučet 44 077

dopravy a silničního hospodářství -2 947 1 367 1 580 2 947

mezisoučet 41 130

organizační složka SMART CITY LITOMĚŘICE -2 923 3 045 -122 2 923

mezisoučet 38 207

stav po 5. RO ve FV 38 207

5. RO ve FV celkem -32 853 11 363 21 490 32 853

členění dle odborů, útvarů zdroje z min. let

přesun příjmů a skutečné navýšení  

výdajů do roku 2020 financí



Celkový výběr daní za období 1-10/2019 s porovnáním na období 1-10/2018   
(údaje v tis. Kč)

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

81 000 96 870 2 200 2 000 7 000 7 700 70 000 70 000 5 388 6 291 158 000 169 430 22 900 22 000

1 7 243 8 382 161 214 457 612 1 837 4 760 13 032 14 844 658 205

2 7 157 7 887 83 115 681 704 376 452 18 460 17 542 66 142

3 5 923 2 736 242 101 381 193 12 297 289 8 665 7 313 53 39

20 323 19 005 486 430 1 519 1 509 14 510 5 501 0 0 40 157 39 699 777 386

4 4 992 9 996 146 455 758 3 995 16 751 9 837 11 478 8 86

5 6 608 7 419 537 595 33 301 15 928 17 437 38 15

6 7 632 8 195 631 703 13 177 10 843 5 388 6 291 11 652 12 729 15 316 15 323

19 232 25 610 0 146 1 623 2 056 17 205 27 895 5 388 6 291 37 417 41 644 15 362 15 424

7 7 077 8 455 148 485 779 888 13 060 15 920 13 491 13 925 1 173 429

8 7 791 8 314 803 827 17 497 17 426 132 196

9 6 656 6 816 287 309 704 822 5 252 7 213 9 910 11 659 301 314

21 524 23 585 435 794 2 286 2 537 18 312 23 133 0 0 40 898 43 010 1 606 939

10 7 124 7 989 179 219 710 781 6 442 6 495 12 681 12 784 69 81

11

12

7 124 7 989 179 219 710 781 6 442 6 495 0 0 12 681 12 784 69 81

68 203 76 189 1 100 1 589 6 138 6 883 56 469 63 024 5 388 6 291 131 153 137 137 17 814 16 830

%
plnění

280 877 301 652

82 82

81 78 7779 88 89 81 90 100

VÝBĚR DANÍ 

1122 1511

Daň z nemovitých věcí

1211

Měsíc
1111 1112

FO-placena plátci FO-placena popl. FO-vybíraná srážkou

84 79 50

20 775

DPHPO PO-OBCE

1121

83

CELKEM výběr daní (bez PO-OBCE)

% plnění (bez PO-OBCE)

Rozdíl plnění +/-

1113

100

(bez PO-OBCE)
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Československá obchodní banka, a. s.
se sídlem: Radlická 333/150, 150 57 Praha 5
IČO: 00001350
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová mačka BXXXVI 46
(,,Banka")
za Banku: František plachý, ředitel pobočky pro FIB

Tomáš Wunsch, firemní bankéř
Pobočka: FIB Ústí nad Labem - Mírové nám., Mírové náměstí 1/1, 400 40, Ústí nad

Labem
a
Město Litoměřice
se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice
IČO: 00263958
(,,Klient")
za Klienta: Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta

(Banka a Klient společně též ,,Smluvní strany") uzavírají
podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném mění (,,Občanský zákoník"), tuto

Smlouvu o úvěru č. 2019016671
(,,Smlouva").

Součástí Smlouvy jsou Úvěrové obchodní podmínky ČSOB ze dne 1.7.2018 (,,ÚOP"), které tvoří
Přílohu č. 2 Smlouvy. Odchylná ustanovení Smlouvy mají přednost před zněním ÚOP. Klient byl
s ÚOP seznámen, rozumí jim a s jejich zněním souhlasí. Klient bere na vědomí, že nesplnění
povinností uvedených v ÚOP má stejné právní následky jako nesplnění povinností vyplývajících
ze Smlouvy.

výše a měna:
Účel:

Typ úvěru:
Úroková sazba:

Období čerpání:
Splatnost:

Informativní přehled základních parametrů Úvěru:
90 000 000 Kč
Financování podílu města na akci PAVE - První aktivní veřejná budova
v ČR, Litoměřice
účelový
fixní úroková sazba pro období čerpání a první období splácení ve
výši 1,33 % p.a.
do dne 20.9.2021
do dne 22.9.2036

Článek I.
' Úvěr a čerpání

— --" l) B^a-se-zavmjeposuovarK-lientovi7eněMípros&edmvěm7o"dle-Sm"l"ouW(,,Úvěr")do výše 90 000 000 kč (,,Úvěrový limit") na Financování podílu města na akci PAVE - První
aktivní veřejná budova v ČR, Litoměřice (,,ÚČel" nebo ,,Projekt").

2) Klient se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit z nich úroky.
3) Úvěr může být čerpán v období od prvního pracovního dne následujícího po dni uzavření

Smlouvy do dne 20.9.2021 (včetně) (,,Období čerpání"), pokud:
a) Banka obdržela nejpozději 2 pracovní dny před požadovaným dnem čerpání žádost

o čerpání,
b) Klient plní vůči Bance řádně a včas své povinnosti převzaté Smlouvou a/nebo

v souvislosti se Smlouvou,
C) jsou splněny obecné podmínky čerpání uvedené v ÚOP,
d) Klient Bance předložil stavební povolení k Projektu,
e) Klient Bance předložil smlouvu o dílo na realizaci Projektu,

Československá obchodní banka, a. s. Město Litoměřice
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D Klient Bance doložil rozpočet stavby (propočet nákladů) včetně časového a finančního
harmonogramu,

g) Klient Bance předložil zápis zastupitelstva, ze kterého je zřejmý souhlas s realizací
Projektu,

h) Klient Bance předložil zápis z jednání zastupitelstva, ze kterého je zřejmé schválení
přijetí úvěru VC. všech podmínek a způsobu jeho splácení,

i) Klient zveřejnil Smlouvu v Registru smluv,
j) Klient Bance předložil Čestné prohlášení, že v případě profinancování DPH z Úvěru

nebude městem požadována vratka DPH.
4) Banka pro Klienta vede účet č. v KČ (,,Účet").
5) Banka Klientovi poskytne Úvěr převody příslušných částek z úvěrového účtu na:

a) Účet v případě čerpání Úvěru za účelem:
(i) proplacení 5 či více faktur (účtů apod.) v nejvyšší souhrnné výši (protihodnotě)

50 000 Kč, po doložení Klientem neuhrazených faktur (nikoliv však faktur
zálohových), účtů apod. a po předložení příkazu (v písemné formě) k jejich úhradě
z Účtu na účet příslušného dodavatele l prodávajícího, nebo

(ii) úhrady dluhu (faktury, účtu) v jiné měně, než je měna Úvěrového limitu,
po doložení Klientem neuhrazených faktur (nikoliv však faktur zálohových), účtů
apod. a po předložení příkazu (v písemné formě) k úhradě z jakéhokoliv platebního
účtu Klienta vedeného Bankou na účet příslušného dodavatele l prodávajícího,
nebo

(iii) úhrady DPH, po doložení faktur (nikoliv však faktur zálohových), účtů apod.,
pokud je financování poskytováno včetně DPH a uplatní se ,,přenesená daňová
povinnost" ve smyslu přísl. právních předpisů,

(iv) refundace částek již Klientem uhrazených v souladu s Účelem, po doložení faktur
(nikoliv však faktur zálohových), účtů apod. a prokázání, že tyto faktury, účty
apod. byly Klientem příslušnému dodavateli l prodávajícímu plně uhrazeny;
refííndace je možná (i) pouze v případě částek (fáktur, účtů apod.) uhrazených
nad sjednaný podíl vlastních zdrojů Klienta na financování a (ii) jen u fáktur (účtů
apod.) vystavených a uhrazených ne dříve než 6 měsíců před uzavřením Smlouvy,

b) účet příslušného dodavatele l prodávajícího po doložení fáktur (nikoliv však faktur
zálohových), účtů apod. v ostatních případech,

vždy nejvíce do výše předmětného dluhu vůči dodavateli l prodávajícímu včetně
DPH sníženého o již uhrazené zálohy (netýká se reMndace).

6) Banka bude vystavovat výpisy z úvěrového účtu a zasílat je Klientovi.

Článek JI.
Úroky a poplatky

,l) V období ode dne prvního čerpání Úvěru do 20.9.2026 je Uvěř úročen fixní úrokovou sazbou
ve výši 1,33 % p.a. Od následujícího dne bude Úvěr úročen úrokovou sazbou ve výši sjednané
Smluvními stranami formou dodatku ke Smlouvě, a to vždy před počátkem příslušného období
fixace s tím, že nedojde-li nejpozději 5 pracovních dní před počátkem příslušného období fixace
ke sjednání úrokové"sazby formou dodatku ke Smlouvě, bude Úvěr v příslušném období fixace
úročen úrokovou sazbou, která je součtem pětiletého úrokového SWAPu a marže (přirážky)
v pevné výši 5 % p.a.

2) V první den po skončení prvního období fixace počíná běh dalších období fixace, začínajících
vždy v první den po skončení předcházejícího období fixace a končících 20.9.2026, následně
20.9.2031 a následně 20.9.2036.

3) Připadne-li první den období fixace najiný než pracovní den, prodlužuje se trvání dosavadního
období fixace mimořádně do dne předcházejícího nejbližšímu následujícímu pracovnímu dni.

4) Poslední období fixace skončí v den předcházející dni, kdy má být Úvěr pocúe Smlouvy plně
splacen. Je-li Klient v prodlení se splácením trvajícím po dni, kdy má být Uvěř podle Smlouvy
plně splacen, poslední období fixace pokračuje a trvá do úplného splacení všech dluhů Klienta
vyplývajících ze Smlouvy.

Československá obchodní banka, a. s. Město Litoměřice
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.".·" 5) Úrok z Úvěru je splatný vždy (i) v 21. den každého kalendářního měsíce a (ii) v den, kdy má být
·' Úvěr podle Smlouvy plně splacen.

" r r,b" 6) Klient se zavazuje zaplatit Bance za nečerpání Uvěru v plné výši Uvěrového limitu jednorázový
'-' poplatek ve výši 1 % z nevyčerpané částky Úvěrového limitu. Tento poplatek je splatný do 5

pracovních dnů od posledního dne Období čerpání.
7) Z každé splatné a nezaplacené částky podle Smlouvy (kromě úroku)·se Klient zavazuje zaplatit

Bance úrok z prodlení ve výši 20 % p.a.

Článek III.
Splácení

l) Klient je povinen splatit Úvěr v pravidelných splátkách ve výši 500 000 Kč splatných vždy
v 21. den každého kalendářního měsíce. První splátka ve výši 500 000 KČ je splatná dne
21.10.2021 a poslední splátka ve výši 500 000 KČ je splatná dne 22.9.2036.

2) Klient může splatit jistinu Úvěru po vzájemné předchozí dohodě s Bankou i dříve, a to jednou či
více mimořádnými splátkami, vždy k datu splatnosti řádné splátky Úvěru. Klient se zavazuje
za předčasné splacení Úvěru zaplatit za každou mimořádnou splátku Úvěru poplatek ve výši
nejméně 2 % z předčasně splacené částky - jistiny Úvěru. Konkrétní výše a splatnost poplatku
bude sjednána v dohodě o mimořádné splátce. Poplatek nebude uplatňován v případě
mimořádných splátek v den následují po skončení období fixace.

Článek IV.
Zajištění

l) Dluhy ze Smlouvy či se Smlouvou související nebudou zajištěny.

Článek V.
Prohlášení

l) Klient Bance prohlašuje ke dni uzavření Smlouvy, Že:
a) jeho prohlášení obsažená v Příloze č. 1 Smlouvy jsou aktuální, pravdivá a úplná,
b) řádně uzavřel Smlouvu, je pIně oprávněn plnit veškeré své závazky ze Smlouvy a

transákce zamýšlené Smlouvou a obdržel veškerá povolení, souhlasy, vyjádření,
registrace vnitřní či vnější povahy, které jsou k tomu nezbytné,

C) uzavření Smlouvy a plnění jeho závaZků z ní není v ro@oru s (i) jakoukoliv smlouvou či
jinou právní skutečností, na základě níž má Klient jakékoli povinnosti, (ii) jeho
zakladatelským právním jednáním, statutem nebo jiným organizačním dokumentem (je-li
Klient právnickou osobou), nebo (iii) právním předpisem či soudním, roZhodčím či
správním roZhodnutím týkajícím se Klienta nebo jakéhokoli jeho majetku,

d) Smlouva souvisí s jeho vlastním podnikáním nebo s jeho jinými ekonomickými
aktivitami, má sám nebo prostřednictvím svých poradců dostatečné znalosti a Zkušenosti
posoudit a pochopit obsáh Smlouvy a před jejím uzavřením obsah Smlouvy posoudil a
plně pochopil a zvážil veškeré okolnosti a důsledky související s jejím uzavřením,

e) při jednání o uzavření Smlouvy mu byly sděleny všechny skutkové a právní okolnosti tak,
aby se Klient mOhl přesvědčit o možnosti uzavřít platnou Smlouvu a aby byl Klientovi
zřejiný zájelíl Banky"Sni1ouvu uzavřít,

D má kuzavření Smlouvy na dobu uvedenou ve Smlouvě vážné důvody spočívající
v optimalizaci financování svých potřeb,

g) je právnickou osobou uvedenou v § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni" těchto smluv a o registru smluv,
v platném mění (,,Zákon o registru smluv") a že na Smlouvu se vztahuje povinnost
uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Článek VI.

. Závazkyl) Klient se zavazuje, že od uzavření Smlouvy do zániku veškerých existujících, budoucích či
podmíněných dluhů ze Smlouvy:
a) bude plnit závazky obsažené v ÚOP,

Československá obchodní banka, a. s. Město Litoměřice
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b) bude předkládat Bance dokumenty a výkazy v následujícím rozsahu a lhůtách:
(i) konečný výkaz pro hodnocení plnění řo@očtu územních samosprávných celků a

dobrovolných svaZků obcí (FIN 2-12 M) za uplynulé účetní období do 31.7.
následujícího roku a konečnou rozvahu Klienta (ťič OÚPO 3-02) včetně přílohy
(ÚČ OÚPO 5-02) za uplynulé účetní období do 31.7. následujícího roku,

c) povede u Banky alespoň 1 účet,
d) uveřejní prostřednictvím registru smluv Smlouvu bez zbytečného odkladu po uzavření

Smlouvy v rozsahu nezbytném pro splnění povinnosti stanovené Zákonem o registru
smluv. Klient přitom znečitelní veškeré osobní údaje (včetně kontaktních údajů, podpisů
či podpisových vzorů) osob zastupujících Banku a čísla bankovních účtů, jakož i jakékoli
jiné informace, o jejichž znečitelněni Banka požádá Klienta, pokud to Zákon o registru
smluv u takových infonnací umožňuje.

Článek VII.
Případy porušení

l) Případy porušení (,,Případ porušení") jsou:
a) porušení stanovená v ÚOP.

Článek VIII.
Závěrečná ustanovení

l) Smlouva je platná dnem jejího uzavření. Účinnosti nabývá dnem jejího uveřejnění v registru
smluv. Smlouva může být měněna pouze písemně.

2) V případě neplatnosti, neúčinnosti či zdánlivosti jednotlivých ustanovení Smlouvy nejsou
dotčena její ostatní ustanovení. Smluvní strany jsou neodkladně povinny učinit veškeré kroky
nezbytné k nahrazení takového neplatného, neúčinného nebo zdánlivého ustanovení jiným
ustanovením, které je platné, účinné a vymahatelné a odpovídá účelu nahrazovaného ustanovení
i celé Smlouvy.

3) V právních vztazích založených Smlouvou se nepřihlíží k zavedené praxi či zvyklostem
Smluvních stran a obchodním zvyklostem.

4) Nastane-li Případ porušení, je Banka oprávněna svá práva a povinnosti dle Smlouvy postoupit či
převést (a to i formou postoupení Smlouvy) v celém jejich rozsahu, nebo zčásti, na jinou osobu,
a Klient pro takový případ souhlasí s poskytnutím informací (bankovního tajemství)
vyplývajících ze Smlouvy takové osobě. Jinak je Banka oprávněna svá práva a povinnosti dle
Smlouvy postoupit či převést na jinou osobu pouze s předchozím souhlasem Klienta, přičemž
tento souhlas nebude Klientem bezdůvodně odepřen či zdržen.

5) Bez předchozího písemného souhlasu Banky nesmí Klient jakkoli převést jakékoli své dluhy či
pohledávky ze Smlouvy či se Smlouvou související, ani Smlouvu postoupit.

6) Banka je oprávněna jednostranně započíst své splatné i nesplatné pohledávky za Klientem
najakékoliv splatné i nesplatné pohledávky Klienta za Bankou (včetně pohledávek vzniklých
v souvislosti s vedením účtů ajednorázových vkladů u Banky).

7) Klient není oprávněn.jednostranně započíst jakékoliv své pohledávky za Bankou.
8) Ustanovení Smlouvy představují úplná ujednání mezi Smluvními stranami a nahrazují veškerá

předchozí ústní nebo písemná ujednání související s předmětem Smlouvy. Součástí Smlouvy
jsou všechny její přílohy. Žádná Smluvní strana se nemůže dovolávat jakékoli dohody či
ujednání neuvedeného výslovně ve Smlouvě.

9) Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí zrněny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2
Občanského zákoníku.

10) Jakékoli vzdání se práva z porušení Smlouvy či prodloužení jakékoli lhůty podle Smlouvy musí
být písemné a je omezeno na skutečnosti v tomto vzdání se či prodloužení výslovně uvedené,
Neuplatnění jakéhokoli práva ze Smlouvy není vzdáním se tohoto práva. Jakékoli ukončení
Smlouvy má účinky pouze do budoucna.

11) Smlouvaje vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdržela 1.
12) Smlouva a veškeré mimosmluvní závazky s ní související se řídí českým právem.

Československá obchodní banka, a. s. Město Litoměřice
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," Příloha č. 1 - Prohlášení o vzájemných vazbách kjiným subjektům a doplňující informace
," Příloha č. 2 - ÚOP

t
V Litoměřicích dne

Československá obchodní banka, a. s.
František plachý, ředitel pobočky pro FIB
Tomáš Wunsch, firemní bankéř

" "íhäá

Město Litoměřice
Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta

Klient
Ověření podpisu/totožnosti:

Zastupitelstvo roZhodlo o uzavření Smlouvy na
svém zasedání dne .................. Klient tíínto
prohlášenM ve smyslu ustanovení § 41 zák: č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízeni) ve znění
změn a doplňků potvrzuje, že byly splněny
podmínky požadované právními předpisy pro
platné přijetí úvěru dle Smlouvy.
Město Litoměřice
Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta

Klient
Ověření podpisu/totožnosti:

Československá obchodní banka, a. s. Město Litoměřice



YPřÍIoha č 1

Prohlášení
o vzájemných vazbách k jiným subjektům a doplňujícI informace

Klient i¶ěsto Litoměřice
Sídlo Mirové náměstí 15/7, Litoměřice-Město
IČO 00263958

zastoupený Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta

Klientýslovně prohlašuje, že poskytl finanční, zbožové nebo jiné úvěry či zápůjčky (kromě krátkodobých obchodních úvěrů vyplývaj1cích
z běžných dodávek zboží nebo služeb v rámci předmětu podnikáni klienta a nejvýše v obvyklém rozsahu a lhůtách splatnosů) pouze
7asleau1lc|m [reum osooam:

Druh f. Poskytnyto kcmuj výše úvěru/zápůjčky Měna (CZK, Konečná splatnost
úvěru/zápůjčky Obchodní irma/jmeno a 1CO/Datum celkem (v CZK) EUR...) (MMRRRR)pňjmení, funkce narození

. . . . .

4lient výslovně prohlašuie, že za dluhý klienta poskytly zajištění pouze nás|edljlÍcÍ třetí osobý
Poskytnuto kým: výše dluhů celkem Měna (CZK, Ukončení platnostiDruh Obchodní firma/jméno a IČO/Datum

zajištění (v czk) EURo..) (MMRRRR)prllmenlr funkce narozeni
. . - . .

Kllent výslovně prohlašuje, že nemá dluhy po splatnosti váCi státu (zejména váCi finančním úřádům, České správě sociálního zabezpečeni
a celním úřadům), které by měly negativní vliv na schopnost klienta dostát jeho platebním závazkäm ze smlouvy, s výjimkou nFe
jveaenYcn aiunu:

Označení věřitele: výše dluhů po splatnosti Měna (CZK, Doba
Obchodní firma l jméno a přIjmenI l jiné IČO/Datum celkem (v KČ) EUR,..) prodlení

označení věřitele narození
. - - - .

jyĺo vedeno nebo hrozilo třetím osobám, ze které poskytl klient iakékol v zajištění jejich dluh(j/ vše s vYjimkoj nže uvedených řízení:
Označení protistrany:

Obchodní firma l RÍzenÍ vedeno/hrozí Celková výše částky, Měna
jméno a příjmení l IČO/Datum vůči klientovi/třetí která je předmětem (CZK, Druh rlzenl -

jiné označení narození osobě (uvést) řízení (v CZK) EUR,,,) soudní/rozhodčí/jiné
protistrany

. . . . - .

Klient výslovně prohlašuje, že není proti němu vedeno nebo nehrozí soudní, rozhodčí Či jiné řízení, jehož výsledek by mohl negativně
ovlivnit jeho podnikatelskou ännost nebo mohl mít negativnívliv na jeho schopnost dostát platebním závazkäm vyplývajícím ze smlouvy
a není mu známo, že bý mkoyéto řízěµ bylo vedeno nebo hrozilo Uctím osobám, které zajišťují p.ohledávky banky váCi klientovi nebo

jřävY znzenymi ve prospecn ueucn OSOOf s vY]|mKou niže uveaeneno za]lsten| a zrlzenYcn vecnycr prav:
sjednán l umožněn vznik zajištěni

Druh poskytnutého ve prospěch :coho: Celková hodnota Měna Splatnost
"'" " " "" " Ob h dní - zajišťovaných dluhä (v (czk zajišťovaných dluhůzaysteni nebo zr[zeneho c o 1CO/Datum

práva firma/jméno a . CZK) EUR...) (MMRRRR)
—příjmenířfunkce narozeni

. . - . .

Klient výslovně prohlašuje, že neposkytl zajištěni za dluhy třetích osob a jeho majetek nenízatGen zástavníml a/nebo jinými věcnými
L. _ _ _ L- _ ., V, r vr P p V f Q P

výiimkou nče uvedených úvě"ä, zápEjček a fínenčnÍch vÝpomocľ:
Poskytnuto kým: výše - .Druh Mena Splatnost poskytnutéhozápůjčky/úvěru/finanční Ucel Obchodni - Ilmltu/aktua[ne (CZK) úvěru/zápůjčky/finančnI

. . úve,u Zajtsteni . ICO/Datum čerpaná částka . .vypomoa " =,:Ž° narození p,, ÚÚ (V CZK) EUR...) vypomoci

. - . .

Klient výslovně prohlašuje, že nečerEá.úvěry, zápäjčky ani finančnÍvýpomoci od jiných bank, peněžních ústavů a/nebo třetích subjekbá s

Klient výslovně prohlašuje, že má postavení ovládajĹcÍ a/nebo ovládané osoby ve smyslu ustanoveni § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o
obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacÍch) pouze ve vztahu vůči následuýcím třetím osobám:

. . - Tvoří/Netvoří koncern ve smyslu § 79 a násl. zák, . .Obchodm firma/jmeno 1CO/Datum Khentje osobou
a přIjmenI, funkce narození Ca 90/2012 Sb, o obch, společnostech a . . .. .družstvech ovladanou/ov|adaj[c[



3řävecn nas|eau}lclcn ueucn osod:
Obchodní firma IČO VYše podí[u v %

1. Geotermální Litoměřice as. 24840688 100

Zahrada Čech s.r.o. 22794701 50

Nemocnice Litoměřice, a,s 06199518 100

- - - l
Klient výslovně prohlašuje, že má podň vÍce než 10% na základním kapitálu anebo djsponuje více než 10% podílem na hlasovacÍch
3rávech následulĹcÍch třetích osob:
Obchodní firma IČO VYše podí[u v %

joa||el| na nzeni 1lnaK nez iaKo cienove statutamno organu neoo aozorci rac|Yr ras|eaul|clcn treucn 0soo:
jméno a příjmenI, funkce Datum narození Obchodnífirma IČO(DD.MM,RRRR)

Mgr. Ladislav Chlupáč, předseda . . . VY.
představenstva 1. Geotermalni Litomence as. 24840688

Mgr. Ladislav Chlupáč, místopředseda Hospodářská a sociální rada 26602008Litoměřickaf z.s.

Klient výslovně prohlašuje, že jednotjivÍ členové statutárních orgánů či dozorčí rady nebo osoby, které se podňejí na řízení Klienta jinak
než jako denové statutárního orgánu nebo dozorčí rady, jsou současně členy statutárních orgánů Či dozorčí rady nebo osobami, které se

'Obchoááífima/j&éno a přÍjdení, funkce 1CO/Datum narození výše podílu v %

l- - -

Klient výslovně prohlašuje, že jeho hlavníml společníky (s podňem vÍce než 10 % na jeho základnfm kapitálu a/nebo hlasovacÍch
právech) jsou následuj(d třetí osoby:

Vo na zakla(jnlm Kapl[alu aneoo wsponuµ vice nez 1u% poauem n ži nlasovac|cn pravecn v nasieauµacn ueucn osooacn:
Třetí osoba, ve které mají podů: výše podílu v q/oObchodni firma/jmeno a prijmem spoIecníků Obchodní firma IČO

. . .
ořičemž mu neisou mámv skutečnosti či okolnosti. které bv áskánítakovéhoto vztahu váCi dalším subiektám mě v či mohlv wvolat:

Klient výslovně prohlašuje, že jeho hlavnIspdečnki uvedení v předešlém odstavci tohoto prohlášení mají majetkový podň vyšší než 10
n _Ll.l_ .m i l. _ .jr r _rn _ _ _ _ l. f _ _ _. ._ _ 1_l. _ ._.L. . _ _l. . . _ L .3. . ? [_I_L. l. -L _r_ .

U " U

ve smyslu § 190a obchodního zákcnku pouze s náslecuiíckni třetími osobami:
Obchodní firma/jméno a ICO/Datum Klient uzavřel ovládací Klient je osobou
příimenír funkce narození smlouvu/smlouvu o převodu zisku ovIádanou/ovládaiÍcÍ

.

Klient výslovně prohlašuje, že uzavřel ovládacI smlouvu ye.smySk! § 190b obchodního zákoníku a/nebo uzavkl smlouvu o převodu zisku

Prohlašuji, že informace uvedené v tomto formuláři včetně jeho příloh jsou úplné, správné a aktuální.

Město Litoměřice
Mgr. Ladislav Chlupáč, sWosta

V Litoměřicích dne
Klient

Ověřeni podpisu/ totožnosti



Úvěrové obchodní podmínky ČSOB
(,,ÚOP")

Y Úvodní ustanovení

1. ÚOP vydává Československá obchodní bank% a. s., se sídlem: Radlická 333/150, Praha 5,
PSČ 150 57, IČO: 000 01 350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, spisová mačka B XXXVI 46 (,,Banka").

2. ÚOP jsou součástí smlouvy o poskytnutí příslušného bankovního produktu (,,Smlouva"),
uzavřené mezi Bankou a Klientem.

3. Nestanoví-li ÚOP jinak, termíny definované ve Smlouvě mají stejný význam i v ÚOP;
bankovní záruka, akreditiv ajiný platební či zajišťovací instrument dále jen ,Jnstrument".

Úvěr l Limit a čerpání
4. Obecné podmínky čerpáni' podle ÚOP jsou splněny, pokud:

a) byla Smlouva ze strany Klienta řádně podepsána a Banka obdržela všechny smluvně
dohodnuté podklady a dokumenty, a

b) byly zaplaceny veškeré Smlouvou stanovené poplatky v dohodnutých dnech
splatnosti.

5. Je-li ve Smlouvě sjednáno účelové čerpání Úvěru či Limitu, může být čerpání pouze v souladu
s účelem dohodnutým ve Smlouvě. Banka je oprávněna posuzovat účelovost každého dílčího
čerpání Úvěru a Limitu a může odmítnout každé čerpání, které nebude řádně doloženo nebo
kde vzniknou pochybnosti o účelovosti požadovaného (či kteréhokoliv dřívějšího) čerpání dle
Smlouvy. ,

6. V případě úmrtí Klienta - fýzické osoby, kterému byl poskytnut Uvěř nebo Limit, je Banka
oprávněna čerpání úvěru či Limitu zastavit.

Úroky a poplatky, splácení
7. Není-li možné stanovit pohyblivou úrokovou sazbu podle Smlouvy z důvodu neuvedení

referenční úrokové sazby v informačních médiích, použije se úroková sazba s přechodnou
fixací, která se skládá z průměru kotací (zjištěných Bankou) na mezibankovním peněžním trhu
nejméně tří referenčních baríE a to vždy 2 pracovní dny před prvním dnem příslušného období
fixace, resp. dílčího úvěrového období, a marže (přirážky) v pevné výši sjednané ve Smlouvě.
Není-li možné stanovit ani tímto způsobem úrokovou sazbu z důvodu nekotování
na mezibankovním peněžním trhu, použije se úroková sazba s přechodnou fixací, skládající se
zúrokové sazby ve výši nákladů Banky na financování úvěru z jakýchkoli jí rozumně
vybraných zdrojů peněžních prostředků včetně nákladů na zajištění rizik a marže v pevné výši
uvedené ve Smlouvě. (V případě fixních sazeb, kdy není výše marže ve Smlouvě výslovně
uvedena, bude v obou případech použita marže ve výši obsažené v příslušné fixní sazbě podle
Smlouvy). Klient se zavazuje takto stanovené úroky Bance uhradit nebo předčasně splatit své
dluhy zposkytnutého Úvěru, a to do 30 dnů ode dne doručení omámení Banky o výši
stanovené úrokové sazby (přičemž v případě předčasného splacení úvěru pak pro období, než
předčasné splacení naStane, platí úroková sazba stanovená kotací Banky). V případě, že by

-miroková-sazba-stanovená-výše_sjednaným @ůšóbem byla menší než nula, použije se pro
výpočet úročení podle Smlouvy úroková sazba v hodnotě nula.

8. Jakoukoli peněžitou pohledávku Banky ze Smlouvy či se Smlouvou související je Banka
opráwěna ode dne její splatnosti inkasovat z účtu či účtů Klienta, uvedených ve Smlouvě.
Klient je povinen zajistit, aby byl na tomto účtu/těchto účtech dostatek peněžních prostředků
ktomuto inkasu. Nepostačuje-li zůstatek na tomto účtu/těchto účtech k tomuto inkasu, je
Banka oprávněna inkasovat dlužnou částku z jakéhokoli jiného účtu Klienta, vedeného u
Banky.

9. Inkasuje-li (nebo obdrží-li jinak) Banka v souvislosti se Smlouvou jakoukoli platbu, která
nepostačuje k plné úhradě dlužné částky podle Smlouvy, Banka stanoví, na úhradu jaké dlužné

' část!g' podle Smlouvy či její části se tato platba použije.
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10. Z každé splatné a nezaplacené částky podle Smloůvy (kromě úroku) se Klient zavazuje zaplatit '
Bance úrok z prodlení ve výši sjednané ve Smlouvě. Splátky jistiny úvěru po dni splatnosti
budou nadále úročeny úrokovou sazbou sjednanou ve Smlouvě a k ní navíc sjednanou sazbou
úroku z prodlení Pohledávky vyplývající z Limitů a Instrumentů, poplatky a jiné částky
neuhrazené ve dnech splatnosti budou úročeny jen sazbou úroku z prodlení. Urok z neuhrazené
jistiny v prodlení i úrok z prodlení je splatný ihned.

11. výpočet veškerých úroků podle Smlouvy (včetně úroku z prodlem) provádí Banka na základě
roku o 360 dnech (365 dnů pro GBP) a měsících o skutečném počtu kalendářních dnů (v
případě anuitních splátek o 30 dnech).

12. Sazbou *IBOR v ujednání Smlouvy o úročení (používá-li Smlouva *IBOR) je referenční
úroková sazba mezibankovního peněžního trhu pro příslušnou měnu (PRIBOR v případě KČ,
EURIBOR u dluhů v EUR, resp. LIBOR u dluhů v USD, GBP, CHF, příp. dalších měnách)
ve výši uvedené pro příslušné časové období v informační síti REUTERS, popřípadě v jiných
informačních mediích, a to vždy 2 pracovní dny před prvním dnem příslušného dílčího
úvěrového období, období fixace či jiného časového období (jak jsou tato období sjednána
ve Smlouvě).

13. Nestanoví-li Smlouva jinálg je Klient oprávněn předčasně splatit peněžní prostředky z Úvěru
poskytnutého Bankou pouze po předchozí písemné dohodě s Bankou a po zaplacení poplatku,
sjednaného vtakové dohodě s tím, že jákékoli předčasně splacené peněžní prostředky
poskytnuté Bankou nemohou být znovu čerpány.

14. Přepočet jedné měny do jiné měny provádí Banka kurzem podle kurzovního lístku Banky
platného v okamžik provedení příslušného přepočtu měn.

Doručování
15. Doručování:

a) písemnosti doručované poskytovatelem poštovních služeb zasílá Banka Klientovi
na adresu bydliště či trvalého pobytu či sídl% uvedenou ve Smlouvě, popř. na jinou
dohodnutou adresu; dohodnutou adresou nemůže být adresa pobočky Banky a
PO BOX. Banka zasílá písemnosti jako obyčejnou zásilku, doporučené psaní nebo
doporučené psaní s dodejkou,

b) bude-li písemnost poskytovatelem poštovních služeb vrácena jako nedoručitelná,
účinky doručení nastávají v den, kdy je zásilka vrácena Bance. Účinky doručení
nastávajíi v případě, jestliže převzetí písemnosti Klient odmítne,

C) písemnosti určené pro Klienta, které nejsou doručovány poskytovatelem poštovních
služeb, jsou v Bance oprávněni vyzvedávat Klient, resp. osoby, které Klient uvede
ve zmocnění podepsaném před pracovníkem Banky, nebo osoby, které se prokážou
plnou mocí s úředně ověřeným podpisem Klienta, a

d) písemnosti Klienta jsou doručené, pouze byly-li doručeny na adresu pobočky Banky
uvedené ve Smlouvě.

Závazky
16. Klient se zavazuje, že_o_d uzaWení SmlQuyy d9_zainN_eškegcWexistujících,_budQ.ucích_či

podmíněných dluhů ze Smlouvy:
a) bude mít k dispozici veškerá vyjádření, povolení a jiná roZhodnutí, nezbytná

k provozování činnosti Klienta a učiní vše nezbytné, aby tato vyjádření, povolení či
' roZhodnutí byla platná a účinná a nebyla porušována,

b) zajistí, aby plnění závazků Klienta ze Smlouvy nebylo v ro@oru s jinými
povinnostmi Klienta, ať zákonnými nebo smluvními,

c) zajistí, aby údaje uvedené v Prohlášení o vzájemných vazbách k jiným subjektům a
doplňující informace, jehož kopie tvoří Přílohu Smlouvy (,,Prohlášení"), byly
pravdivé, aktuální a úplné, a informuje Banku písemnou formou neprodleně,
nejpozději však do 14 dní poté o tom, že došlo ke změnám skutečností uvedených
v Prohlášení,
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d)

')

f)

g)
h)

i)

j)

zajistí rovné a spravedlivé postavení Banky vůči ostatním svým věřitelům,
neupřednostněným ze zákon% zejména neupřednostni" platby ve prospěch ostatních
svých věřitelů před placením dluhů Bance a neposkytne žádnému z věřitelů
výhodnější práva (včetně zajištění), než byla poskytnuta Bance podle Smlouvy,
použije peněžní prostředky čerpané podle Smlouvy, resp. bude čerpat Limit pouze
k účelu uvedenému ve Smlouvě, nikdy však na financování politických stran,
nezákonných nebo společensky nepřijatelných činností (např. provoz kasin, heren,
výroba či obchodování s omamnými a psychotropními látkami, zbraněmi, municí,
vojenskou výzbrojí a výstrojí a souvisejícími technologiemi),
bude Banku písemně informovat o zastavení svého majetku nebo jeho části nebo o
tom, že umožnil vznik jakéhokoli věcného práva, opce či jiného práva třetí osoby či
sjednal smluvní ujednání, které by mohlo vést k takovémuto zatížení jeho majethi, a
to neprodleně, nejpozději však do 14 dní poté,
bude udržovat svůj majetek řádně pojištěn,
bude Banku neprodleně informovat písemnou formou o skutečnostech ohrožujících
plnění smluvních závaZků Klient% zejména o soudních, roZhodčích či jiných řízeních,
jejichž výsledky mají nebo by mohly mít nepříznivý vliv na jeho finanční a
majetkovou situaci nebo na jeho schopnost řádně dostát platebním závazkům
ze Smlouvy; také bude Banku písemně informovat o každé Změně a jakékoli další
zrněně, která může mít nepříznivý vliv na jeho finanční a majetkovou situaci nebo na
jeho schopnost řádně dostát platebním závazkům ze Smlouvy, a to v časovém
předstihu, je-li Klientovi tato změna předem známa; Změnou (,,Změna") se rozumí
odštěpení některých organizačních částí Klienta, jakákoli přeměna Klient% snížení
nebo zvýšení základního kapitálu Klient% převod závodu Klienta či jeho části, změna
druhu podílů v Klientovi, zrněna druhů kmenových listů nebo akcií vydaných
Klientem, zrněna předmětu činnosti Klienta, ukončení podnikatelské činnosti Klienta
či její podstatné části, ztráta oprávnění k podnikatelské činnosti Klienta,
se dostaví na písemnou výzvu Banky do 30 dní od odeslání této výzvy k sepsání
dohody ve formě notářského zápisu o uznání svého dluhu vůči Bance ze Smlouvy
a/nebo v souvislosti se Smlouvou, se svolením kvykonatelnosti tákto uznaného
dluhu, a
mění-li se jakkoli právní předpisy (včetně vydání nového právního předpisu),
v důsledku čehož (i) Bance vznikly dodatečné nebo zvýšené náklady, (ii) došlo
ke snížení míry návratnosti peněžních prostředků poskytnutých podle Smlouvy nebo
(iii) došlo ke snížení jakékoliv částky dlužné a splatné podle Smlouvy oproti stavu ke
dni uzavření Smlouvy, zaplatí Bance odpovídající částku do 60 dnů ode dne doručení
písemné výzvy Banky, specifikující tyto částky, nebo, v případě úvěru, v téže lhůtě
předčasně splatí veškeré dluhy ze Smlouvy a se Smlouvou související. :

l
Případy porušení
17. Případem porušení je:

a) Porušení či ňedodržení podmínek čerpání úvěru nebo Limitu ne_bo_o.teyřenLči——-
vystavení1nstmmentu podle"Smlouvy.

b) Prodlení Klienta se splacením jakéhokoli dluhu vůči Bance či s plněním jákékoli
povinnosti (ze Smlouvy či jiného právního jednám) trvající déle než 5 pracovních
dnů.

C) Nepravdivost, neúplnost nebo nepřesnost jakéhokoli prohlášení učiněného Klientem
ve Smlouvě či jiném právním jednání nebo dokumentu, souvisejícím se Smlouvou.

d) Porušení jakéhokoli závaZku podle Smlouvy (včetně ÚOP); v případě závaZku
předkládat Bance dokumenty a výkazy pouze opakované porušení nebo porušení
trvající déle než 20 dnů ode dne zaslání písemné výzvy Banky ke splnění tohoto
závaZku.

e) Zahájení exekuce, výkonu roZhodnutí či výkonu jakéhokoli zajištění vůči jakémukoli
majetku Klienta.

,
l
,
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D Zahájení insolvenčního řízení, či jiného řízení z důvodu platební nevůle, platební
neschopnosti či předlužení, nebo roZhodnutí o likvidaci, a to vůči Klientovi,
ovládající osobě Klienta či ovládané osobě Klienta, nebo osobě, jejíž dluhy Klient
zajišťuje.

g) Prodlení Klienta s plněním zákonných či smluvních závaZků vůči státu, zdravotní
pojišťovně nebo vůči jakékoli bance.

h) Vznik skutečnosti či souhrnu skutečností, představujících podstatnou změnu
podmínelg za nichž byla Smlouva uzavřena, a které dle odůvodněného stanoviska
Banky mohou mít podstatný nepříznivý dopad na finanční a majetkovou situaci
Klienta a jeho schopnost plnit závaZky ze Smlouvy.

i) Vznik Změny, která může mít nepříznivý dopad na majetkovou a finanční situaci
Klienta nebo na jeho schopnost řádně dostát závaZkům vyplývajícím ze Smlouvy,
bez předchozího písemného souhlasu Banky.

j) Klient nedoplnil zajištění dle Smlouvy ve lhůtě, kterou mu Banka určilq, a qpůsobem,
který Banka vyžaduje v souladu se Smlouvou.

k) jakýkoli převod (včetně vyčlenění do svěřenského fondu) podstatné části majetku
Klienta na třetí osobu (nejde-li o oběžná aktiva, převedená za podmínek obvyklých
v obchodním styku).

18. Nastal-li Případ porušení (jak je definován ve Smlouvě), Banka je oprávněna oznámením
odeslaným Klientovi:
a) omezit nebo zastavit čerpání peněžních prostředků z Úvěru nebo Limitu,
b) písemně prohlásit, že všechny peněžité dluhy Klienta vůči Bance z poskytnutého

Úvěru nebo jakákoli jejich část jsou splatné v den uvedený v omámení Banky, čímž
se stávají v tento den splatnými a Klient je povinen je v tento den uhradit,

C) provést i před dnem splatnosti dluhů Klient& jejichž řádné splacení je ohroženo,
blokaci jakýchkoli účtů Klienta vedených Bankou (zejména neprovádět Klientovy
platební příkam a nevyplácet hotovost) a zůstatek a docházející úhrady použít
na splacení peněžitých dluhů Klienta a/nebo k vytvoření peněžního krytí na vnitřním
účtu Banky jako peněžité jistoty na úhradu v budoucnu splatných dluhů Klienta
ze Smlouvy či se Smlouvou souvisejících, a/nebo

d) požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši a za podmínek sjednaných ve Smlouvě.

Závěrečná ustanovení
19. Neodsouhlasí-li Banka jina1g musí být veškeré dokumenty předkládané jí podle Smlouvy či

v souvislosti s ní v češtině nebo slovenštině, nebo úředně přeložené do češtiny.
20. Plná moc, zmocňující jakoukoli osobu jednat jménem Klienta vůči Bance podle Smlouvy musí

(i) mít úředně ověřené podpisy, nebo být podepsána před pracovníkem Banky, a (ii) být
doručena pobočce Banky, ve které má být příslušné právní jednání uskutečněno, nejméně
5 pracovních dní přede dnem tohoto právního jednání Jinou plnou moc je Banka oprávněna
odmítnout.

21. ÚOP nabývají účinnosti dnem 1.7.2018.

;
í

t::q;j

:.
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Běžné Kapitálové

424 395 424 395 -4 150 420 245 1 85 332 85 332

3 470,4 43 944,6 47 415 4 607 52 022 2 147 070 143 710 3 360

1 288 1 288 1 288 3 122 572 122 332 240

2 110 6 189 8 299 8 299 4 12 419 6 080 6 339

7 020 7 020 11 587 18 607 5 45 407 32 800 12 607

4 516 16 199 20 715 20 715 6 43 440 38 254 5 186

1 200 1 200 1 200 7 500 500

2 511 50 62 485 65 046 90 000 155 046 8 195 749 21 500 174 249

1 620 1 620 1 620 9 24 474 23 349 1 125

0 0 21 1 450 1 450

1 460 1 460 1 460 22 4 469 4 469

15 15 15 23 1 116 1 116

630 630 630 24 0

23 700 23 700 23 700 85 12 960 12 960

1 900 10 236 361 12 497 12 497 91 20 386 14 661 5 725

475 820,4 6 239 70 394,6 62 846 615 300 102 044 717 344 717 344 508 513 208 831

celkové parametry rozpo čtu: 
PŘÍJMY: 615 300 tis. K č
VÝDAJE: 717 344 tis. K č z toho přesuny výdaj ů z roku 2019 do roku 2020 ve výši 7 290 tis. K č 
FINANCOVÁNÍ (rozdíl PŘÍJMY - VÝDAJE, tj. SALDO ROZPOČTU - SCHODEK): 102 044 tis. K č, schodek rozpo čtu pokryt takto: 
dlouhod. úvěr na podíl města akce PAVE 90 000 tis. Kč, mimořádná dotace SURAO z min. let 11 587 tis. Kč, 457 tis. Kč (4 607 - 4 150) pokryt z vlastních zdrojů města z min. let 

běžný rozpo čet:
běžné příjmy + běžné dotace: 546 215 tis. K č
běžné výdaje: 508 513 tis. K č
rozdíl b ěžné příjmy - b ěžné výdaje: + 37 702 tis. K č 

kapitálový rozpo čet:
kapitálové příjmy + kapitálové dotace: 69 085 tis. K č
kapitálové výdaje: 208 831 tis. K č
rozdíl kapitálové p říjmy - kapitálové výdaje:  - 139 746 tis. K č

celkem b ěžný + kapitálový rozpo čet - SALDO ROZPOČTU CELKEM:  + 37 702 tis. Kč - 139 746 tis. Kč =  - 102 044 tis. K č (- 4 150 + 4 607 + 11 587 + 90 000) 

R E K A P I T U L A C E   N Á V R H U   R O Z P O Č T U   N A   R O K   2020  (tis. Kč)

ODBORY, ODDĚLENÍ, ORG. SLOŽKY

V Ý D A J E 

Běžné Kapitálové

P Ř Í J M Y (P)

celkem
EKONOMICKÝ

Běžné Kapitálové
D o t a c e

Kapitolacelkem FINANCOVÁNÍ (F) P + F

STAVEBNÍ ÚŘAD

SPRÁVNÍ 

ŠKOLSTVÍ, KULTURY, SPORTU A PAM. PÉČE

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

SPRÁVY NEMOVITÉHO MAJETKU MĚSTA

SMART CITY LITOMĚŘICE

ÚZEMNÍ ROZVOJ

OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

ÚTVAR OBRANY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ

CELKEM

DOPRAVY A SILN. HOSPODÁŘSTVÍ

KOMUNIKACE, MARKETINGU A CEST. RUCHU

PROLIDI

MĚSTSKÁ POLICIE



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZPOČET 
MĚSTA LITOMĚŘICE 

NA ROK 2020 
(návrh –údaje uváděné v tis. Kč) 

 
 

listopad 2019 
 

 

 

 

 

Lhůta pro podání písemných připomínek občanů města k Návrhu rozpočtu Města 
Litoměřice na rok 2020 je stanovena do 28. listopadu 2019, aby mohly být projednány 

v rámci schvalování Zastupitelstvem města Litoměřice dne 5. prosince 2019. 

 

Písemné připomínky možno směřovat na ing. Ivetu Zalabákovou, vedoucí 
ekonomického odboru Města Litoměřice na email iveta.zalabakova@litomerice.cz 
 
Dále lze uplatnit připomínky ústně na jednání Zastupitelstva města Litoměřice dne 
5. prosince 2019. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval: ekonomický odbor  
 
       



 

Celkem 615 300,00 717 344,00 102 044,00

91 12 497,00 20 386,00 0,00org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE 

85 23 700,00 12 960,00 0,00odbor dopravy a silničního hospodářství 

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

23 15,00 1 116,00 0,00útvar obrany a krizového řízení 

22 1 460,00 4 469,00 0,00odbor komunikace, marketingu a CR 

21 0,00 1 450,00 0,00útvar PROLIDI 

09 1 620,00 24 474,00 0,00městská policie 

08 65 046,00 195 749,00 90 000,00odbor územního rozvoje 

07 1 200,00 500,00 0,00odbor - stavební úřad 

06 20 715,00 43 440,00 0,00odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

05 7 020,00 45 407,00 11 587,00odbor životního prostředí 

04 8 299,00 12 419,00 0,00odbor správy nemovitého majetku města 

03 1 288,00 122 572,00 0,00odbor škol., kult., sportu a pam. péče 

02 47 415,00 147 070,00 4 607,00odbor správní 

01 424 395,00 85 332,00 -4 150,00odbor ekonomický 

MĚSTO LITOMĚŘICE  

Kapitola 
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Příjmy Výdaje Financování 



 

02006 0,00 7 020,00 0,00informační technologie 

02003 0,00 10,00 0,00náhrady škod 

02002 0,00 2 480,00 0,00hmotný investiční majetek 

02001 0,00 1 200,00 0,00příspěvky a poplatky sdružením 

02 KAP odbor správní 
Uz 

Celkem KAP -  01 424 395,00 85 332,00 -4 150,00odbor ekonomický 
1000 odbor ekonomický 424 395,00 85 332,00 -4 150,00

01807 2 965,00 0,00 0,00Zahrada Čech s.r.o.-nájemné 

01806 11 550,00 0,00 0,00poplatek za likvidaci komunálního odpadu 

01805 0,00 0,00 -4 150,00saldo příjmů a výdajů-vyrovnání rozpočtu 

01804 160,00 0,00 0,00nahodilé příjmy-vratky, platby min. let 

01803 600,00 0,00 0,00úroky z bankovních účtů 

01802 19 120,00 0,00 0,00místní a správní poplatky 

01801 390 000,00 0,00 0,00daňové příjmy 

01008 0,00 2 260,00 0,00FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl. 

01007 0,00 4 800,00 0,00TSM, PO - mandátní odměna 

01003 0,00 71 272,00 0,00TSM, PO - neinv. přísp. na provoz 

01001 0,00 7 000,00 0,00daň z příjmu práv. osob placená obcí 

01 KAP odbor ekonomický 
Uz 

MĚSTO LITOMĚŘICE  
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Příjmy Výdaje Financování 
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2 000,00
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 410,00

 

    

   

 400,00

80,00

 

 
 2 000,00

 

 

 25,00

73,00

47,00

 

 

 79,00

36,00

 

 
 2,00

 

 
 6,00

 

 
 30,00

 

 

 25,00

30,00

 

 
 97,00

 

 
 750,00

 

 

247,00

 

  
2 718,00

 

  

         

   

      

                           

650,00

 

  
18 000,00

 

  
120,00

 

  
350,00

 

  

21 300,00

 

  
7 000,00

 

  
8 150,00

 

  
101 680,00

 

  
75 530,00

 

  
1 920,00

 

  
174 420,00

 

  

            

 1 800,00

100,00

 

          
 60,00

 

       
 300,00

 

 

   

   

   

01.01.2020  přemístění pokladny  
01.01.2020  kuchyňka (OSVaZ) 

01.01.2020  opr. budov, výtahů, služeb. vozidel, DHDM 
01.01.2020  renovace sekretariátu 
01.01.2020  Kalich - Mírové nám. 15/7 - střecha (plášť, krovy) 
01.01.2020  balkon (OŽÚ) 
 

01.01.2020  DHDM (nábytek, lednice, kopírky malé)+zasedačka 
 

01.01.2020  noviny, zákony, odborná literatura, CD 
 
 

01.01.2020  řešitel. servis, registr. domén, konzul., mapy,  
O365, GIS 
 

01.01.2020  nájem kabelu UPC a ost. 
 

01.01.2020  software s pořizovací cenou do 60 tis. Kč 
 

01.01.2020  hardware (nad 40 tis. Kč a do 40 tis. Kč) 
 

01.01.2020  technologické centrum - provoz 
01.01.2020  konsolidace ICT, rozšíření a implem. adresář. služeb 
01.01.2020  analýza  
 

 

01.01.2020  ND k PC, spotřební materiál, renovace tonerů, opravy  
 
 

 

 

01.01.2020  obnova vozového parku 
01.01.2020  skútr 
 

01.01.2020  Mírové náměstí 15/7 - výtah 
 

01.01.2020  Hosp. a sociální rada Litoměřicka 
01.01.2020  MAS (České středohoří) 
01.01.2020  Národní síť Zdravých měst ČR 
 

01.01.2020  Svaz měst a obcí ČR 
01.01.2020  SESO 
 

01.01.2020  Sdružení tajemníků 
 

01.01.2020  Český institut interních auditorů 
 

01.01.2020  Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska  
 

01.01.2020  Energy Cities + CIVINET 
01.01.2020  Sdružení energet. manažerů měst a obcí 
 

01.01.2020  Euroregion Labe 
 

01.01.2020  Destinační agentura České středohoří  
 

01.01.2020  poplatek za logo a ochrannou známku 
 

01.01.2020  peněžní plnění nájmu 
 

   

 

  

      
   

01.01.2020  poplatek ze psů 
 

01.01.2020  daň z hazardních her 
 

01.01.2020  správní poplatek (VHP) 
 

01.01.2020  poplatek z ubytovací kapacity 
 

01.01.2020  daň z nemovitých věcí 
 

01.01.2020  daň z příjmů právn. osob za obce 
 

01.01.2020  daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou 
 

01.01.2020  daň z příjmů fyz. osob placená plátci 
 

01.01.2020  daň z příjmů právn. osob 
 

01.01.2020  daň z příjmů fyz. osob placená poplatníky 
 

01.01.2020  daň z přidané hodnoty 
 

    

01.01.2020  FÚ - odvod DPH 
01.01.2020  FÚ - daň z nemovitostí 
 

   
01.01.2020  KODAP, ostatní daňová poradenství 
 

  
01.01.2020  bankovní popl. za vedení účtu  
 

 

 

 



 

Celkem KAP -  02 47 415,00 147 070,00 4 607,00odbor správní 
2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ 43 935,60 115 451,00 4 607,00

03403 0,00 350,00 0,00kulturní akce 

02806 43 774,60 0,00 0,00příspěvek na výkon státní správy 

02039 0,00 106 383,00 0,00prostředky na platy a zákonné pojistné 

02037 161,00 4 768,00 4 607,00sociální fond - tvorba, příspěvky 

02019 0,00 270,00 0,00fond starosty (občerstvení, dárky) 

02018 0,00 2 180,00 0,00výdaje na vzdělávání 

02008 0,00 1 500,00 0,00zaměstnanci úřadu - stravné 

2000 odbor správní 3 479,40 31 619,00 0,00
98348 0,00 25,00 0,00účelové dotace na volby do EU 

02805 3 479,40 0,00 0,00správní poplatky a ostatní příjmy 

02042 0,00 350,00 0,00svatební obřady 

02035 0,00 1 820,00 0,00pojištění majetku města a jiné poj. 

02023 0,00 6 477,00 0,00placené práce a služby 

02020 0,00 5 567,00 0,00pohonné hmoty, energie a voda 

02014 0,00 6 670,00 0,00spotřeb.mat., DHDM + opravy 
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01.01.2020  mezinárodní vztahy 
01.01.2020  Dominikánská bašta - expozice, Vinařské Litoměřice,  
čestní občané města 
 

 

01.01.2020  státní správa 
01.01.2020  státní správa s rozšířenou působ. 
 

01.01.2020  starosta, místostarostové 
01.01.2020  radní a členové zastupitelstva 
 

01.01.2020  povinné pojištění úrazové 
 

  
01.01.2020  pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ  
 
      
   

01.01.2020  penzijní připojištění 
01.01.2020  výročí 
01.01.2020  volnočasový 
01.01.2020  jednorázová sociální výpomoc 
01.01.2020  jednorázové penzijní připojištění  
01.01.2020  při narození dítěte 
 

01.01.2020  úroky na bank. účtu 
 

01.01.2020  příděl - penzijní připojištění 
01.01.2020  příděl - 3 % z hrubých mezd 
01.01.2020  příděl ze zdrojů minulých let 
 

01.01.2020  splátky půjček 
 

01.01.2020  bankovní poplatky 
 

01.01.2020  poskytnutí půjček 
 

01.01.2020  příspěvek na kulturní a sport. akce 
 
 
01.01.2020  stravné 
 

      

   
01.01.2020  lékařská, preven. péče, Benchmarking 
 
 

01.01.2020  semináře, kurzy, školení, Rentel, konference,  
strava, ubytování, parkovné 
 

 

01.01.2020  finanční vypořádání dotace 
 

01.01.2020  správní poplatky, legalizace, vidimace  
 

 
01.01.2020  dotace od obcí - přestupky 
 

01.01.2020  Ploskovice - svatební obřady  
 
    

01.01.2020  příspěvky,náhrady,vratky,pronájmy,sankč.popl. a ost.  
příjmy 
 

  

 

01.01.2020  zámek Ploskovice - nájemné, svateb. obřady, nákup  
květin  a tiskopisů, ošatné 
 

   

 

01.01.2020  inzerce,TV-rádia,  
ACHA,STK,posudky,BPPO,likv.,tisk.cenin, spis.služba 
 

01.01.2020  telefony,internet,Jiráskovy sady-wifi,dvě  
lavičky,střecha ul.Vrchlického 
 

01.01.2020  pohřebné, kolky, soudní poplatky a ostatní výdaje 
 

01.01.2020  úklid.práce, stěhování,skartace 
01.01.2020  PD - matrika, přestupky, vstup17/9 
 

01.01.2020  práv.zastoup.,revize,konzultace,CzechPoint,VŘ,MěN  
CP,  
 

01.01.2020  poštovné, el. certifikáty, čas. razítka 
 
   
01.01.2020  výbory, komise - občerstvení 
 
  

 

01.01.2020  energie (plyn, el., teplo,vodné, sráž. voda, pohonné  
hmoty, olej, mazadla)  
 

 
01.01.2020  operativní leasing elektromobily 
 
  

01.01.2020  myčka, servis. popl, Carnet, karty CCS, dálniční  
známky 
 

  

01.01.2020  ochranné prostř., ubrusy, utěrky, ručníky 
 

01.01.2020  kancel.potřeby,spotřeb.mat., ND-služ.vozidla 
 

01.01.2020  systém značení úřadu 
 
  



 

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

03049 0,00 950,00 0,00neinv. přísp. PO na energie 

03046 0,00 1 250,00 0,00neinv. přísp. PO na provoz 

3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 0,00 2 794,00 0,00
03059 0,00 10,00 0,00podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 

03051 0,00 684,00 0,00neinv. přísp. PO na platy 

03049 0,00 1 000,00 0,00neinv. přísp. PO na energie 

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

3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 0,00 3 385,00 0,00
03059 0,00 10,00 0,00podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 

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

03049 0,00 1 280,00 0,00neinv. přísp. PO na energie 

03046 0,00 1 335,00 0,00neinv. přísp. PO na provoz 

3317 MŠ Masarykova 30, PO 0,00 9 016,00 0,00
03059 0,00 10,00 0,00podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 

03051 0,00 2 316,00 0,00neinv. přísp. PO na platy 

03050 0,00 240,00 0,00inv. přísp. PO 

03049 0,00 3 200,00 0,00neinv. přísp. PO na energie 

03046 0,00 3 250,00 0,00neinv. přísp. PO na provoz 

3300 odbor ŠKSaPP, oddělení školství 434,00 947,00 0,00
09811 434,00 434,00 0,00MAS České středohoří-výzkum,vývoj,vzděl. 

03034 0,00 513,00 0,00společné provozní výdaje a příspěvky 

3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 0,00 34 900,00 0,00
03051 0,00 17 300,00 0,00neinv. přísp. PO na platy 

03049 0,00 14 300,00 0,00neinv. přísp. PO na energie 

03046 0,00 3 300,00 0,00neinv. přísp. PO na provoz 

3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 570,00 15 165,00 0,00
03241 0,00 15 145,00 0,00dot. na činn. a investice sport. odd. 

03239 500,00 0,00 0,00Fotbalový klub Litoměřicko 

03238 70,00 0,00 0,00TJ Slavoj 

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

03 KAP odbor škol., kult., sportu a pam. péče 
Uz 
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01.01.2020  NF - Gaudeamus - přísp. na dějepisnou soutěž 
 

01.01.2020  GJJ - dotace na přípravu v "Dějepisné soutěži" 
 

01.01.2020  SEVER - podpora projektů vzdělávání pro udržitel.  
rozvoj 
 

 
01.01.2020  ČSCH Žitenice - dotace na edukativní projekt 
 

01.01.2020  přísp. na lyžařský výcvik 7. tříd ZŠ 
 

   

01.01.2020  dotace dětským spol. organizacím 
01.01.2020  dotační program - oblast volného času dětí   
 

01.01.2020  náklady na regionální školství 
 

01.01.2020  Lingua Universal - podpora projektů vzdělávání pro  
udržitel. rozvoj 
 

01.01.2020  SPRM - test žáků 5. a 9. tříd 
 

 

 

 

 

01.01.2020  Závod míru juniorů 
01.01.2020  individuální dotace - fotbal 
01.01.2020  individuální dotace - lední hokej 
01.01.2020  individuální dotace - basketbal 
01.01.2020  dotační program - celoroční činnost sportovní spolky 
01.01.2020  talentovaná mládež, MS, handicap sport 
01.01.2020  dotační program - Sport pro zdraví/sport pro všechny 
01.01.2020  MTB České středohoří 
 

   

01.01.2020  splátka půjčky 
 

01.01.2020  splátka půjčky 
 

01.01.2020  příspěvek sportovcům 
 



 

3401 Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 0,00 7 345,00 0,00
03065 0,00 30,00 0,00Máchovou stopou 

03064 0,00 25,00 0,00Města čtou 

03051 0,00 5 177,00 0,00neinv. přísp. PO na platy 

03049 0,00 450,00 0,00neinv. přísp. PO na energie 

03046 0,00 1 663,00 0,00neinv. přísp. PO na provoz 

3400 odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 20,00 2 765,00 0,00
03801 20,00 0,00 0,00správní popl. , pokuty, poj. náhr. 

03404 0,00 654,00 0,00pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 

03403 0,00 136,00 0,00kulturní akce 

03401 0,00 1 975,00 0,00dot. kultur. org. vč. staveb. akce 

3369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 264,00 3 800,00 0,00
03808 264,00 0,00 0,00přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO 

03052 0,00 3 800,00 0,00neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ 

3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 0,00 1 245,00 0,00
03063 0,00 10,00 0,00Zahrada orchestrů 

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

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

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

03046 0,00 455,00 0,00neinv. přísp. PO na provoz 

3328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 0,00 3 059,00 0,00
03059 0,00 10,00 0,00podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 

03051 0,00 759,00 0,00neinv. přísp. PO na platy 

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

03046 0,00 1 140,00 0,00neinv. přísp. PO na provoz 

3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 0,00 2 955,00 0,00
03059 0,00 10,00 0,00podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 

03051 0,00 747,00 0,00neinv. přísp. PO na platy 

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

03046 0,00 1 278,00 0,00neinv. přísp. PO na provoz 

3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 0,00 3 493,00 0,00
03059 0,00 10,00 0,00podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 

03051 0,00 933,00 0,00neinv. přísp. PO na platy 

03049 0,00 1 450,00 0,00neinv. přísp. PO na energie 

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

3325 ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO 0,00 2 970,00 0,00
03059 0,00 10,00 0,00podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 
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01.01.2020  pronájem divadel. prostor (smlouva) 
 

01.01.2020  Městská památková rezervace - podíl města 
 

   

01.01.2020  fotodokumentace a archivace kulturních památek 
01.01.2020  dotační program - reklama a označování provozoven  
MPR a ochr. pásmo  
 

01.01.2020  smlouva s kronikářem 
 

01.01.2020  Den evropského dědictví 
 

01.01.2020  vítání občánků, zlaté svatby 
 
 

01.01.2020  dotační program - oblast kultury 
01.01.2020  Sborové dny - pěvecké soubory 
 

      
  
01.01.2020  Hasičské slavnosti na Mírovém náměstí 
 

   
01.01.2020  Severočeská státní filharmonie Teplice 
 
 
01.01.2020  Kinoklub Ostrov - filmový festival 
 
  

01.01.2020  dotační program - celoroční činnost subjektů v  
oblasti kultury 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

04205 0,00 620,00 0,00Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha 

04202 0,00 4 839,00 0,00nákup pozemků a nemovitostí 

04201 0,00 350,00 0,00odhady nemovitostí, právníci, výpisy 

04 KAP odbor správy nemovitého majetku města 
Uz 

Celkem KAP -  03 1 288,00 122 572,00 0,00odbor škol., kult., sportu a pam. péče 
3610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 0,00 5 053,00 0,00

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

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

03051 0,00 2 823,00 0,00neinv. přísp. PO na platy 

03049 0,00 450,00 0,00neinv. přísp. PO na energie 

03046 0,00 1 700,00 0,00neinv. přísp. PO na provoz 

3500 odbor ŠKSaPP, stavební akce 0,00 6 180,00 0,00
03610 0,00 200,00 0,00stavební akce DDM 

03369 0,00 600,00 0,00CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 

03328 0,00 1 450,00 0,00ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 

03325 0,00 300,00 0,00Masarykova ZŠ Ltm., Svojsíkova 5, PO 

03317 0,00 100,00 0,00MŠ Litoměřice, Ladova 431/3 

03316 0,00 200,00 0,00MŠ Litoměřice, Ladova 1/428 

03311 0,00 280,00 0,00MŠ Litoměřice, Mládežnická 17 

03306 0,00 100,00 0,00MŠ Litoměřice, Baarova 2/374 

03305 0,00 300,00 0,00MŠ Litoměřice, Stránského 3a/1710 

03301 0,00 850,00 0,00MŠ Litoměřice, Eliášova 1/1438 

03300 0,00 600,00 0,00ZŠ a MŠ 

03250 0,00 1 200,00 0,00MSZ v Ltm., Zahradnická 215/28, PO 

3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 0,00 17 500,00 0,00
03810 0,00 1 200,00 0,00MKZ - Vinobraní 

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

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

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

03051 0,00 7 700,00 0,00neinv. přísp. PO na platy 

03049 0,00 3 000,00 0,00neinv. přísp. PO na energie 

03046 0,00 5 000,00 0,00neinv. přísp. PO na provoz 
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01.01.2020  TJ Slavoj - směna majetku - doplatek (do r. 2020) 
01.01.2020  ÚZSVM - nákup garáže (DDM Rozmarýn)  
 

01.01.2020  nákup pozemků pod komun. od fyz. osob. a organizací 
01.01.2020  Miřejovická stráň a ostatní komunikace 
01.01.2020  ul. Husova - nákup pozemku od SŽDC 
 

 

01.01.2020  výdaje na drobné opravy majetku (oplocení,  
zdi+kácení) 
 

01.01.2020  neinvestiční výdaje - podloubí + srážková voda 
 
 
01.01.2020  odhady a geometrické plány 
 

01.01.2020  kolky, soudní popl.  
 

 

 

 

 

 

01.01.2020  Jiráskovy sady - nátěr budovy 
 

01.01.2020  havárie oprava střechy - IV. etapa 
 

01.01.2020  výměna ležatých rozvodů vody 
01.01.2020  výměna povrchu školního hřiště 
 

01.01.2020  výměna okapů a svodů celého objektu 
 

01.01.2020  výměna povrchu hřiště 
 

01.01.2020  MŠ Sedmikráska - oprava povrchu hřiště II. etapa 
 

01.01.2020  generální oprava výtahu 
 

01.01.2020  výměna povrchu hřiště 
 

01.01.2020  výměna ležatých rozvodů vody 
 

01.01.2020  oprava střechy a komínů 
01.01.2020  ul. Šaldova - výměna povrchu hřiště 
 

01.01.2020  ZŠ, MŠ - oprava střech 
01.01.2020  ZŠ, MŠ - havárie, vandalismus 
 

 

01.01.2020  tělocvična pod Radobýlem - rek. sociálního zařízení 
01.01.2020  plavecký bazén - výměna startovacích bloků, zvučení  
MČR 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

05809 100,00 1 500,00 0,00Sběrový dvůr, ul. Nerudova 

05804 2 500,00 0,00 0,00příspěvek na třídění sběru odpadu 

05803 420,00 0,00 0,00místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm. 

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

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

05004 0,00 275,00 0,00státní správa 

05003 0,00 1 015,00 0,00ekologické služby (psi, deratizace) 

05002 0,00 448,00 0,00příspěvky a ekologická výchova 

05001 0,00 22 730,00 0,00nakládání s odpady 

05 KAP odbor životního prostředí 
Uz 

Celkem KAP -  04 8 299,00 12 419,00 0,00odbor správy nemovitého majetku města 
4400 odd. lesního hospodářství (OLH) 950,00 3 659,00 0,00

04803 950,00 0,00 0,00prodej dřeva, myslivost, nájemné 

04402 0,00 1 631,00 0,00platy, odměny a zák. pojistné 

04401 0,00 2 028,00 0,00provozní a ostatní neinv. a inv. náklady 

4000 odbor správy nemovitého majetku města 7 349,00 8 760,00 0,00
04806 0,00 2 150,00 0,00opravy a investiční akce 

04802 6 189,00 0,00 0,00prodej pozemků a nemovitostí 

04801 1 160,00 801,00 0,00nájemné z nemovitostí + ostatní 
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10,00

 

        

120,00

30,00

600,00

 

  
 37,00

 

       
400,00

 

  

     
 

 

 
01.01.2020  odvody za odnětí ze ZPF 
 

01.01.2020  ovzduší, zeleň, odpady 
 

01.01.2020  správní poplatky 
 
  

 

 

      
      
 

01.01.2020  platby za psy v psím útulku 
01.01.2020  deratizace + odchyt holubů, úklid uhynulých zvířat 
 

01.01.2020  Falco - provoz stanice pro handicap. zvířata 
 

01.01.2020  členský příspěvek na SONO 
 

01.01.2020  ovzduší - příspěvek na monitorovací zařízení  
01.01.2020  monitorovací síť ovzduší - provoz 
 

01.01.2020  kontejnerová stání - opravy 
 

 
01.01.2020  likvidace černých skládek 
 

01.01.2020  nákup kontejnerů na separovaný odpad 
 

01.01.2020  platby za svoz nebezpečných odpadů 
 

01.01.2020  platby za svoz TDO za město 
01.01.2020  uložení komunálního odpadu (SONO ÚPOHLAVY) 
 

01.01.2020  platby za svoz separovaného odpadu 
01.01.2020  svoz bioodpadu 
 

01.01.2020  prodej dřevní hmoty 
 

01.01.2020  myslivost 
 

     

01.01.2020  knihy, tisk, předplatné časopisů 
 

01.01.2020  dálniční známka 
 

01.01.2020  služ. bank. ústavů, pojištění vozidel 
 

 
01.01.2020  ochranné pomůcky, výstroj ved. OLH 
 

01.01.2020  pohonné hmoty, maziva a zák. poj. 
 

01.01.2020  oprava a údržba (revize, údržba hájovny) 
 

01.01.2020  práce v lese, nájemné Varhošť, revize, popl. za  
rozhl. přijímač 
 

01.01.2020  všeobecný materiál (kancel. potřeby, ND k vozidlu,  
sazenice, nářadí, zdrav. mat) 
 

01.01.2020  členské příspěvky + škody zvěří 
 

01.01.2020  školení způsobilosti 
 

01.01.2020  nájemné za pozemky 
 

01.01.2020  energie 
 

01.01.2020  veřejné osvětlení - podloubí (u radnice) 
01.01.2020  ul. Dlouhá - rekonstrukce bytu č. 5 
 

01.01.2020  Pivovar - statické zajištěni šachty 
 

01.01.2020  prodej bytů 
01.01.2020  Svatováclavská 2253 - pozemek vč. budovy  
 

01.01.2020  prodej hrobových příslušenství 
 

01.01.2020  prodej pozemků dle předložených žádostí 
01.01.2020  pozemky - splátky 
 

01.01.2020  nájem cyklostezka + přemostění Labe (ČD) 
01.01.2020  věcná břemena (povodí, ČD, Lesy ČR) 
01.01.2020  Pozemkový fond - nájem 
01.01.2020  ÚZSVM - Nemocnice Litoměřice a.s. - nájem pozemky 
 

01.01.2020  vidimace a legalizace, soudní výlohy, výpisy z KN 
 
  

01.01.2020  zahrádky +  ČSZ 
01.01.2020  pozemky pod garážemi 
01.01.2020  ostatní pronájmy + nájem z odběrného místa  
 

01.01.2020  Kovošrot Group CZ a.s. Děčín - parkoviště - nájemné 
 

  
01.01.2020  věcná břemena 
 



 

06801 330,00 0,00 0,00příjmy z činnosti sociálního odboru 

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

06018 0,00 730,00 0,00komunitní plán 

06015 0,00 625,00 0,00prevence kriminality 

06012 0,00 50,00 0,00náhradní rodinná péče a pěstounská péče 

06009 0,00 1 360,00 0,00 investiční výdaje a větší opravy 

06008 0,00 310,00 0,00provoz služebního vozidla odboru SVaZ 

06005 0,00 350,00 0,00dot.progr.-podp.soc.a zdrav.akt.-občané 

06003 0,00 600,00 0,00důchodci + zdravotně postižení 

6156 Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul.Revoluční 0,00 8 450,00 0,00
06024 0,00 270,00 0,00neinv. přísp. PO na provoz 

06023 0,00 7 600,00 0,00neinv. přísp. PO na platy 

06022 0,00 580,00 0,00neinv. přísp. PO  na energie 

6100 odbor SVaZ, zdravotnictví 4 186,00 6 736,00 0,00
06002 4 186,00 6 736,00 0,00Nemocnice Litoměřice, a.s. 

06 KAP odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
Uz 

Celkem KAP -  05 7 020,00 45 407,00 11 587,00odbor životního prostředí 
5200 odbor životního prostředí, městská zeleň 0,00 3 650,00 0,00

05202 0,00 3 650,00 0,00městská zeleň - údržba 

5000 odbor životního prostředí 7 020,00 41 757,00 11 587,00
22008 4 000,00 15 587,00 11 587,00Příspěvky obcím podle atomového zákona 
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01.01.2020  umístění v DPS a ostatní příjmy 
 

 

   

01.01.2020  podpora fair trade 
01.01.2020  dotační program - podpora fairtradových aktivit 
 

 
01.01.2020  komunitní plánování 
 

      

01.01.2020  rozvojová spolupráce se ZŠ Ndere Keňa 
01.01.2020  zdravé město 
 

 

      
     

    

01.01.2020  Centrum Srdíčko - oprava vodovodního potrubí 
 

01.01.2020  Domov důchodců - vybavení 
 

      
      

      
    

      

01.01.2020  Dny zdraví, gratulace, přednášky, besídky, vánoční  
svátky ,vzděl.seniorů 
 

      
 

 

 

 

01.01.2020  investiční dotace 
 

01.01.2020  neinvestiční dotace - herní terapeuti 
01.01.2020  neinvestiční dotace - pohotovost  
 

01.01.2020  opravy a rekonstrukce 
 

01.01.2020  nemovitosti - nájemné 
 

 

01.01.2020  prořezy stromů - výškové práce 
01.01.2020  výsadba dřevin a květin 
01.01.2020  pasport zeleně - doplnění, aktualizace 
01.01.2020  projekty 
01.01.2020  vánoční strom 
01.01.2020  závlahy - kruhový objezd, Kapucínské nám.  
01.01.2020  Hvězdárna - park 
01.01.2020  Domov důchodců v Ltm. - park 
01.01.2020  Jiráskovy sady - rozvojová péče 
01.01.2020  Miřejovická stráň - park 
 

      

01.01.2020  dotační program - příspěvek - solární ohřev TUV -  
občané 
 

01.01.2020  ul. Na Valech - mlžící stožár 
 

01.01.2020  kompostéry 
 

01.01.2020  příspěvek na ekologickou výchovu žáků 
 

01.01.2020  neinvestiční transfer 
 

01.01.2020  kropící vozy 
 

01.01.2020  nádrže na dešťovou vodu 
 

01.01.2020  podzemní kontejnery 
 
 

01.01.2020  ZŠ ul. Havlíčkova - výměna osvětlení - II. etapa 
01.01.2020  ZŠ ul. Ladova - výměna osvětlení - II. etapa 
 

01.01.2020  ul. Mezibraní - regenerace zeleně 
01.01.2020  ul. Na Valech - závlahy, výsadba dřevin 
01.01.2020  mechanizace po kompostárnu 
 



 

08213 0,00 100,00 0,00recyklovaný materiál 

08212 0,00 3 000,00 0,00Výstaviště ZČ - opravy a rekonstrukce 

08211 50,00 4 700,00 0,00ostatní větší opravy a investiční akce 

8100 odbor ÚR, příprava staveb 0,00 2 845,00 0,00
08002 0,00 1 550,00 0,00projektové dokumentace 

08001 0,00 1 295,00 0,00provozní výdaje a inženýrská činnost 

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

08 KAP odbor územního rozvoje 
Uz 

Celkem KAP -  07 1 200,00 500,00 0,00odbor - stavební úřad 
7000 odbor - stavební úřad 1 200,00 500,00 0,00

07802 1 200,00 0,00 0,00správní poplatky a ostatní příjmy 

07001 0,00 500,00 0,00PD, stat. znalecké posudky, kopírování 

07 KAP odbor - stavební úřad 
Uz 

Celkem KAP -  06 20 715,00 43 440,00 0,00odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
6400 podpora sociálních služeb 0,00 7 500,00 0,00

06043 0,00 7 500,00 0,00dot.progr.-podpora soc.služeb a ost.výd. 

6380 Klub důchodců + zdravotně postižení 0,00 130,00 0,00
06016 0,00 130,00 0,00neinvestiční výdaje 

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

06031 0,00 50,00 0,00šatník 

6300 odbor SVaZ, sociální věci 16 529,00 20 424,00 0,00
13015 2 604,00 2 604,00 0,00účel.dot.-přísp. na výkon sociální práce 

13011 11 460,00 11 460,00 0,00účel.dot. - sociál. práv. ochr. dětí 

13010 2 135,00 2 135,00 0,00státní přísp. na výkon pěstounské péče 
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01.01.2020  bezbariérové přístupy 
01.01.2020  sídl. - opr. chodníku - litý asfalt - parkování 
01.01.2020  chodníky u panelových domů + vyšlapané chodníky 
01.01.2020  Mostná hora - oprava přístupového chodníku 
01.01.2020  ul.Seifertova,Heydukova-přístup.chod.,odst.plochy  

01.01.2020  BESIP - osvětlení přechodů 
 

01.01.2020  dětská hřiště č. 4 - revitalizace 
01.01.2020  dětská hřiště - vybavení 
 

01.01.2020  dětská hřiště - dopadové plochy + oplocení 
 

  

 

01.01.2020  ul. Nerudova - oprava chodníku 
 

01.01.2020  Miřej.stráň - dary na vybudování komunikace 
 

01.01.2020  ul. Neumannova - nové VO - chodníky 
 

01.01.2020  ul. K. Světlé 
01.01.2020  ul. Bojská - nová komunikace 
 

01.01.2020  hřbitov - příprava nových míst pro urny 
 

   

01.01.2020  územní studie - ostatní 
01.01.2020  územně plánovací dokumentace 
01.01.2020  územně analytické podklady 
 

01.01.2020  zjednodušené projekty 
 
  

      
 
01.01.2020  odborná literatura 
 

01.01.2020  inženýrská činnost 
01.01.2020  činnost městského architekta 
01.01.2020  vícetisky, kopírovací práce 
01.01.2020  studentské práce 
 

01.01.2020  Zahrada Čech s.r.o. - Telefónica O2 ČR - pronájem    
 

   

   

      
      
      
      
      
  

      
  

 

 

     

      
      
      
 

      



 

Celkem KAP -  08 65 046,00 195 749,00 90 000,00odbor územního rozvoje 
8400 odbor ÚR , místní komunikace 1 600,00 7 310,00 0,00

08811 500,00 0,00 0,00odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz. 

08801 1 100,00 0,00 0,00místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 

08403 0,00 1 210,00 0,00ostatní služby (mimo TSM) 

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

08101 0,00 1 500,00 0,00oprava povrchu chodníku po pokládce sítí 

8300 odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO 775,00 0,00 0,00
08807 775,00 0,00 0,00TSM - ostat. nedaň. příjmy 

8208 Regenerace veřejného prostr. na sídlišti 0,00 7 000,00 0,00
08216 0,00 7 000,00 0,00regenerace panel. sídlišť-vlastní zdroje 

8207 Ltm., Českolipská - přechod pro chodce 3 089,00 4 336,00 0,00
91628 3 089,00 3 089,00 0,00SFDI - finan. dopravní infrastruktury 

08224 0,00 1 247,00 0,00Litoměřice, Českolipská - přechod pro ch 

8206 Kasárna pod Radobýlem 9 396,00 12 528,00 0,00
22501 9 396,00 9 396,00 0,00účel.dot.-regener.a podn.využití brownf. 

08223 0,00 3 132,00 0,00Kasárna pod Radobýlem - vlastní zdroje 

8205 PAVE ČR, Litoměřice 50 000,00 140 750,00 90 000,00
90992 50 000,00 50 000,00 0,00Národní program Životní prostředí - IV 

08222 0,00 90 750,00 90 000,00PAVE ČR, Litoměřice - vlastní zdroje 

8204 Pivovar-reg.budovy A pro podn.využití 0,00 1 500,00 0,00
08220 0,00 1 500,00 0,00Pivovar Litoměřice - vlastní zdroje 

8202 automatické park. zař. pro kola v Ltm. 15,00 300,00 0,00
08218 15,00 300,00 0,00automatické park. zařízení pro kola 

8201 zvýšení bezp.dopr.Ltm.,Palachova ul. 0,00 115,00 0,00
08217 0,00 115,00 0,00zvýšení bezp.dopr. Ltm.,Palachova ul.-VZ 

8200 odbor ÚR, realizace staveb 50,00 19 065,00 0,00
08258 0,00 1 500,00 0,00havarijní fond 

08257 0,00 1 895,00 0,00ostatní rekonstrukce a modernizace 

08233 0,00 7 870,00 0,00ostatní menší opravy a investiční akce 
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01.01.2020  poplatek za užívání veřejného prostranství 
 

01.01.2020  úklid města 
 

01.01.2020  odtahy a likvidace vraků 
 

 

 

  

01.01.2020  hřbitov - nájem 
 

01.01.2020  tržby za provoz veřejných WC 
 

01.01.2020  nemovitosti - nájemné 
 

 

  

 

  

 

  

01.01.2020  úrok z úvěru 
 

01.01.2020  podíl města - úvěr 
 

01.01.2020  úvěr 
 

 

01.01.2020  výběr příjmů 
 

 

 

 

01.01.2020  městská dešťová kanalizace - opravy a nové 
 

01.01.2020  dětská hřiště - revize EU 
 
  

01.01.2020  ochranné nátěry a opravy ochranných nátěrů 
01.01.2020  opravy mostů a lávek 
01.01.2020  informační systém 
 

01.01.2020  nákup městského mobiliáře 
 

01.01.2020  mostní prohlídky 
 

01.01.2020  věž, kašny, hodiny, energie 
 

 

01.01.2020  údržba a opr.míst.kom.,dopr.značení a jiné činn. 
01.01.2020  ul. Na Vinici - oprava opěrných zdí 
 

01.01.2020  ul. Dubová - chodník + VO 
01.01.2020  ul. Pokratická - Družba - chodník 
 

01.01.2020  Mostná hora - obnova a doplnění mobiliáře, naučná  
stezka 
 

 



 

Celkem KAP -  22 1 460,00 4 469,00 0,00odbor komunikace, marketingu a CR 
2200 Odbor komunikace, marketingu a CR 1 460,00 4 469,00 0,00

02801 1 160,00 0,00 0,00informační centrum 

02208 300,00 300,00 0,00Zahrada Čech, nákup a prodej vstupenek 

02203 0,00 2 000,00 0,00informační centrum 

02202 0,00 1 250,00 0,00marketing 

02201 0,00 919,00 0,00mediální propagace města 

22 KAP odbor komunikace, marketingu a CR 
Uz 

Celkem KAP -  21 0,00 1 450,00 0,00útvar PROLIDI 
2100 útvar PROLIDI 0,00 1 450,00 0,00

09102 0,00 850,00 0,00Zdravé město a MA21 

09101 0,00 250,00 0,00dot.progr.-Zdravé město Litoměřice 

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

02106 0,00 150,00 0,00strategické řízení 

21 KAP útvar PROLIDI 
Uz 

Celkem KAP -  09 1 620,00 24 474,00 0,00městská policie 
9000 městská policie 1 620,00 24 474,00 0,00

09803 1 620,00 0,00 0,00PCO a ost. nedaň. příjmy 

09018 0,00 20 798,00 0,00prostředky na platy a zákonné pojistné 

09014 0,00 625,00 0,00investice 

09001 0,00 2 551,00 0,00provozní a ostatní neinvestiční náklady 

06015 0,00 500,00 0,00prevence kriminality 

09 KAP městská policie 
Uz 
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01.01.2020  průvodcovská činnost 
 

01.01.2020  prodej zboží - propagace města 
 

  

 
01.01.2020  propagační materiály pro město 
 

01.01.2020  nákup zboží do informačního centra 
01.01.2020  publikace o městě Litoměřice, letáky 
 

      
 

01.01.2020  marketing 
01.01.2020  veletrhy, výstavy 
01.01.2020  grafický vizuál města (implementace) 
01.01.2020  služby grafika  
01.01.2020  vnitřní věci 
 

01.01.2020  semináře, vzdělání 
 

01.01.2020  monitoring tisku 
 

01.01.2020  mobilní rozhlas 
01.01.2020  regionální televize 
 

01.01.2020  Radniční zpravodaj 
01.01.2020  výroční zpráva města 
 

      
  

      

 

      

01.01.2020  pult centrální ochrany 
 

 
01.01.2020  ostatní nedaňové příjmy 
 

     

01.01.2020  obměna služebního vozidla 
 

01.01.2020  modernizace PCO 
 

01.01.2020  DHDM - (obnova PC, monitory, vybavení) 
 

01.01.2020  služby zpracování dat, programové vybavení 
 
    
01.01.2020  služby peněžních a poštovních ústavů 
 
 

01.01.2020  všeobecný mat. (střelivo, úklid, prostř., PC  
mat.,žárovky, mat. pro údržbu domu) 
 

01.01.2020  pohonné hmoty 
 

01.01.2020  školení, vzdělávání (knihy), prolongační kurz  
(cestovné stravné)  
 

01.01.2020  dálniční známky, kmitočty, kolky 
 

01.01.2020  telefony, datové služby 
 

01.01.2020  výstroj (uniformy) 
 
 
01.01.2020  opr. a údržba (MKS, auta, PCO, budova, zázn. zař.) 
 

01.01.2020  energie (elektřina, plyn, voda)  
 

 
01.01.2020  pronájem střelnice, plošiny 
 

01.01.2020  STK, emise, komíny, PCO, MKS, očkování 
 

 



 

17051 260,00 65,00 0,00přeshraniční spolupráce 2014+ - NIV - SR 

09121 9 976,00 9 280,00 0,00EU 85 % + SR 5 % + VZ 10 % 

9100 org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE 1 900,00 10 680,00 0,00
09815 0,00 700,00 0,00projekt SCORE 

09814 1 500,00 1 500,00 0,00projekt STARDUST 

09813 400,00 400,00 0,00projekt INNOVATE 

09807 0,00 270,00 0,00energetický management - fond úspor 

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

09103 0,00 1 310,00 0,00příprava a realizace projektů 

91 KAP org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE 
Uz 

Celkem KAP -  85 23 700,00 12 960,00 0,00odbor dopravy a silničního hospodářství 
8500 odbor dopravy a silničního hospodářství 23 700,00 12 960,00 0,00

08805 1 600,00 0,00 0,00parkovací karty 

08804 12 000,00 0,00 0,00parkovací automaty 

08801 10 100,00 0,00 0,00místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 

08503 0,00 12 000,00 0,00městská hromadná doprava 

08501 0,00 960,00 0,00dopravní značení - změny a údržba 

85 KAP odbor dopravy a silničního hospodářství 
Uz 

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

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

24 KAP odbor - obecní živnostenský úřad 
Uz 

Celkem KAP -  23 15,00 1 116,00 0,00útvar obrany a krizového řízení 
2300 útvar obrany a krizového řízení 15,00 1 116,00 0,00

02309 0,00 182,00 0,00ostatní osobní výdaje 

02301 15,00 934,00 0,00protipožární ochrana - provozní výdaje 

23 KAP útvar obrany a krizového řízení 
Uz 
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01.01.2020  ostatní nedaň. příjmy 
 

  
01.01.2020  správní poplatky 
 

01.01.2020  ZOZ - řidičské oprávnění 
 

 

01.01.2020  údržba svislého a vodorovného dopravního značení 
 
  

01.01.2020  BESIP, studie a PD dopr. značení, park. automaty -  
servis 
 

  
01.01.2020  znalecké posudky - dopr. nehody, toxikologie, apod.  
 

    

01.01.2020  úklid hasič. zbrojnice, refundace, údržba has.  
techniky 
 

01.01.2020  monitorovací zpráva - projekt cisterna 
01.01.2020  revize,el.nářadí,doména,web.stránky, lékař,  
emise,TK, škol. 
 

01.01.2020  opravy a údržba vozidel a objektu (oprava) 
 

01.01.2020  DHDM 
 
 
01.01.2020  pojištění požárních vozidel 
 

01.01.2020  Obec Miřejovice - spol. jednotka PO 
 
 
01.01.2020  HZS ÚK - územní odb.  - věcné vybavení 
 

01.01.2020  Obec Miřejovice - spol. jednotka PO 
 
 
01.01.2020  příprava na krizové situace 
 

01.01.2020  výstroj a výzbroj  
 

01.01.2020  spotřební materiál , hadice, savice, ND, auta 
01.01.2020  garáže - kasárna - náklady za užívání 
 

   
01.01.2020  energie, pohonné hmoty, oleje 
 



 

Celkem 615 300,00 717 344,00 102 044,00

Celkem KAP -  91 12 497,00 20 386,00 0,00org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE 
9102 projekt e-FEKTA 10 597,00 9 706,00 0,00

17988 361,00 361,00 0,00přeshraniční spolupráce 2014+ - IV - SR 
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Tab. č. 1

Návrh rozpočtu na r. 2020 - PŘÍJMY dle rozpočtové skladby (položky)   
(údaje v tis. Kč)

Návrh rozpočtu
111 111 750

112 82 530

121 Obecné daně ze zboží a služeb (DPH) 174 420

133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 50

134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 13 600

135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 300

136 11 173

138 18 000

151 21 300

433 123

Návrh rozpočtu
211 17 862

213 8 847

214 Výnosy z finančního majetku (úroky) 601

221 4 383

222 2

231 100

232 10 172,4

242 570

246 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 160

42 697,4

Návrh rozpočtu
311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 6 189

312 50

6 239

Návrh rozpočtu
411 Neinv. přijaté transfery od veřej. rozp. ústř. úrovně 60 233,6

412 Neinv. přijaté transfery od veřej. rozp. úzm. úrovně 185

415 9 976

421 Inv. přijaté transfery od veřej. rozp. ústř. úrovně 62 846

133 240,6

615 300

C E L K E M 

TRANSFÉRY

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku

Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných spol. a subjektů

Neinv. přijaté transfery ze zahraničí

Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z finan. vypořádání předchozích let

Ostatní kapitálové příjmy

 DAŇOVÉ PŘÍJMY

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

C E L K E M 

Daně z příjmů fyzických osob

Daně z příjmů právnických osob

Správní poplatky

Daně z majetku

Daně a poplatky (oblast hazardních her)

C E L K E M  PŘÍJMY

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

C E L K E M 

Příjmy z vlastní činnosti

Příjmy z pronájmu majetku

Přijaté sankční platby

Ostatní nedaňové příjmy

C E L K E M 



Tab. č. 2

Návrh rozpočtu na r. 2020 - VÝDAJE dle rozpočtové skladby (položky)
(údaje v tis. Kč)

501 102 991

502 Osobní platby za provedou práci 6 284

503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 36 139

504 Odměny za užití duševního vlastnictví 20

512 9

513 10 459

514 1 354

515 Nákup vody, paliv a energie 10 401

516 70 924

517 26 634

519 Výdaje související s neinv. nákupy, přísp., náhrady a věcné dary  13 253

521 Neinv. transfery podnikatelským subjektům 1 911

522 Neinv. transfery neziskovým a podob. org. 25 724

531 100

532 Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 347

533 Neinv. transfery příspěvkovým a podob. org. 179 319

536 Ostatní neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům, daně, povinné platby 9 283

542 Náhrady placené obyvatelstvu 400

549 Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu 4 932

553 Ostatní neinv. transfery do zahraničí 2 199

566 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 134

581 Výdaje na náhrady nezpůsobenou újmu 510
590 5 186

508 513

611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 165

612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 203 487

613 3 939

631 1 000
635 Investiční transfery příspěvkovým a podob. org. 240

208 831

717 344

(součet za třídu 6)

(součet za třídu 5)

Úroky a ostatní finanční výdaje

Ostatní nákupy

Investiční transfery podnikatelským subjektům

Neinv. transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 

Návrh rozpočtu

Pozemky

Návrh rozpočtuBĚŽNÉ VÝDAJE 

CELKEM VÝDAJE

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Platy

Ostatní neinvestiční výdaje

Nákup materiálu

Nákup služeb

Podlimitní věcná břemena



Tab. č. 3

Návrh rozpočtu na r. 2020 - FINANCOVÁNÍ dle rozpočtové skladby (položky)
(údaje v tis. Kč)

Návrh rozpočtu

Saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu -4 150

Sociální fond - příděl 4 607

Příspěvek obcím podle atomového zákona 11 587

PAVE ČR, Litoměřice - úvěr 90 000

102 044

FINANCOVÁNÍ

CELKEM SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ



Tab. č. 4

Návrh rozpočtu na r. 2020 - PŘÍJMY dle rozpočtové skladby (paragrafy)
(údaje v tis. Kč)

0 433 123

433 123

0 730

10 966

21 10 650

22 17 415

31 264

32 Výzkum školství a vzdělání (základní umělecké školy) 434

33 128

35 4 186

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 2 062

37 Ochrana životního prostředí 2 754

43 Soc. služby a pomoc. a spol. činnosti v soc. zabezpečení a polit. zaměst. 280

53 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 620

61 Státní moc, státní správa, územní samospráva, politické strany 312,4

63 736
64 160

42 697,4

22 50
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 6 189

6 239

0 133 240,6

133 240,6

615 300

DAŇOVÉ PŘÍJMY Návrh rozpočtu

Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

C E L K E M 

Návrh rozpočtuNEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Návrh rozpočtu

C E L K E M 

Doprava

Vzdělávání a školské služby

Ostatní činnosti

Kultura, církve a sdělovací prostředky

Finanční operace

Zdravotnictví

Doprava

Návrh rozpočtu

Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 

CELKEM PŘÍJMY

C E L K E M 

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

C E L K E M 

TRANSFÉRY



Tab. č. 5

Návrh rozpočtu na r. 2020 - VÝDAJE dle rozp. skladby (paragrafy)
(údaje v tis. Kč)

10 4 731

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 9 852

22 32 272

23 1 639

31 Vzdělávání a školské služby 37 244

32 Výzkum školství a vzdělání (základní umělecké školy) 1 832

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 29 442

34 Tělovýchova a zájmová činnost 57 458

35 12 539

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 87 514

37 30 762

39 242

43 Soc. služby a pomoc. a spol. činnosti v soc. zabezpečení a polit. zaměst. 26 696

52 50

53 Bezpečnost a veřejný pořádek 23 349

55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 1 066

61 Státní moc, státní správa, územní samospráva, politické strany 140 715

63 10 985
64 125

508 513

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 148 364

22 9 082

31 Vzdělávání a školské služby 240

34 1 300

35 5 186

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 20 567

37 Ochrana životního prostředí 19 607

53 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 125
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva, politické strany 3 360

208 831

717 344

Finanční operace

Ochrana životního prostředí

(součet za třídu 6)

CELKEM VÝDAJE

Civilní připravenost na krizové stavy

Návrh rozpočtuKAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Zdravotnictví

Tělovýchova a zájmová činnost

Doprava

Návrh rozpočtu

Ostatní činnost související se službami pro obyvatelstvo

Ostatní činnosti

(součet za třídu 5)

Doprava

Zdravotnictví

BĚŽNÉ VÝDAJE 
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 

Vodní hospodářství



Tab č. 6

(údaje v tis. Kč)

č. účtu Název účtu

501000 Spotřeba materiálu 31

502000 Spotřeba energie 4 310

511100 Opravy a udržování bytů a nebytových prostor 12 010

511200 Příspěvky do fondu oprav společenství vlastníků 100

511400 Opravy a udržování kasárna Dukelských hrdinů 800

511500 Opravy a udržování kasárna Pod Radobýlem 700

511600 Opravy a udržování ostatní 5

511700 Opravy a udržování ostatní - Pobřežní 400

518000 Ostatní služby 653

521000 Mzdové náklady 3 352

524000 Zákonné sociální pojištění 1 132

549000 Jiné ostatní náklady 15

551000 Odpisy dlouhodobého majetku 4 170

556000 Tvorba a zúčtování opravných položek 200

557000 Odpis pohledávek 500

C e l k e m  n á k l a d y 28 378

603000 Výnosy z pronájmu - byty, nebytové prostory 19 850

603400 Výnosy z nájemného -  kasárna Dukelských  hrdinů 1 500

603600 Výnosy z nájemného - kasárna Pod Radobýlem 2 100

603700 Výnosy z nájemného - areál Pobřežní 200

641010 Poplatek z prodlení dlužného nájmu 50

649100 Mimořádný příjem 555
662000 Přijaté bankovní úroky 1

C e l k e m  v ý n o s y 24 256

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK -4 122

Hospodářská činnost - úsek správy nemovitostí 
plán nákladů a výnosů na rok 2020



Tab. č. 7

(údaje v tis. Kč)

č. akce název akce

101 revize elektro 60

102 revize plyn 40

103 hasící přístroje a hydranty 80

104 zařizovací předměty 400

105 bytová jádra 300

106 běžná údržba 3 250

107 havárie 500

108 projektové dokumentace 100

109 výměny kotlů 200

111 střechy 1 250

112 výtahy - oprava 100

113 fasády - oprava 800

114 Velká Krajská 47/7 - údržba objektu 30

115 ubytovna Želetice - údržba objektu 300

116 objekt vojenské ubytovací a stavební správy - údržba objektu 300

197 údržba škol 800

198 oprava a výměna oken 800

199 výměna rozvodů vody 200

201 obnova volných bytů 2 000

212 lékárna Mírové náměstí 38 - společné prostory 100

218 energetické štítky nemovitostí 400

celkem účet 511 100 12 010

1001 opravy a údržba kasárna Dukelských hrdinů 800

celkem účet 511 400 800

1002 opravy a údržba kasárna Pod Radobýlem 700

celkem účet 511 500 700

1003 opravy a údržba areál Pobřežní 400

celkem účet 511 700 400

celkem 13 910

Hospodářská činnost - úsek správy nemovitostí 

rozpis oprav na rok 2020



Střednědobý výhled rozpo čtu m ěsta Litom ěřice na období 2021 - 2022

údaje v tis. K č

2021 2022

451 000 468 000

406 000 423 000

45 000 45 000

34 500 36 500

64 000 64 000

549 500 568 500

3 000 3 000

0 0

552 500 571 500

526 000 541 000

6 500 6 500

532 500 547 500

900 1 100

1 500 6 000

2 400 7 100

534 900 554 600

23 500 27 500

-3 500 -3 500 

17 600 16 900

Komentá ř: 

PŘÍJMY:
daňové p říjmy
plánov. výše daňových příjmů vychází  z oficiální predikce daňových příjmů MF (z principu opatrnosti  sníženo o 3 %, tj. v roce   
2021 o 12 mil. Kč, v roce 2022 o 13 mil. Kč)
kapitálové p říjmy - jedná se o příjmy z prodeje nemovitostí  a pozemků 

VÝDAJE:
běžné výdaje 
uvažováno s meziročním nárůstem výdajů na mzdy města a příspěvkových organizací (ve výši meziročního nárůstu 2020/2019)
kapitálové výdaje 
uvažována pouze roční splátka projektu EPC
splátky úv ěru
úvěr 90 mil. Kč na podíl města akce PAVE - měsíční splátky 500 tis. Kč od 10/2021 do 9/2036

CELKEM SALDO ROZPOČTU (PŘÍJMY CELKEM - VÝDAJE CELKEM):
předpoklad vygenerovaných finančních prostředků v jednotlivých letech po odečtu splátek úvěrů
možno použít k dalšímu rozvoji (financování investic)

Vyhotovila: ing. Iveta Zalabáková - vedoucí ekonomického odboru
dne: 19.11. 2019

poplatky

KAPITÁLOVÉ  SALDO (KP - KV)

PROVOZNÍ SALDO (BP - BV)

Splátky jistin úv ěrů + splátky úrok ů

 úrok z úvěru 

Běžné + kapitálové výdaje 

Daňové příjmy - třída 1, z toho 

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

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

Nedaňové příjmy - třída 2

daně 

Kapitálové příjmy - třída 3 - prodej nemovit. a pozemků 

CELKEM SALDO ROZPO ČTU

 VÝDAJE CELKEM

splátky jistin úvěru

úvěry dlouhodobé 

Běžné (neinvesti ční) výdaje - t řída 5 (BV)

úvěry krátkodobé

Kapitálové (investi ční) výdaje - t řída 6 (KV)

Příjaté úv ěry celkem

PŘÍJMY CELKEM 





 
 DODATEK č. 1  

k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. ŠKAS 177/2018   

uzavřené dne 27. 6. 2018  

 

 

Město Litoměřice 

se sídlem Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 

IČO: 002 63 958 

zastoupené místostarostou Mgr. Karlem Krejzou 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 1524-471/0100 

(dále jen „poskytovatel“) 

 

a 

 

FK Litoměřicko, z.s. 

se sídlem U Stadionu 1980/2, 412 01 Litoměřice  

IČO: 467 71 361 

zastoupený předsedou Robertem Mühlfaitem 

bankovní spojení: ČSOB a.s. 

číslo účtu: 204796119/0300 

(dále jen „příjemce“) 

 

výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1  

k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. ŠKAS 177/2018 

uzavřené dne 27. 6. 2018 (dále jen „Smlouva“). 

I. 

 

1. Podle Čl. 2 odstavce 4 shora uvedené Smlouvy se příjemce zavázal vrátit poskytovateli 

návratnou finanční výpomoc ve splátkách. Druhou splátku ve výši 500.000,- Kč se 

zavázal uhradit do 31. 12. 2019. 

   II. 

1. Na základě tohoto dodatku se text Smlouvy Čl. 2 odst. 4 ve znění:  

 

„Příjemce se zavazuje návratnou finanční výpomoc vrátit poskytovateli nejpozději  

do 4 let bezhotovostním převodem na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy, 

a to v souladu s tímto splátkovým kalendářem: 

 

1. splátka ve výši 250.000 Kč do 31. 12. 2018 

2. splátka ve výši 500.000 Kč do 31. 12. 2019 

3. splátka ve výši 500.000 Kč do 31. 12. 2020 

4. splátka ve výši 500.000 Kč do 31. 12. 2021 

5. splátka ve výši 250.000 Kč do 30. 6. 2022“ 

 

  nahrazuje textem novým: 

 



„Příjemce se zavazuje návratnou finanční výpomoc vrátit poskytovateli nejpozději  

do 10 let bezhotovostním převodem na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této 

smlouvy, a to v souladu s tímto splátkovým kalendářem: 

 

1. splátka ve výši 250.000 Kč do 31. 12. 2018 

2. splátka ve výši 200.000 Kč do 31. 12. 2020 

3. splátka ve výši 200.000 Kč do 31. 12. 2021 

4. splátka ve výši 200.000 Kč do 31. 12. 2022 

5. splátka ve výši 200.000 Kč do 31. 12. 2023 

6. splátka ve výši 200.000 Kč do 31. 12. 2024 

7. splátka ve výši 200.000 Kč do 31. 12. 2025 

8. splátka ve výši 200.000 Kč do 31. 12. 2026 

9. splátka ve výši 200.000 Kč do 31. 12. 2027 

10. splátka ve výši 150.000 Kč do 30. 6. 2028“. 

 

 

III. 

1. Nový splátkový kalendář a uzavření tohoto Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o 

poskytnutí návratné finanční výpomoci č. ŠKAS 177/2018 bylo schváleno 

Zastupitelstvem města Litoměřice dne 5. 12. 2019 pod usnesením č. ………... .  

2. Neuhrazení druhé splátky podle Čl. 2 odst. 4 Smlouvy se tak nepovažuje za porušení 

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

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a nejedná se o zadržení peněžních 

prostředků poskytnutých jako návratná finanční výpomoc ve smyslu Čl. 7 odstavce 1 

Smlouvy. 

IV. 

 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 

2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán z jejich pravé a svobodné 

vůle, nikoliv v tísni nebo jinak nevýhodných podmínek, přečetly si jej a souhlasí bez 

výhrad s jeho obsahem. Na důkaz připojují své vlastnoruční podpisy.  

3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dne 5. 12. 2019 a účinnosti dnem uveřejnění  

v registru smluv (ISRS).  

 

V Litoměřicích dne 5. 12. 2019. 

 

 

 

 

 

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

Město Litoměřice                               FK Litoměřicko, z.s.  

zastoupené místostarostou               zastoupený předsedou  

Mgr. Karlem Krejzou             Robertem Mühlfaitem 



pro jednání v ZM, dne:

předkládá odbor:

ÚZ/ORG

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 38 207 500 38 707

2 3239/3200 Fotbalový klub Litoměřicko - splátka půjčky 500 -500 0

38 707 0 38 707

ÚZ/ORG

původní změna nový

0 0 0

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Návrh rozpočtového opatření na žádost FK Litoměřicko, z.s. o změnu splátkového kalendáře pro návratnou

finanční výpomoc, poskytnutou městem na základě Veřejnoprávní smlouvy č. ŠKAS 177/2018 ze dne 27. 6. 2018 

resp. rozložení splátek mezi období 2020-2028.

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

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO ZM

5.12.2019

školství, kultury sportu a PP

1. Tabulka P ř í j m y 

N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

C e l k e m 

25.11.2019

Mgr. Karel Krejza 

místostarosta

    Ing. Andrea Křížová

vedoucí odboru





 
 DODATEK č. 2  

k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. ŠKAS 162/2019  

uzavřené dne 25. 4. 2019  

 

Město Litoměřice 
se sídlem Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 
IČO: 002 63 958 
zastoupené ve věcech smluvních místostarostou města 
Mgr. Karlem Krejzou 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 1524-471/0100 
(dále jen poskytovatel) 
 
a 
 
BIO ILLUSION s.r.o. 
se sídlem Jabloňová 2929/30, 106 00 Praha 10 
IČO: 62908049 
zastoupené Miloslavem Šmídmajerem 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s. 
číslo účtu: 4200013242/6800 
(dále jen příjemce) 

 

výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2  

k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. ŠKAS 162/2019 uzavřené dne  

25. 4. 2019 (dále jen „Smlouva“) 

I. 

 
1. Znění Čl. 1 odstavce 1 shora uvedené Smlouvy se nahrazuje následovně:  

 
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí jednorázové účelové dotace ze strany poskytovatele 
na částečnou úhradu výdajů (honoráře, propagace, nákup drobného materiálu, nákup 
kostýmů, ubytování, nájemné, materiál pro stavby a rekvizity, úklid, náklady na kompars) přímo 
souvisejících s natáčením komedie ze školního prostředí s názvem „Název jsem zapomněl“, 
které bude probíhat v roce 2020 v Litoměřicích a blízkém okolí.  

 
 

 
2. Znění Čl. 4  odstavce 1 shora uvedené Smlouvy se nahrazuje následovně: 

 
1. V případě, že příjemce nepředloží finanční vypořádání dotace do 15.12.2020, nebude 
dotace čerpána z rozpočtu poskytovatele a nebude příjemci vyplacena. 
 

 
3. Znění Čl. 8 odst. 6 shora uvedené Smlouvy - viz níže se ruší: 
 

6. Město Litoměřice tímto postupuje příjemci dotace oprávnění k užití loga oslav  
800. výročí založení města, včetně logomanuálu, a to na všech formách propagace projektu 
uvedeného v Čl. 1 odst. 2 během roku 2019. 

 
 
 
 
 



 
 

II. 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 

2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 byl sepsán z jejich pravé a svobodné 

vůle, nikoliv v tísni nebo jinak nevýhodných podmínek, přečetly si jej a souhlasí bez 

výhrad s jeho obsahem. Na důkaz připojují své vlastnoruční podpisy.  

3. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace  

č. ŠKAS 162/2019 bylo schváleno Zastupitelstvem města Litoměřice dne 5. 12. 2019 

pod usnesením č. ………... .  

4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv 

(ISRS). 

 

V Litoměřicích dne:  

 

 

 

 

 

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

Město Litoměřice     Miloslav Šmídmajer 

zastoupené místostarostou    BIO ILLUSION s.r.o. 

Mgr. Karlem Krejzou 

 
 
 
 



 

 

 

PROGRAM REGENERACE 

MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE 

LITOMĚŘICE 

na období 2019-2023 

DODATEK Č.1 – aktualizace bodu 9.2 a 9.3 
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9.2 Přehled akcí oprav jednotlivých objektů a jejich souborů realizovaných z Programu regenerace 

MPR v období 2015-2019 

 

Dům č. p. 4/12, ulice Jezuitská (realizováno 2015) 

Celková obnova venkovního přístupového schodiště, včetně izolace vůči obvodovému zdivu gotického 

dvojčete. 

 

Dům č. p. 132/4, ulice Velká Dominikánská (realizováno 2015) 

Obnova uliční, dvorní a západní fasády včetně obnovy architektonických prvků, oprava omítek, fasádní 

nátěr, klempířské konstrukce. 

 

Dům č. p. 1/1, ulice Jarošova (realizováno 2015) 

Obnova celé fasády domu uliční i dvorní, oprava omítek, fasádní nátěr, klempířské konstrukce. 

 

Městské opevnění, bašta č. p. 59 (realizováno 2015) 

Obnova šindelové střechy, obnova krovu – tesařské konstrukce a jejich chemické ošetření, pokrývačské 

práce, nátěr střešní krytiny, dále výměna oken a vstupních dveří. 

 

Kapucínský klášter č. p. 206  (realizováno 2015) 

Obnova střechy a krovu jižního křídla budovy a ambitu – výměna střešní krytiny, tesařské konstrukce a 

jejich chemické ošetření, klempířské konstrukce, pokrývačské práce, oprava komínů. 

 

Kapitulní dům č. p. 8, Dómské náměstí  (realizování 2015) 

Obnova krovu a střechy, včetně obnovy půlkruhových vikýřů, tesařské práce, oprava komínů, atiky. 

Lepenková střešní krytina byla nahrazena plechovou střešní krytinou, kterou střecha byla původně 

opatřena v době přestavby tvaru střech kapitulních domů. 

 

Dům č. p. 232/4, ulice Mostecká (realizováno 2015) 

Repase historických oken za repliky oken podle dochovaných původních, repase výkladců, dveří, včetně 

nátěrů, repase a nátěr vrat. 

 

Dům „U zlaté hvězdy“ č. p. 9, Mírové náměstí (realizováno 2016) 

Obnova uliční fasády, oprava omítek, fasádního nátěru, oprava soklu, nátěr oken. 

 

Kapitulní dům č. p. 3, Dómské náměstí (realizace 2016, 

2018) 

Obnova uliční, štítové fasády a dvorní, oprava omítek, 

fasádní nátěr, oprava oken a dveří včetně nátěru, 

klempířské konstrukce. V rámci obnovy fasády vyla 

obnovena štuková výzdoby a barevnost fasády 

vápenným nátěrem.   
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Kapitulní dům č. p. 4, Dómské náměstí (realizace 2017, 2018)   

Obnova uliční a dvorní fasády, oprava omítek, oprava architektonických prvků, fasádní nátěr, 

klempířské konstrukce, oprava oken a dveří včetně nátěru. V rámci obnovy fasády vyla obnovena 

štuková výzdoby a barevnost fasády vápenným nátěrem. 

 

Kapitulní dům č. p.5, Dómské náměstí (realizace 2016, 2017, 2018) 

Obnova krovu a střechy, včetně obnovy půlkruhových vikýřů, tesařské práce, oprava komínů, atiky. 

Lepenková střešní krytina byla nahrazena plechovou střešní krytinou, kterou střecha byla původně 

opatřena v době přestavby tvaru střech kapitulních domů. Obnova uliční a dvorní fasády, oprava 

omítek, oprava architektonických prvků, fasádní nátěr, klempířské konstrukce, oprava oken a dveří 

včetně nátěru. V rámci obnovy fasády vyla obnovena štuková výzdoby a barevnost fasády vápenným 

nátěrem. 

 

Kapitulní dům č. p. 6, Dómské náměstí (realizace 2016) 

Obnova krovu a střechy, včetně obnovy půlkruhových vikýřů, tesařské práce, oprava komínů, atiky. 

Lepenková střešní krytina byla nahrazena plechovou střešní krytinou, kterou střecha byla původně 

opatřena v době přestavby tvaru střech kapitulních domů. 

 

Kapitulní dům č. p. 7, Dómské náměstí (realizace 2016) 

Obnova krovu a střechy, včetně obnovy půlkruhových vikýřů, tesařské práce, oprava komínů, atiky. 

Lepenková střešní krytina byla nahrazena plechovou střešní krytinou, kterou střecha byla původně 

opatřena v době přestavby tvaru střech kapitulních domů. 

 

Dům č. p. 232, ulice Mostecká (realizováno 2016) 

Obnova uliční a dvorní fasády, oprava omítek, fasádní nátěr, oprava pavlače. V rámci obnovy fasády 

obnovena štuková výzdoba a barevnost fasády na základě odborného průzkumu nátěrových vrstev. 

Použit byl vápenný nátěr. Obnovou fasády byla dokončena celková obnova domu č. p. 232 (střecha, 

okna, vrata), která významně přispěla k celkové rehabilitaci daného místa tzn. Mostecké ulice a tím i 

části městské památkové rezervace. 

 

Dům „Pod kalichem“ č. p. 15, Mírové náměstí (realizováno 2016, 2017) 

Obnova uliční fasády, oprava omítek, fasádní nátěr, oprava oken, restaurování kamenných prvků 

fasády, klempířské konstrukce. Na základě restaurátorského průzkumu byl obnoven nátěr kamenných 

prvků vápennou barvou a průzkumu nátěrových vrstev barevnost fasády. Repase oken, vchodových 

vrat do ulice a do dvora. Obnova, restaurování dvorní fasády – výmalby a kamenných prvků. Malovaná 

dvorní fasáda domu č. p. 15/7 s kamennými ostěními jednotlivých oken patří i přes torzální stav 

dochovaní originálních vrstev k nejhodnotnějším fasádám měšťanských domů v Litoměřicích. Z období 

renesance se jedná dokonce o nejrozsáhlejší autenticky dochovanou malovanou fasádu v Litoměřicích 

vůbec. 

 

Areál domu„U modrého hroznu“ č. p. 4, gotické dvojče č. p. 241,ulice Jezuitská (realizováno 2016) 

Obnova krovu a střechy, tesařské konstrukce a jejich chemické ošetření, pokrývačské práce, klempířské 

konstrukce a oprava komínů. Obnova fasády, oprava omítek, fasádní nátěr, nátěr truhlářských 
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konstrukcí. Touto etapou byla dokončena celková obnova (střecha, venkovní schodiště, fasáda) 

uvedené kulturní památky. 

 

Dům č. p. 180/19, Dlouhá ulice (realizováno 2017) 

Obnova krovu, stropu a střechy – tesařské konstrukce a jejich chemické ošetření, klempířské 

konstrukce, pokrývačské práce, oprava korunní římsy a komínů. Během oprav krovu a pavlače bylo 

nalezeno několik malovaných záklopových prken s rostlinnými, dále byly nalezeny při severní štítové 

stěně tři malované trámy zdobené rovněž rostlinnými motivy. Trámy byly ponechány na místě bez 

konzervačních a restaurátorských zásahů a spolu s novými prvky krovu byly opět zaklopeny podlahou. 

Malovaná prkna ze záklopového stropu byla také ponechána na místě, prkna byla uložena na hambalky 

krovu. Dále byly nalezeny tři výdusky balustrády, které vyly také ponechány v objektu. Jednotlivé části 

balustrády byly vloženy mezi trámy podlahy a překryty pochozí vrstvou podlahy. V rámci oprav bylo 

provedeno protézování korunní římsy pavlače. Doplněný profil je stejného materiálu, tvaru i profilace 

jako originál.  

 

Areál domu „U modrého hroznu“ č. p. 4, ulice Jezuitská (realizováno 2017) 

Obnova restaurování vstupních vrat. 

 

Domov mládeže č. p. 222/4, ulice Dlouhá (realizováno 2017) 

Obnova uliční fasády směrem do Dlouhé ulice, oprava omítek, nátěr fasády. 

 

Dům č. p. 157/10, Mírové náměstí (realizováno 2017) 

Výměna 14 ks oken. Novodobá zdvojená okna byla vyměněna za okna špaletová zasklená jednoduchým 

čirým sklem. Výměna oken přispěla k obnově autenticity této kulturní památky. Obnova uliční fasády, 

oprava omítek, fasádní nátěr, klempířské konstrukce, restaurování medailonu. Na základě 

restaurátorského průzkumu byl obnovena barevnost medailonu i fasády domu. 

 

Dům č. p. 38, Michalská ulice (realizováno 2017) 

Obnova střechy dvorní části – tesařské konstrukce, klempířské konstrukce, pokrývačské práce. 

 

Dům č. p. 258/10, ulice Lidická (realizace 2017) 

Obnova fasády, oprava omítek, fasádní nátěr, oprava římsy, nátěr oken, oprava pavlače. 

 

Dům č. p. 172, Dlouhá ulice (realizováno 2018) 

Obnova fasády, oprava omítek, fasádní nátěr. 

 

Dům č. p. 179, Dlouhá ulice (realizace 2018) 

Obnova střechy, výměna střešní krytiny, oprava komínů a klempířských prvků. 

 

Dům č. p. 6/8, Jezuitská ulice (realizováno 2018) 

Oprava klenby v domě a související práce. 

 

Dům č. p. 275/12, Jarošova ulice (realizováno 2018) 

Obnova šindelové střechy, oprava laťování, výměna střešní krytiny a oprava komínů. 
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Dům č. p. 240/12b, Jezuitská ulice 

(realizováno 2018)  

Obnova střechy – tesařské 

konstrukce, klempířských prvků, 

střešní krytiny a oprava komínů. 

Obnova fasády – oprava omítek, 

fasádní nátěr a další související 

práce. 

 

 

 

 

 

 

Dům č. p. 125/6, ulice Dominikánská: (realizováno 2019) 

Obnova fasády včetně architektonických prvků, nátěr fasády, repase oken, obnova střechy (oprava 

krovu, výměna střešní krytiny, oprava komínů, výměna klempířských prvků). 

 

Dům č. p. 22/14, Mírové náměstí: (realizováno 2019) 

Obnova fasády včetně architektonických prvků, nátěr fasády. 

 

Dům č. p. 158/31, Mírové náměstí: (realizováno 2019) 

Obnova fasády včetně architektonických prvků, nátěr fasády – etapa I. 

 

Dům č. p. 16/8, „U Severní hvězdy“, Mírové náměstí: (realizováno 2019) 

Obnova dvorní fasády včetně architektonických prvků, nátěr fasády. 

Obnova střechy (oprava krovu, výměna střešní krytiny, oprava komínů, výměna klempířských prvků) 

– realizováno z vlastních zdrojů. 

 

Dům č. p. 275/12, ulice Jarošova: (realizováno 2019) 

Obnova pavlače, restaurování oken na severní a východní straně domu. 

 

9.3 Přehled navrhovaných akcí obnovy jednotlivých objektů a jejich souborů pro období 2020+ 

 

Dům č. p. 221/6, ulice Dlouhá: 

Obnova fasády včetně architektonických prvků, nátěr fasády. 

 

Kostel Všech Svatých - Městská věž č. p. 196, ulice Dlouhá:  

Obnova fasády včetně architektonických prvků, nátěr fasády, oprava podlahy ochozu, oprava okenic 

zvonice, oprava klempířských prvků, restaurování pískovcových prvků. 
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Dům č. p.15/7, "Pod Kalichem", 

Mírové náměstí: 

Obnova měděného střešního pláště 

domu a měděného opláštění věže 

"Kalich". Obnova dožilých částí krovu 

včetně statického zajištění.  

 

Dům č. p. 18/10, Mírové náměstí:  

Obnova fasády včetně 

architektonických prvků, nátěr 

fasády. 

 

Dům č. p. 158/31, Mírové náměstí: 

Obnova fasády včetně 

architektonických prvků, nátěr 

fasády. 

 

Dům č. p. 171/40, „tzv. Stará 

radnice“, Mírové náměstí:  

Obnova střechy (oprava krovu, 

výměna střešní krytiny, oprava 

komínů, výměna klempířských 

prvků). 

Obnova fasády včetně 

architektonických prvků a restaurování kamenných prvků, nátěr fasády. 

 

Dům č. p. 250/2, ulice Mostecká:  

Obnova fasády včetně architektonických prvků, nátěr fasády. 

 

Dům č. p. 275/12, ulice Jarošova:  

Obnova fasády včetně repase oken a dveří – etapa II. 

 

Kapitulní domy, Dómské náměstí: 

Obnova fasády včetně architektonických prvků, atik a štítů, oplechování, repase oken a vstupních 

dveří. 

 

Zahradní domy, altány, hospodářská stavení, Dómské náměstí: 

Obnova střechy (oprava krovu, obnova střešní krytiny, oprava komínů, výměna klempířských prvků), 

obnova fasády, nátěr fasády. 

 

Městské opevnění Dómského pahorku: 

Statické zajištění zdí, oprava zdí, obnova fasády, nátěr fasády, obnova bran. 

 

Dům č. p. 130/8, ulice Velká Dominikánská: 

Obnova fasády včetně architektonických prvků, nátěr fasády, repase oken a vstupních dveří. 
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Dům č. p. 149/2, ulice Lidická: 

Obnova střechy (oprava krovu, obnova střešní krytiny, oprava komínů, výměna klempířských prvků), 

obnova renesančního štítu ve dvoře. 

 

Kostel sv. Vojtěcha, zvonice, ulice Křížová: 

Obnova fasády, nátěr fasády, nátěr dřevěných výplní. 

 

Kostel Jezuitský Zvěstování P. Marie, ulice Jezuitská: 

Obnova interiéru včetně restaurátorských prací. 

 

Kostel sv. Václava, Václavské náměstí: 

Obnova střechy (oprava krovu, obnova střešní krytiny, obnova klempířských prvků). 

Obnova fasády včetně architektonických prvků, nátěr fasády. 

 

Dům č. p. 11/3 a 12/4, Mírové náměstí, městský dům U Černého orla 

Obnova fasády včetně architektonických prvků, nátěr fasády, oken, dveří a vrat. Restaurování 

sgrafitové fasády. 

 

Dům č. p. 161/34, Mírové náměstí, městský dům 

Obnova fasády včetně architektonických prvků, nátěr fasády, obnova vrat. 

 

Dům č. p. 56/9, Lidická ulice, městský dům se sochou sv. Jiří ve výklenku 

Obnova fasády včetně architektonických prvků, nátěr fasády, oken, dveří a vrat. Obnova střechy 

(oprava krovu, výměna střešní krytiny, oprava komínů, výměna klempířských prvků). 

 

Dům č. p. 58/13, Lidická ulice, městský dům 

Obnova fasády včetně architektonických prvků, nátěr fasády, oken včetně dřevěných žaluzií, dveří a 

vrat. Obnova střechy (oprava krovu, výměna střešní krytiny, oprava komínů, výměna klempířských 

prvků). 

 

Do Programu regenerace MPR rovněž spadají záchranné a restaurátorské práce na nově objevených 

uměleckých či uměleckořemeslných dílech v kulturních památkách - freskách, kazetových 

renesančních stropech apod. 
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DESIGN PROVOZOVNY 

JAK POSTUPOVAT 

2. Návrh 
Nechte designéra nebo 
architekta vypracovat návrh 
nosiče dle doporučení na 
následujících stranách.

4. Výroba 
Schválené návrhy zadejte do 
výroby a nainstalujte podle 
dohodnutého postupu. 
Nenechávejte vyrobit neschválené 
nosiče, došlo by na vaší straně ke 
zbytečným výdajům a zdržením. 

3. Konzultace 
a povolení 
Konzultujte návrh elektronicky u 
příslušného odboru úřadu. Postup se 
různí dle typu a velikosti nosiče. 
Zkonzultované návrhy pak nechte 
schválit příslušným úřadem.

1. Lokalita 
objektu 
Zjistěte, v jakém stupni 
ochrany je objekt, kde chcete 
nosič umístit podle mapy MPR 
a jejího ochranného pásma.

Kontakty na úřad 

Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče 
Ivona Hohenbergerová - referent státní památkové péče - MPR / ivona.hohenbergerova@litomerice.cz / 416 916 183 
Hana Pospíchalová - referent státní památkové péče - ochranné pásmo MPR / hana.pospichalova@litomerice.cz / 416 916 182 

Odbor dopravy a silničního hospodářství 
Ing. Lenka Kuchařová - vedoucí oddělení silničního hospodářství / lenka.kucharova@litomerice.cz /  416 916 510 

Odbor územího rozvoje  
Jana Kuchařová - majetkový správce, zábor veřejného prostranství / jana.kucharova@litomerice.cz / 416 916 166 

Stavební úřad  
Jaroslava Ducká - stavebně správní referent / jaroslava.ducka@litomerice.cz / 416 916 417 
Bc. Petra Kellerová - stavebně správní referent pro ochranné pásmo MPR / petra.kellerová@litomerice.cz / 416 916 134 
Eva Březinová - stavebně správní referent pro ochranné pásmo MPR / eva.brezinova@litomerice.cz / 416 916 133 
Jiří Hohenberger - stavebně správní referent pro ochranné pásmo MPR / jiri.hohenberger@litomerice.cz / 416 916 135

mailto:ivona.hohenbergerova@litomerice.cz
mailto:hana.pospichalova@litomerice.cz
mailto:lenka.kucharova@litomerice.cz
mailto:jana.kucharova@litomerice.cz
mailto:ivona.hohenbergerova@litomerice.cz
mailto:hana.pospichalova@litomerice.cz
mailto:lenka.kucharova@litomerice.cz
mailto:jana.kucharova@litomerice.cz
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DESIGN PROVOZOVNY 

NA CO VŠECHNO SI DÁT POZOR? 

OBCHOD OBCHODNÍ DŮM

OZNAČENÍ OBCHODNÍCH DOMŮVÝVĚSNÍ 
ŠTÍTY

FIREMNÍ 
NÁPIS

POLEPYSVĚTELNÉ 
OBRAZOVKY A 
VIDEOMAPING

ÁČKAVITRÍNY A 
TABULE

ZAHRÁDKY, 
MARKÝZY A 
SLUNEČNÍKY

PETROVY HUDEBNINY

STÁLÁ ROZŠÍŘENÍ PRODEJNÍCH 
PLOCH
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VÝVĚSNÍ 
ŠTÍTY

PETROVY HUDEBNINY

POLEPY PETROVY HUDEBNINY

ÁČKA PETROVY HUDEBNINY

DESIGN PROVOZOVNY 

KLÍČOVÉ ZÁSADY
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FASÁDY,  
FIREMNÍ NÁPISY  

A VITRÍNY

PETROVY HUDEBNINY

OBRAZOVKY

ROZŠÍŘENÍ 
PRODEJNÍ 
PLOCHY

PETROVY HUDEBNINY

PETROVY HUDEBNINY

DESIGN PROVOZOVNY 

KLÍČOVÉ ZÁSADY
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Nezkrácenou verzi najdete na: 







 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  
č. ŠKAS/xxx/2019 

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

ve znění pozdějších předpisů 

 

Město Litoměřice 
se sídlem Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 
IČO: 002 63 958 
zastoupené místostarostou Mgr. Karlem Krejzou 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 1524-471/0100 
(dále jen poskytovatel) 
 
a 
 
FK Litoměřicko, z.s. 
se sídlem U Stadionu 1980/2, 412 01 Litoměřice  
IČO: 467 71 361 
zastoupený předsedou Robertem Mühlfaitem 
bankovní spojení: ČSOB a.s. 
číslo účtu: 204796119/0300  
(dále jen příjemce) 
 

uzavírají tuto smlouvu: 
 

 Čl. 1 
Předmět a účel smlouvy 

 
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace ze strany poskytovatele  
na částečnou úhradu zabezpečení činnosti příjemce pro rok 2020 (platby pronájmů, energie, 
nákup materiálů, sportovního náčiní, výbavy (vyjma dlouhodobého hmotného/nehmotného 
investičního majetku), pořádání turnajů, soutěží vč. nákupu věcných odměn a cen pro 
účastníky, účast na výcvikových táborech, tréninkových srazech, soutěžích vč. souvisejících 
personálních nákladů a ubytování, stravování, startovného, dopravného, cestovného a 
náklady na pohonné hmoty do vozidel, která jsou ve vlastnictví spolku, přepravujících osoby 
na sportovní akce, platby rozhodčím, soutěžně technické záležitosti (hostování a přestup 
hráčů), neinvestiční opravy (havárie), údržba vlastních sportovišť). 

Čl. 2 
Výše a způsob poskytnutí dotace 

 
1. Poskytovatel na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, v souladu 
s Koncepcí rozvoje sportu v Litoměřicích pro období 2018-2023, která byla schválena ZM 
dne 21. 6. 2018 pod usnesením č. 100/4/2018 a ve smyslu usnesení Zastupitelstva města 
Litoměřice č. ………… ze dne 5. 12. 2019, poskytuje příjemci ze svého rozpočtu na rok 2020 
jednorázovou účelovou dotaci na výdaje uvedené v Čl. 1 této smlouvy ve výši 2.000.000 Kč 
(slovy: dva miliony korun českých).  
 
2. Dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodem z účtu poskytovatele  
č. 1524-471/0100 na účet příjemce č. 204796119/0300 vedeného u ČSOB a.s., nejpozději 



do 14 dnů od účinnosti a platnosti této smlouvy, která bude splněna zveřejněním v ISRS 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).   
 
3. Příjemce se zavazuje předložit poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté dotace 
nejpozději do 15. 2. 2021. 
 

Čl. 3 
Práva a povinnosti smluvních stran 

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



závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových 
podkladech, předávacích protokolech či jiných písemnostech). Vzhledem  
k veřejnoprávnímu charakteru Města Litoměřice souhlasí příjemce dotace se zveřejněním 
veškerých údajů týkajících se či souvisejících s plněním dle této Smlouvy podle zákona  
č. 106/1999 Sb., a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 
 
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. 2021.  
 
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 1.000 Kč. Při porušení několika méně závažných povinností se odvody za porušení 
rozpočtové kázně sčítají.  
 
8. Stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně, stanovení penále za prodlení 
s odvodem a prominutí odvodu nebo penále a související záležitosti se řídí ust. § 22 zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
9. Porušení podmínek poskytnutí 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. Město Litoměřice, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto právního 
jednání splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto smlouvu zveřejní v ISRS. 
 
8. Smluvní strany jsou si vědomy, že Město Litoměřice je povinným subjektem podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a tímto vyslovují svůj souhlas se 
zveřejněním této smlouvy v ISRS na dobu neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje, 
které se neuveřejňují.  
 
9. Smluvní strany podpisem této smlouvy potvrzují, že ve smyslu § 1770 občanského 
zákoníku mezi sebou před uzavřením této smlouvy ujednaly dohodu, podle které je tato 
smlouva platně uzavřena dnem podpisu poslední ze smluvních stran. 
 
10.  Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (ISRS). 
 
 
V Litoměřicích dne ……………    V Litoměřicích dne ……………………  
 
 
 
 
 
 
 
………………………………               ……………………………………………….       
Město Litoměřice                               FK Litoměřicko, z.s.  
zastoupené místostarostou               zastoupený předsedou  
Mgr. Karlem Krejzou             Robertem Mühlfaitem 







 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  
č. ŠKAS/xxx/2019 

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

ve znění pozdějších předpisů 

 

Město Litoměřice 
se sídlem Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 
IČO: 002 63 958 
zastoupené místostarostou Mgr. Karlem Krejzou 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 1524-471/0100 
(dále jen poskytovatel) 
 
a 
 
HC Stadion Litoměřice, z. s.  
se sídlem Zahradnická 215/28, 412 01 Litoměřice 
IČO: 467 69 129 
zastoupený předsedou Danielem Sadilem a místopředsedou Jaromírem Tvrzníkem 
bankovní spojení: Moneta Money Bank 
číslo účtu: 15709-784/0600 
(dále jen příjemce) 
 

uzavírají tuto smlouvu: 
 

 Čl. 1 
Předmět a účel smlouvy 

 
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace ze strany poskytovatele  
na částečnou úhradu zabezpečení činnosti příjemce pro rok 2020 (platby pronájmů, 
energie, nákup materiálů, sportovního náčiní, výbavy (vyjma dlouhodobého 
hmotného/nehmotného investičního majetku), pořádání turnajů, soutěží vč. nákupu 
věcných odměn a cen pro účastníky, účast na výcvikových táborech, tréninkových 
srazech, soutěžích vč. souvisejících personálních nákladů a ubytování, stravování, 
startovného, dopravného, cestovného a náklady na pohonné hmoty do vozidel, která jsou 
ve vlastnictví spolku, přepravujících osoby na sportovní akce, platby rozhodčím, soutěžně 
technické záležitosti (hostování a přestup hráčů), neinvestiční opravy (havárie), údržba 
vlastních sportovišť). 

Čl. 2 
Výše a způsob poskytnutí dotace 

 
1. Poskytovatel na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, 
v souladu s Koncepcí rozvoje sportu v Litoměřicích pro období 2018-2023, která byla 
schválena ZM dne 21. 6. 2018 pod usnesením č. 100/4/2018 a ve smyslu usnesení 
Zastupitelstva města Litoměřice č. ………… ze dne 5. 12. 2019, poskytuje příjemci ze 
svého rozpočtu na rok 2020 jednorázovou účelovou dotaci na výdaje uvedené v Čl. 1 této 
smlouvy ve výši 5.900.000 Kč (slovy: pět milionů devět set tisíc korun českých).  
 
2. Dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodem z účtu poskytovatele  



č. 1524-471/0100 na účet příjemce č. 15709-784/0600 vedeného u Monety Money Bank, 
nejpozději do 14 dnů od účinnosti a platnosti této smlouvy, která bude splněna 
zveřejněním v ISRS podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).   
 
3. Příjemce se zavazuje předložit poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté dotace 
nejpozději do 15. 2. 2021. 
 

Čl. 3 
Práva a povinnosti smluvních stran 

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



dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, poskytovat veškeré informace o této Smlouvě a o jiných údajích tohoto 
závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových 
podkladech, předávacích protokolech či jiných písemnostech). Vzhledem  
k veřejnoprávnímu charakteru Města Litoměřice souhlasí příjemce dotace se zveřejněním 
veškerých údajů týkajících se či souvisejících s plněním dle této Smlouvy podle zákona  
č. 106/1999 Sb., a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 
 
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. 2021.  
 
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 1.000 Kč. Při porušení několika méně závažných povinností se odvody za porušení 
rozpočtové kázně sčítají.  
 
8. Stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně, stanovení penále za prodlení 
s odvodem a prominutí odvodu nebo penále a související záležitosti se řídí ust. § 22 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
9. Porušení podmínek poskytnutí 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. Město Litoměřice, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto 
právního jednání splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto smlouvu 
zveřejní v ISRS. 
 
8. Smluvní strany jsou si vědomy, že Město Litoměřice je povinným subjektem podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a tímto vyslovují svůj souhlas se 
zveřejněním této smlouvy v ISRS na dobu neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje, 
které se neuveřejňují.  
 
9. Smluvní strany podpisem této smlouvy potvrzují, že ve smyslu § 1770 občanského 
zákoníku mezi sebou před uzavřením této smlouvy ujednaly dohodu, podle které je tato 
smlouva platně uzavřena dnem podpisu poslední ze smluvních stran. 
 
10.  Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (ISRS). 
 
 
V Litoměřicích dne ……………    V Litoměřicích dne ……………………  
 
 
 
 
 
 
………………………………       ……………………………     ……………………………… 
Město Litoměřice                       HC Stadion Litoměřice, z. s.    HC Stadion Litoměřice, z. s.  
zastoupené místostarostou       zastoupený předsedou      zastoupený místopředsedou 
Mgr. Karlem Krejzou            Danielem Sadilem                   Jaromírem Tvrzníkem 









 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  
č. ŠKAS/xxx/2019 

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

ve znění pozdějších předpisů 

 

Město Litoměřice 
se sídlem Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 
IČO: 002 63 958 
zastoupené místostarostou Mgr. Karlem Krejzou 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 1524-471/0100 
(dále jen poskytovatel) 
 
a 
 
Slavoj Basketbalový klub Litoměřice, z.s. 
se sídlem Vrchlického 270/5, 412 01 Litoměřice 
IČO: 270 09 441 
zastoupený předsedou Ing. Josefem Mayerem 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 35-6186280297/0100  
(dále jen příjemce) 
 

uzavírají tuto smlouvu: 
 

 Čl. 1 
Předmět a účel smlouvy 

 
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace ze strany poskytovatele  
na částečnou úhradu zabezpečení činnosti příjemce pro rok 2020 (platby pronájmů, 
energie, nákup materiálů, sportovního náčiní, výbavy (vyjma dlouhodobého 
hmotného/nehmotného investičního majetku), pořádání turnajů, soutěží vč. nákupu 
věcných odměn a cen pro účastníky, účast na výcvikových táborech, tréninkových 
srazech, soutěžích vč. souvisejících personálních nákladů a ubytování, stravování, 
startovného, dopravného, cestovného a náklady na pohonné hmoty do vozidel, která jsou 
ve vlastnictví spolku, přepravujících osoby na sportovní akce, platby rozhodčím, soutěžně 
technické záležitosti (hostování a přestup hráčů), neinvestiční opravy (havárie), údržba 
vlastních sportovišť). 

Čl. 2 
Výše a způsob poskytnutí dotace 

 
1. Poskytovatel na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, 
v souladu s Koncepcí rozvoje sportu v Litoměřicích pro období 2018-2023, která byla 
schválena ZM dne 21. 6. 2018 pod usnesením č. 100/4/2018 a ve smyslu usnesení 
Zastupitelstva města Litoměřice č. ………………. ze dne 5. 12. 2019, poskytuje příjemci ze 
svého rozpočtu na rok 2020 jednorázovou účelovou dotaci na výdaje uvedené v Čl. 1 této 
smlouvy ve výši 2.100.000 Kč (slovy: dva miliony jedno sto tisíc korun českých).  
 
2. Dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodem z účtu poskytovatele  



č. 1524-471/0100 na účet příjemce č. 35-6186280297/0100 vedeného u Komerční 
banky, a. s., nejpozději do 14 dnů od účinnosti a platnosti této smlouvy, která bude 
splněna zveřejněním v ISRS podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv).   
 
3. Příjemce se zavazuje předložit poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté dotace 
nejpozději do 15. 2. 2021. 
 

Čl. 3 
Práva a povinnosti smluvních stran 

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



není označován za obchodní tajemství. Město Litoměřice je oprávněno, pokud postupuje 
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, poskytovat veškeré informace o této Smlouvě a o jiných údajích tohoto 
závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových 
podkladech, předávacích protokolech či jiných písemnostech). Vzhledem  
k veřejnoprávnímu charakteru Města Litoměřice souhlasí příjemce dotace se zveřejněním 
veškerých údajů týkajících se či souvisejících s plněním dle této Smlouvy podle zákona  
č. 106/1999 Sb., a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 
 
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. 2021.  
 
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 1.000 Kč. Při porušení několika méně závažných povinností se odvody za porušení 
rozpočtové kázně sčítají.  
 
8. Stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně, stanovení penále za prodlení 
s odvodem a prominutí odvodu nebo penále a související záležitosti se řídí ust. § 22 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
9. Porušení podmínek poskytnutí 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. Město Litoměřice, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto 
právního jednání splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto smlouvu 
zveřejní v ISRS. 
 
8. Smluvní strany jsou si vědomy, že Město Litoměřice je povinným subjektem podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a tímto vyslovují svůj souhlas se 
zveřejněním této smlouvy v ISRS na dobu neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje, 
které se neuveřejňují.  
 
9. Smluvní strany podpisem této smlouvy potvrzují, že ve smyslu § 1770 občanského 
zákoníku mezi sebou před uzavřením této smlouvy ujednaly dohodu, podle které je tato 
smlouva platně uzavřena dnem podpisu poslední ze smluvních stran. 
 
10.  Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (ISRS). 
 
 
V Litoměřicích dne ……………    V Litoměřicích dne ……………………  
 
 
 
 
 
 
……………………………………             …………………………………………. 
Město Litoměřice                                             Slavoj Basketbalový klub Litoměřice, z.s.            
zastoupené místostarostou                           zastoupený předsedou   
Mgr. Karlem Krejzou                                 Ing. Josefem Mayerem 





 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  
č. ŠKAS/xxx/2019 

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

ve znění pozdějších předpisů 

 

Město Litoměřice 
se sídlem Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 
IČO: 002 63 958 
zastoupené místostarostou Mgr. Karlem Krejzou 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 1524-471/0100 
(dále jen poskytovatel) 
 
a 
 
TJ Slovan Litoměřice z.s. 
se sídlem Na Vinici 1017/6, 412 01 Litoměřice 
IČO: 467 68 955 
zastoupený předsedou Mgr. Davidem Matuškou 
bankovní spojení: ČSOB a.s. 
číslo účtu: 123030162/0300   
(dále jen příjemce) 
 

uzavírají tuto smlouvu: 
 

 Čl. 1 
Předmět a účel smlouvy 

 
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace ze strany poskytovatele  
na částečnou úhradu zabezpečení činnosti příjemce pro rok 2020 (platby pronájmů, 
energie, nákup materiálů, sportovního náčiní, výbavy (vyjma dlouhodobého 
hmotného/nehmotného investičního majetku), pořádání turnajů, soutěží vč. nákupu 
věcných odměn a cen pro účastníky, účast na výcvikových táborech, tréninkových 
srazech, soutěžích vč. souvisejících personálních nákladů a ubytování, stravování, 
startovného, dopravného, cestovného a náklady na pohonné hmoty do vozidel, která jsou 
ve vlastnictví spolku, přepravujících osoby na sportovní akce, platby rozhodčím, soutěžně 
technické záležitosti (hostování a přestup hráčů), neinvestiční opravy (havárie), údržba 
vlastních sportovišť). 

Čl. 2 
Výše a způsob poskytnutí dotace 

 
1. Poskytovatel na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, 
v souladu s Koncepcí rozvoje sportu v Litoměřicích pro období 2018-2023, která byla 
schválena ZM dne 21. 6. 2018 pod usnesením č. 100/4/2018 a ve smyslu usnesení 
Zastupitelstva města Litoměřice č. …………….. ze dne 5. 12. 2019, poskytuje příjemci ze 
svého rozpočtu na rok 2020 jednorázovou účelovou dotaci na výdaje uvedené v Čl. 1 této 
smlouvy ve výši 800.000 Kč (slovy: osm set tisíc korun českých).  
 
2. Dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodem z účtu poskytovatele  



č. 1524-471/0100 na účet příjemce č. 123030162/0300 vedeného u ČSOB a.s., nejpozději 
do 14 dnů od účinnosti a platnosti této smlouvy, která bude splněna zveřejněním v ISRS 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).   
 
3. Příjemce se zavazuje předložit poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté dotace 
nejpozději do 15. 2. 2021. 
 

Čl. 3 
Práva a povinnosti smluvních stran 

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



dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, poskytovat veškeré informace o této Smlouvě a o jiných údajích tohoto 
závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových 
podkladech, předávacích protokolech či jiných písemnostech). Vzhledem  
k veřejnoprávnímu charakteru Města Litoměřice souhlasí příjemce dotace se zveřejněním 
veškerých údajů týkajících se či souvisejících s plněním dle této Smlouvy podle zákona  
č. 106/1999 Sb., a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 
 
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. 2021.  
 
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 1.000 Kč. Při porušení několika méně závažných povinností se odvody za porušení 
rozpočtové kázně sčítají.  
 
8. Stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně, stanovení penále za prodlení 
s odvodem a prominutí odvodu nebo penále a související záležitosti se řídí ust. § 22 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
9. Porušení podmínek poskytnutí 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. Město Litoměřice, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto 
právního jednání splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto smlouvu 
zveřejní v ISRS. 
 
8. Smluvní strany jsou si vědomy, že Město Litoměřice je povinným subjektem podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a tímto vyslovují svůj souhlas se 
zveřejněním této smlouvy v ISRS na dobu neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje, 
které se neuveřejňují.  
 
9. Smluvní strany podpisem této smlouvy potvrzují, že ve smyslu § 1770 občanského 
zákoníku mezi sebou před uzavřením této smlouvy ujednaly dohodu, podle které je tato 
smlouva platně uzavřena dnem podpisu poslední ze smluvních stran. 
 
10. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (ISRS). 
 
 
V Litoměřicích dne ……………    V Litoměřicích dne ……………………  
 
 
 
 
 
 
…………………………………..   …………………………………… 
Město Litoměřice                                 TJ Slovan Litoměřice z.s.           
zastoupené místostarostou                             zastoupený předsedou  
Mgr. Karlem Krejzou                                        Mgr. Davidem Matuškou 



Pravidla dotačního programu „Program podpory sociálních 

a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice na rok 2020“ 

 

 
I. Dotační program byl vytvořen s cílem podpořit sociální a zdravotní aktivity pro občany města 

Litoměřice. Je systémem podpory organizacím, institucím i aktivním občanům, kteří chtějí 
přispět ke zlepšení života v této oblasti.  

 
II. Základní charakteristika dotačního programu: 

- celkový objem finančních příspěvků na dotační program činí 350.000,-Kč 
- maximální výše dotace na jeden projekt je 20.000,- Kč, tato částka však může tvořit 

maximálně 80 % uznatelných nákladů projektu 
- podmínkou pro přidělení dotace je realizace projektu v roce 2020 
- žadatel může předložit nejvýše 1 projekt 
- poskytnutí dotace na předložené projekty podléhá posouzení zdravotní a sociální 

komisí, konečné rozhodnutí je v kompetenci Rady města Litoměřice 
- žadatelům nevzniká na přidělení dotace právní nárok 
- dotace bude přidělena pouze tehdy, pokud nebyl na daný projekt poskytnut současně 

finanční příspěvek z jiných zdrojů města Litoměřice 
 

III. Z dotačního programu lze hradit (uznatelné náklady projektu): 
- materiálové náklady související s projektem - např. knihy, ceny do soutěží, občerstvení 

při akcích projektu, pomůcky projektu (např. IT, drobný hmotný investiční majetek) 
- služby – např. cestovné, dopravné, ubytování, propagace, vstupné  

 
Z dotačního programu nelze hradit: 

- mzdy a platy 
- odvody daně, pojistné 
- velké investiční náklady 
- komerční, podnikatelské a reklamní aktivity 
- ostatní náklady evidentně nesouvisející s projektem 

 
IV. Předkladatelem žádosti může být: 

- fyzická nebo právnická osoba (např. nezisková organizace, obecně prospěšná 
společnost, spolek, sdružení a neformální skupiny nekomerčního charakteru) 

- u osob mladších 18 let je podmínkou pro získání dotace spolupráce některé organizace 
či instituce na projektu, což musí být doloženo např. dohodou o participaci na projektu, 
čestným prohlášením nebo jiným věrohodným způsobem 

- žadatel musí splnit podmínku, že cílovou skupinou ve smyslu předloženého projektu 
jsou občané města Litoměřice 
 

V. Náležitosti žádosti o dotaci: 
- žádost o poskytnutí dotace je nutné vyplnit v elektronickém formuláři vč. příloh, který 

je dostupný na internetových stránkách města www.litomerice.cz v sekci „Dotace“ 
- do 5 pracovních dnů od odeslání elektronické žádosti, je nutné žádost včetně příloh 

předložit také v jednom tištěném vyhotovení na Městský úřad Litoměřice, Odbor 
sociálních věcí a zdravotnictví, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice (prostřednictvím 
podatelny), poštou nebo osobně předat sekretářce komise pí Aksenowé 

- žadatel odpovídá za správnost a úplnost údajů obsažených v žádosti 
- v případě právnické osoby, musí být žádost podepsána statutárním orgánem nebo jinou 

osobou pověřenou k zastupování 
- žádost v elektronické podobě i v tištěném vyhotovení, podepsaná oprávněnou 

osobou, je třeba doručit poskytovateli dotace ve stanoveném termínu, a to od 
1.2.2020 do 28.2.2020. Žádosti doručené po tomto termínu, budou automaticky 
vyřazeny (pro žádosti doručované poštou není rozhodující datum podání vyznačené na 
obálce, ale datum doručení žádosti poskytovateli dotace). 

 
 
 



VI. Hodnocení žádosti o dotaci: 
a) Kontrola formálních náležitostí žádosti: 

Kontrolu formálních náležitostí a úplnosti žádosti včetně povinných příloh provede 
sekretář zdravotní a sociální komise. Nedostatky žádosti může žadatel odstranit  
do 5 kalendářních dnů ode dne oznámení sekretářem komise. Pokud nebudou 
nedostatky ve stanovené lhůtě odstraněny, nebude žádost postoupena k dalšímu 
posouzení komisí a bude vyřazena. Žadatel má možnost konzultovat připravenou žádost 
se sekretářem, nejpozději do dne předcházejícího dni uzavření dotačního programu. 
Žádosti doručené nebo doplněné po uplynutí termínu pro předložení žádostí budou 
vyřazeny.  

b) Hodnocení žádostí o dotaci dle hlavních kritérií dotačního programu: 
Sekretářem zkontrolované žádosti budou postoupeny členům komise, kteří provedou 
odborné posouzení podle následujících hodnotících kritérií a přidělí jednotlivým 
žádostem bodové hodnocení. 
Bodové hodnocení:  
(rozmezí 0–3 body), přičemž bod 3 představuje nejvyšší hodnotu získaných bodů, bod 0 
naopak nejnižší hodnotu získaných bodů 
 
Kritéria bodového hodnocení: 
- Soulad projektu s vyhlášenými cíli dotačního programu: 
0 = projekt naprosto neodpovídá vyhlášeným cílům dotačního programu 
1 = projekt částečně odpovídá vyhlášeným cílům dotačního programu 
2 = projekt většinou odpovídá vyhlášeným cílům dotačního programu 
3 = projekt je zcela v souladu s vyhlášenými cíli dotačního programu 
 
- Dopad projektu na vytýčenou cílovou skupinu: 
0 = projekt nemá dopad na cílovou skupinu 
1 = projekt má dopad na cílovou skupinu jen z malé části 
2 = projekt má dopad na cílovou skupinu z větší části 
3 = projekt má dopad na cílovou skupinu v celém rozsahu 
 
- Celkové posouzení nápaditosti a kvality projektu (originalita, vzorový projekt): 
0 = projekt nezaujal nápaditostí a kvalitou 
1 = projekt částečně zaujal 
2 = projekt z větší části zaujal nápaditostí i kvalitou 
3 = projekt je nápaditý a kvalitní 

 
Hodnotitelé (členové komise) předloží své vyjádření na jednání zdravotní a sociální komise. 
Závěrečné doporučení zdravotní a sociální komise bude předloženo ke schválení Radě města 
Litoměřice, jako orgánu příslušnému k rozhodování o poskytnutí dotací; doporučení komise není pro 
radu města závazné. 
  

VII. Přidělení dotace: 
- žadatelé budou písemně vyrozuměni o přidělení dotace 
- v případě kladného rozhodnutí rady, uzavře město Litoměřice s žadatelem 

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 
- finanční prostředky jsou uvolněny jednorázově do 7 dnů od podpisu smlouvy 

 
VIII. Finanční vypořádání a kontrola poskytnuté dotace: 

- žadatel (příjemce dotace) musí předložit nejpozději do 1 měsíce po realizaci projektu 
závěrečnou zprávu na předepsaném elektronickém formuláři. Podepsaný formulář 

závěrečné zprávy s přílohami, doručí příjemce dotace do 5 dnů od odeslání 

elektronického formuláře na Městský úřad Litoměřice, Odbor sociálních věcí 
a zdravotnictví, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice (sekretářce komise pí 
Aksenowé).  

- přílohou tištěné závěrečné zprávy bude celkové zhodnocení projektu, přínos 
projektu pro cílové skupiny, rozpočet dotace, fotografie z akcí, letáčky a další 
materiály 

- nevyužité finanční prostředky musí příjemce vrátit poskytovateli do 1 měsíce po 
realizaci projektu 



- dodržení smlouvy o poskytnutí dotace kontroluje Městský úřad Litoměřice, odbor SVaZ 
- poskytovatel dotace si vyhrazuje právo provést dokladovou prověrku využití 

poskytnutých finančních prostředků.  
 

IX. Sankční ustanovení: 
- Pokud poskytnutá dotace bude příjemcem použita v rozporu se smlouvou o poskytnutí 

dotace, těmito pravidly nebo příslušnými právními předpisy, je příjemce povinen vrátit 
celou přidělenou dotaci poskytovateli, a to do 30 dnů od doručení výzvy. 

- Porušení povinností stanovených smlouvou o dotaci a příslušnými právními předpisy je 
porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

- Případné porušení závazných podmínek stanovených smlouvou o poskytnutí dotace  
a těmito pravidly, zjištěné u žadatele o dotaci v minulých ročnících bude při posuzování 
jeho dalších žádostí o dotaci příslušně zohledňováno. 

 
X. Závěrečná ustanovení 

 Tato pravidla schválila RM dne …………..2019. Pravidla vč. příloh budou zveřejněna na webu  
    města Litoměřice od 2.1.2020. 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA LITOMĚŘICE  
č. SOC/…./2020 

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

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

 
 
 
Město Litoměřice 
IČO: 00263958 
se sídlem: Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, 412 01 
zastoupeno: místostarostou města Lukasem Wünschem 
bankovní spojení: Komerční banka a. s., č. účtu: 1524471/0100 
na straně jedné jako poskytovatel nebo Město Litoměřice 
 
a 
 
Název organizace 
IČO: 
se sídlem:                                                                                                       
zastoupena:  
bankovní spojení:  
č. účtu:  
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 dotace na základě žádosti příjemce podané podle § 10a odst. 3 zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
v souladu s ust. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu 
usnesení Rady města Litoměřice č…/…/2019, ze dne ……2019, poskytuje ze svého rozpočtu 
na rok 2020 příjemci dotaci ve výši …………,- Kč (slovy: ………… korun českých) na 
výdaje spojené s projektem „……“.  

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

v záhlaví Smlouvy. Dotace bude vyplacena do 7 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 1 měsíce po ukončení realizace projektu na účet 
poskytovatele dotace. 

 
 

Článek II. 
Účel využití dotace 

 
1. Tato smlouva se uzavírá na základě poskytovatelem vyhlášeného „Programu podpory 

sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice na rok 2020“ účinného  
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od 01.01.2020 (dále jen „Program“) a na základě příjemcem podané žádosti o dotaci z tohoto 
Programu. 

2. Účelem této Smlouvy je stanovení podmínek, za kterých poskytovatel poskytne příjemci 
kompenzaci nákladů vynaložených na projekt realizovaný v rámci vyhlášeného Programu. 

 
3. Dotace je příjemci poskytnuta účelově na projekt „……………………..“ a lze ji použít pouze 

na úhradu výdajů přímo souvisejících s realizací tohoto projektu. Příjemce se zavazuje čerpat 
dotaci dle rozpočtu předloženého v žádosti o dotaci, který je přílohou č. 1 této smlouvy. 
Náklady, které lze z dotace hradit jsou blíže specifikovány v Programu.  
 

4. O změně způsobu čerpání dotace na hrazení nákladů na projekt může poskytovatel rozhodnout 
po odůvodnění této změny příjemcem dotace (uzavření dodatku této Smlouvy). 
 
 

 
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 vybraného projektu, pro který byla dotace poskytnuta a to  
do 31.12.2020. Informovat poskytovatele o tom, že se ze závažných důvodů posouvá 
harmonogram projektu, s tím, že příjemce si je vědom toho, že projekt musí být realizován 
v daném kalendářním roce. 
 

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. Příjemce nesmí převést dotaci na jinou právnickou osobu či fyzickou osobu. 
 

4. Na žádost poskytovatele dotace bezodkladně písemně poskytnout požadované doplňující 
informace související s vybraným projektem. 

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

 
6. 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. 
 

7. Příjemce prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy je účtem příjemce 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. Obdrží-li v průběhu příslušného kalendářního roku příjemce dotace duplicitně finanční 
prostředky na tytéž náklady projektu financovaného poskytovatelem (např. od MPSV ČR, 
fondů EU apod.), oznámí neprodleně tuto skutečnost poskytovateli a poskytnutou dotaci vrátí 
do 15 dnů ode dne, co nastala skutečnost podmiňující vrácení dotace na účet poskytovatele 
uvedený v záhlaví této Smlouvy.   
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10. Uvádět po celou dobu realizace projektu na všech tiskovinách, elektronických nebo jiných 

médiích (CD, DVD, na internetu apod.) vyhotovených v rámci realizace projektu a na 
viditelných místech při všech akcích souvisejících s projektem, že je realizován za finanční 
spoluúčasti Města Litoměřice.  
 

11.  Finanční vypořádání dotace a závěrečnou zprávu o poskytnuté dotaci v elektronické podobě, 
předloží příjemce na předepsaném formuláři, který je součástí dotačního Programu, nejpozději 
do 1 měsíce po skončení projektu. Závěrečnou zprávu v tištěné podobě (s přílohami), předloží 
příjemce dotace do 5 pracovních dnů od odeslání elektronické závěrečné zprávy, a to  
na odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Městský úřad Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 
Litoměřice. V případě předčasného ukončení projektu, do 1 měsíce po ukončení realizace 
projektu. Nedodržení termínu pro předložení finančního vypořádání dotace a závěrečné zprávy 
poskytovateli je důvodem pro nepřidělení dotace z programu na další rok. 
 

12. Závěrečná zpráva musí obsahovat: 
- označení příjemce dotace, celkové zhodnocení projektu, přínos projektu pro cílové 

skupiny, rozpočet poskytnuté dotace.  
- přílohou závěrečné zprávy mohou být další materiály a dokumenty např. fotografie, 

novinové články, plakáty, prezenční listiny apod. 
 

13. Příjemce dotace prohlašuje, že ke dni podpisu Smlouvy splňuje všechny podmínky stanovené 
platnými právními předpisy ČR pro to, aby mohl řádně realizovat projekt podle této Smlouvy. 

 
14. Příjemce dotace se zavazuje na originálech dokladů proplácených z dotace Města Litoměřice 

uvádět: „Tento náklad je hrazen z dotace Města Litoměřice“. 
 

15. Příjemce dotace bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších 
údajů uvedených v této Smlouvě, včetně výše a podmínek poskytnutí dotace. 

16. 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 vybraného projektu provádí odbor 
sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Litoměřice; příjemce dotace se zavazuje poskytovat 
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pracovníkům tohoto odboru veškerou součinnost včetně předkládání listin, podávání 
vysvětlení a umožnění kontroly průběhu projektu, na který 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 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., 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, 
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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 poskytnutou dotací  
po dobu 10 let od ukončení čerpání dotace způsobem, který je v souladu s platnými právními předpisy 
České republiky. Lhůta začíná běžet od 1.1. roku následujícího po roce, na který byla dotace 
poskytnuta.  
 
 

Článek VI. 
Sankce za porušení podmínek poskytnutí dotace 

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

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je každé neoprávněné použití 
nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých jako dotace. 
 

2. Neoprávněným použitím dotace je její použití, kterým byla porušena povinnost stanovená 
právními předpisy ČR, přímo použitelnými předpisy Evropské unie a touto Smlouvou.  
Za neoprávněné použití dotace se považuje porušení povinnosti příjemce dotace, ke kterému 
došlo před i po připsání peněžních prostředků na účet příjemce dotace a neprokáže-li příjemce 
dotace, jak byly tyto prostředky použity. 
 

3. Zadržením peněžních prostředků je porušení povinnosti vrácení poskytnutých prostředků  
ve stanoveném termínu.  
 

4. Příjemce dotace, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení 
rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele dotace.  
 

5. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k vrácení dotace nebo její části ve lhůtě  
1 měsíce, zjistí-li na základě kontroly, že příjemce dotace porušil povinnost stanovenou 
právním předpisem, která souvisí s účelem, na který byla dotace 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 
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bude postiženo nižším odvodem, než kolik činí celková částka dotace a jejíž povaha umožňuje 
nápravu v náhradní lhůtě. V rozsahu, v jakém příjemce dotace provedl opatření k nápravě, 
platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.  
 

7. Podle této Smlouvy se porušením méně závažné povinnosti rozumí porušení povinnosti 
stanovené v Článku III. odst. 8. této Smlouvy. Za porušení těchto povinností se stanoví odvod 
ve výši 200,-Kč. Při porušení několika méně závažných povinností se odvody za porušení 
rozpočtové kázně sčítají.  

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

a prominutí odvodu nebo penále a související záležitosti se řídí ust. § 22 zákona  
č. 250/2000Sb., 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, z nichž po jednom 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 města Litoměřice. 
 

7. Veškerou komunikaci mezi smluvními stranami zajišťuje Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
Městského úřadu Litoměřice.           

 

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

9. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, nejsou-
li smluvní strany současně přítomny, pak dnem dojití podepsané smlouvy druhé smluvní 
straně.  

 
 
V Litoměřicích dne ……… 
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Za poskytovatele:      Za příjemce: 
 
 
 
…………………………….     …........................................ 
       Lukas Wünsch                 
         místostarosta                                                            
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Dotační program 

„Podpora sociálních služeb pro rok 2020 “ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  2 
 

Na základě usnesení Zastupitelstva města Litoměřice č. .  /…/2019 ze dne 5. 12. 2019 vyhlašuje město 

Litoměřice výzvu pro poskytovatele sociálních služeb na předkládání žádostí o dotaci na rok 2020. 

Účel dotace 

 

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

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

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

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

službách). Na poskytnutí dotace není právní nárok. 

V případě poskytnutí dotace mohou být finanční prostředky využity na úhradu provozních nákladů 

organizace a úhradu mzdových nákladů pracovníků uvedených v § 115 odst. 1 zákona č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách, v platném znění. 

Zdůvodnění výzvy 

 

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

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

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

Předpokládaný objem alokovaných finančních prostředků pro rok 2020 je 6 000 000 Kč.  

 

Okruh oprávněných žadatelů 

 

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

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

Oprávněným žadatelem nejsou příspěvkové organizace zřízené městem Litoměřice.  

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

služeb Ústeckého kraje a místem poskytování služby je území města Litoměřice. Žadatel doloží 

Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do Základní sítě 

sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019-2021. 

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

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

nebo jeho příspěvkovým organizacím. 
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Přidělenou dotaci lze čerpat pouze po dobu stanovenou ve smlouvě, a to od 01.01.2020 do 

31.12.2020. 

Pokyny k vyplnění Žádosti o dotaci 

 

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

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

územních rozpočtů, v platném znění.  

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

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

včetně všech příloh.  

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

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

žádostí.  Obálka musí být označena „Neotevírat - Podpora sociálních služeb 2020“ a v levém horním 

rohu musí být uveden žadatel o dotaci a počet žádostí. 

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

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

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

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

příloh). 

- Doklad o právní subjektivitě žadatele (prostá kopie). 

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

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

účtu u peněžního ústavu (prostá kopie). 

- Kopie rozhodnutí o registraci služby (prostá kopie). 

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

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

nictví nebo užívání prostor (prostá kopie). 

 

Lhůta pro podání žádosti 

 

Zpracované žádosti o poskytnutí dotace se podávají v termínu od 20.01.2020 do 31.01.2020 pro první 

kolo a následně pro druhé kolo od 1.6. 2020 do 12.6. 2020. Žádosti doručené po uzavření výzvy 
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budou automaticky vyřazeny (pro žádosti doručované poštou není rozhodující datum razítka na 

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

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti 

 

Dotace jsou schvalovány Radou nebo Zastupitelstvem města Litoměřice podle výše dotace. 

Výsledky dotačního řízení budou zveřejněny na webových stránkách města Litoměřice nejpozději do: 
31.5.2020 – první kolo dotačního řízení  
30.9.2020 – druhé kolo dotačního řízení 

S úspěšným žadatelem uzavře vyhlašovatel výzvy Smlouvu o poskytnutí dotace.  

Podmínky pro poskytnutí dotace 

 

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

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

příloh) a splňovat podmínky dotačního programu: 

- Žádost je odevzdána ve stanoveném termínu podávání žádostí. 

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

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

poskytování sociální služby zařazené do Základní sítě sociálních služeb.  

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

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

za nepřekročení výše vyrovnávací platby. 

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

které žádají o účelovou dotaci na poskytování sociálních služeb z rozpočtu města Litoměřice či 

organizace, se kterými byla uzavřena Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města 

Litoměřice. 

Kritéria pro hodnocení žádostí: 

 

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

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

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

1) Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti: 
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Kontrolu formálních náležitostí, úplnosti a přijatelnosti povinných součástí žádosti provede pověřený 

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

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

Nedoplnění nebo neopravení žádosti ve stanovené lhůtě je důvodem, aby nebyla žádost dále 

hodnocena a byla vyřazena. 

2) Hodnocení dle kritérií a doporučení výše dotace: 

Odborné hodnocení žádostí provedou pověření pracovníci Odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

MěÚ Litoměřice, kteří jsou zodpovědní za doporučení výše dotace. 

Základní kritéria pro hodnocení:  

- Předložená žádost je bez formálních nedostatků. 

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

- Žadatel se aktivně podílí na procesu KPSS. 

- Spolupráce poskytovatele služby s městem Litoměřice. 

- Vyhodnocení monitorování služby v průběhu předchozího roku.  

- Zkušenosti žadatele s prací s cílovou skupinou občanů. 

- Hodnocení obsahu a potřebnosti projektu poskytování sociální služby. 

- Hodnocení rozpočtové stránky projektu poskytování sociální služby. 

 

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

 

Kontrola nakládání s dotacemi 

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

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

 

Povinnosti příjemců dotace 

 

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

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

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

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

• Vzor žádosti o dotaci. 

• Příloha žádosti č. 1 – Zdroje financování služby. 

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

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

Dotační program nabývá účinnosti dnem vyhlášení programu 10.12.2019. 

Příjem žádostí o dotaci 1. kolo od 20.1.2020 do 31.1.2020. 

    2. kolo od 1.6. 2020 do 12.6. 2020. 

Zveřejnění výsledků dotačního řízení 1. kolo do 31.5.2020. 

Zveřejnění výsledků dotačního řízení 2. kolo do 30.9.2020. 

Finanční vypořádání poskytnuté dotace do 15.02.2021.     
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SMLOUVA Č. SOC/000x/2020 O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA 
LITOMĚŘICE 

(dále jen „Smlouva“) 
k účelu dotace na „Podporu sociálních služeb“ 

a to na období 1.1.2020 – 31.12.2020 
uzavřená podle § 10a odst. 3 a 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

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

ve znění pozdějších předpisů 
 

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

a 

jméno, příjmení/název organizace 
IČO: 
se sídlem: 
zastoupena:  
bankovní spojení:  
č. účtu:  
na straně druhé jako „příjemce dotace“ 
 
společně též jako smluvní strany 
 

uzavírají níže uvedeného dne tuto Smlouvu 

Článek I. 
Výše a způsob poskytnutí dotace 

1. Poskytovatel dotace na základě žádosti příjemce dotace podané podle § 10a odst. 3 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, v souladu s ust. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, a ve smyslu usnesení Rady/Zastupitelstva města Litoměřice 
č…/…/2020, ze dne ………2020, poskytuje ze svého rozpočtu na rok 2020 dotaci na 
výdaje spojené se sociální službou „…………..“ ve výši ………… Kč 
(slovy: ………… korun českých). 

 
Název soc. služby druh soc. služby identifikátor částka v Kč 
    
    
    
    
    
 
dále jen „sociální služba“. 
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2. Dotace bude poskytnuta příjemci dotace jednorázově, převodem na jeho účet uvedený 
v záhlaví Smlouvy. Dotace bude vyplacena do 30 dnů od podpisu Smlouvy.  

3. V případě, že dotace nebude příjemcem dotace využita v plné výši, je příjemce dotace 
povinen tuto nevyčerpanou část vrátit nejpozději do 15. února následujícího roku na 
účet poskytovatele dotace. 

Článek II. 
Účel využití dotace 

1. Předmětem této Smlouvy je zajištění poskytování sociální služby definované v čl. I. 
Smlouvy, ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí ustanovení 
zákona o sociálních službách. 

2. Místem plnění a poskytování sociální služby podle této Smlouvy je území města 
Litoměřice. 

3. Dotace je poskytnuta účelově na poskytování sociální služby poskytovatele 
„…………………..“, a lze ji použít pouze na úhradu mzdových a provozních  
nákladů, přičemž z dotace lze hradit pouze osobní náklady pracovníků uvedených v § 
115 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách (sociální pracovníci, 
pracovníci v sociálních službách, zdravotničtí pracovníci, pedagogičtí pracovníci, 
manželští a rodinní poradci a další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují sociální 
služby). 

4. Město Litoměřice touto Smlouvou přistupuje k pověření Ústeckého kraje č. …… 
k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do Základní sítě 
sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019-2020, vydané poskytovateli 
Ústeckým krajem dne …………s tím, že finanční podpora (dotace) poskytnutá na 
základě této Smlouvy tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací platby hrazené 
poskytovateli v souladu s Rozhodnutím Komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek 
veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného 
hospodářského zájmu (2012/21/EU). 

Článek III. 
Práva a povinnosti smluvních stran a vyúčtování dotace 

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

1. Použít dotaci za účelem realizace vybrané sociální služby, pro kterou byla dotace 
poskytnuta a to do 31.12.2020. 

2. Příjemce dotace je povinen použít dotaci pouze v souladu s touto Smlouvou, 
Programem a právními předpisy, zejména se zákonem č. 250/2000 Sb.,  
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,  
a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Zajistit poskytování sociální služby v rozsahu a za podmínek stanovených touto 
Smlouvou s odbornou péčí, řádně a včas. Příjemce dotace je povinen použít ke splnění 
svých povinností z této smlouvy osob s náležitou kvalifikací dle zákona č. 108/2006 
Sb. Příjemce dotace má povinnost být způsobilým a registrovaným poskytovatelem 
sociální služby po celou dobu trvání této Smlouvy. 

4. Na žádost poskytovatele dotace bezodkladně písemně poskytnout požadované 
doplňující informace související s poskytovanou sociální službou. 

5. Příjemce prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy je účtem příjemce 
dotace. 
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6. Vést řádně a odděleně v účetní evidenci čerpání prostředků od poskytovatele dotace.  
7. Ke dni podpisu této Smlouvy doložit čestné prohlášení o bezdlužnosti a o tom, že 

příjemce dotace není v insolvenčním řízení. Pokud tato skutečnost nastane v 
budoucnu, je příjemce dotace povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit 
poskytovateli dotace. Zahájení insolvenčního řízení je důvodem k odstoupení od 
Smlouvy ze strany poskytovatele dotace. 

8. Informovat poskytovatele dotace o zásadních změnách příjemce dotace jako jsou 
vlastnická práva, vstup do likvidace, přeměna právnické osoby, změna statutárního 
zástupce, změna názvu, bankovního spojení, sídla či doručovací adresy apod., a to do 
14 dnů ode dne, kdy tato skutečnost (změna) nastala. 

9. Uvádět viditelně na všech písemnostech a při všech akcích souvisejících s realizací 
sociální služby, že aktivita nebo služba byla podpořena Městem Litoměřice. Příjemce 
se zavazuje informovat veřejnost o činnostech podporovaných Městem Litoměřice.  

10. Předat poskytovateli dotace finanční vypořádání dotace a písemnou závěrečnou zprávu 
o poskytnuté dotaci na předepsaném formuláři. Finanční vypořádání dotace a 
závěrečnou zprávu je příjemce dotace povinen předložit v případě předčasného 
ukončení poskytování služby do dvou měsíců po ukončení poskytování služby, 
v případě řádného ukončení nejpozději do 15. února roku následujícího po roce, na 
který byla dotace přiznána. Nedodržení termínu pro předložení finančního vypořádání 
dotace a závěrečné zprávy poskytovateli je důvodem pro nepřidělení dotace 
z programu na další rok. 

11. Ke dni podpisu Smlouvy splňuje všechny podmínky stanovené platnými právními 
předpisy ČR pro to, aby mohl řádně poskytovat sociální službu podle této Smlouvy, 
zejména že disponuje dostatečným technickým a personálním vybavením pro 
poskytování sociální služby a je držitelem příslušné registrace poskytovatele 
sociálních služeb. 

12. Na originálech dokladů proplácených z dotace Města Litoměřice bude uvedeno:  
„Tento náklad je hrazen z dotace Města Litoměřice“. 

13. Obdrží-li v průběhu příslušného kalendářního roku příjemce dotace duplicitně finanční 
prostředky na tutéž sociální službu financovanou Městem Litoměřice (např. od MPSV 
ČR, fondů EU apod.), oznámí neprodleně tuto skutečnost poskytovateli dotace  
a dotaci vrátí do 14 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost podmiňující vrácení dotace. 

14. Smluvní strany prohlašují, že žádný údaj uvedený v této Smlouvě, včetně jejích příloh, 
není označován za obchodní tajemství. Příjemce dotace bere na vědomí, že Město 
Litoměřice jako povinný subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na žádost poskytne tuto Smlouvu  
a veškeré informace související s poskytnutím dotace i pokud nejsou v této Smlouvě 
uvedeny (např. o daňových podkladech, předávacích protokolech či jiných 
písemnostech). Ke zpracování osobních údajů příjemce dotace, popř. jeho statutárního 
zástupce potřebných k poskytnutí dotace a uzavření této Smlouvy je poskytovatel 
dotace oprávněn ve smyslu čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení  
o ochraně osobních údajů - „GDPR“). 
Příjemce dotace bere na vědomí, že pokud je na základě této Smlouvy poskytnuta 
dotace ve výši 50 tis. Kč nebo vyšší, bude tato Smlouva zveřejněna ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb. a zákona č. 340/2015 Sb. v Registru smluv (ISRS). 
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Článek IV. 
Kontrola čerpání dotace 

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

2. Příjemce dotace bere na vědomí, že monitoring realizace vybrané sociální služby 
provádí Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Litoměřice; příjemce dotace se 
zavazuje poskytovat pracovníkům tohoto odboru veškerou součinnost včetně 
předkládání listin, podávání vysvětlení a umožnění kontroly průběhu samotné aktivity, 
na kterou byla dotace poskytnuta. 

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

4. Příjemce dotace se zavazuje informovat poskytovatele dotace bezodkladně o všech 
provedených kontrolách ze strany jiných subjektů než poskytovatele dotace, o všech 
navržených nápravných opatřeních, která budou výsledkem těchto kontrol, a o jejich 
splnění.  

Článek V. 
Doba trvání smlouvy 

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

2. Smlouvu lze ukončit na základě:  
• písemné Dohody obou smluvních stran.  

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

• písemnou výpovědí Smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.  
Poskytovatel dotace může smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po 
proplacení dotace. Výpověď Smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být 
uvedeny důvody jejího udělení.  
Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po 
měsíci, v němž byla výpověď doručena příjemci dotace. Účinky doručení pro účely 
této smlouvy však nastávají i tehdy, pokud příjemce svým jednáním nebo opomenutím 
doručení zmařil.  

3. Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemce dotace stanovených touto 
Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustí 
zejména pokud:  

a) příjemce dotace použije dotaci k jinému účelu než uvedenému v této Smlouvě, 
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b) příjemce dotace uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže 
uzavření této Smlouvy, 

c) příjemce dotace je v likvidaci, nebo s ním bylo zahájeno insolvenční řízení podle 
zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů,   

d) příjemce dotace změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace 
pro danou oblast podpory, ztratí způsobilost k činnosti, na níž byla dotace poskytnuta,  

e) pokud příjemce dotace neumožní poskytovateli, resp. jím pověřenému pracovníkovi, 
provedení kontroly čerpání peněžních prostředků z dotace, tedy nepředložení 
příslušných účetních knih, příjmových a výdajových dokladů, jakož i další 
neposkytnutí potřebné součinnosti k provedení kontroly, 

f) příjemce dotace neprovede finanční vypořádání dotace a nepředloží závěrečnou zprávu 
v termínech stanovených touto Smlouvou, 

g) příjemce dotace neinformuje veřejnost o aktivitách konaných v rámci sociální služby, 
neaktualizuje údaje o poskytované službě v elektronickém katalogu sociálních služeb 
poskytovatele 

h) z důvodu zániku příjemce dotace (právnímu nástupci). 
4. V případě výpovědi této Smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace 

nevzniká a nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi Smlouvy po proplacení 
dotace, se příjemce dotace zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit 
bezhotovostním převodem na účet poskytovatele dotace uvedený v záhlaví této 
Smlouvy bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručení výpovědi. 

5. Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že příjemce 
dotace vrátí poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení 
Smlouvy dojde až vypořádáním všech práv a povinností smluvních stran.  

6. Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona  
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení Smlouvy 
musí být učiněn písemně a musí v něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku 
Smlouvy. 

7. Příjemce dotace je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související 
s poskytnutou dotací po dobu 10 let od ukončení čerpání dotace způsobem, který je 
v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Lhůta začíná běžet od 1.1. 
roku následujícího po roce, na který byla dotace poskytnuta.  

Článek VI. 
Sankce za porušení podmínek poskytnutí dotace 

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

2. Neoprávněným použitím dotace je její použití, kterým byla porušena povinnost 
stanovená právními předpisy ČR, přímo použitelnými předpisy Evropské unie a touto 
Smlouvou. Za neoprávněné použití dotace se považuje porušení povinnosti příjemce 
dotace, ke kterému došlo před i po připsání peněžních prostředků na účet příjemce 
dotace a neprokáže-li příjemce dotace, jak byly tyto prostředky použity. 

3. Zadržením peněžních prostředků je porušení povinnosti vrácení poskytnutých 
prostředků ve stanoveném termínu.  

4. Příjemce dotace, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za 
porušení rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele dotace.  

5. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k vrácení dotace nebo její části ve 
lhůtě 1 měsíce, zjistí-li na základě kontroly, že příjemce dotace porušil povinnost 
stanovenou právním předpisem, která souvisí s účelem, na který byla dotace 
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poskytnuta, nedodržel účel dotace nebo podmínky této Smlouvy, za kterých byla 
dotace poskytnuta, u nichž nelze vyzvat k provedení opatření k nápravě. V rozsahu, 
v jakém příjemce dotace vrátil dotaci nebo její část, platí, že nedošlo k porušení 
rozpočtové kázně.  

6. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k provedení opatření k nápravě  
v jím stanovené lhůtě, domnívá-li se na základě kontrolního zjištění, že příjemce 
dotace porušil méně závažnou podmínku této Smlouvy, u níž poskytovatel dotace 
stanovil, že její nesplnění bude postiženo nižším odvodem, než kolik činí celková 
částka dotace a jejíž povaha umožňuje nápravu v náhradní lhůtě. V rozsahu, v jakém 
příjemce dotace provedl opatření k nápravě, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové 
kázně.  

7. Podle této Smlouvy se porušením méně závažné povinnosti rozumí porušení 
povinnosti stanovené v Článku III. odst. 8 a v Článku IV. odst. 4 této Smlouvy. Za 
porušení těchto povinností se stanoví odvod ve výši 2 000 Kč z přidělené dotace. Při 
porušení několika méně závažných povinností se odvody za porušení rozpočtové 
kázně sčítají, nestanoví-li veřejnoprávní smlouva jinak.  

8. Stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně, stanovení penále za prodlení 
s odvodem a prominutí odvodu nebo penále a související záležitosti se řídí ust. § 22 
zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

9. Porušení podmínek poskytnutí dotace bude zohledněno v případě další žádosti 
příjemce dotace o finanční podporu (dotaci) ze strany poskytovatele dotace pro další 
období. 

Článek VII. 
Závěrečná ustanovení 

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Smluvní strany podpisem této Smlouvy potvrzují, že ve smyslu § 1770 občanského 
zákoníku mezi sebou před uzavřením této Smlouvy ujednaly dohodu, podle které je 
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tato Smlouva platně uzavřena dnem podpisu poslední ze smluvních stran a nabývá 
účinnosti dnem zveřejněním této Smlouvy v ISRS.  

10. Město Litoměřice, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto 
právního jednání splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto smlouvu 
zveřejní v ISRS. 

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

 

V Litoměřicích dne: 

 

 Za poskytovatele: Za příjemce: 

………………………… ………………………… 
  xxx 
 místostarosta ředitel 
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Pozemky parc. č. 4008/95 a 4008/117 v k.ú. Litoměřice







 
 

 

 

Akč ní  plá n ke Strátegičke mu plá nu 
rozvoje me stá Litome r iče 

Rozpoč tový  rok 2020 

Akční plán 2020 je již tradičním dokumentem informujícím o projektech, investicích a podpoře aktivit, 

které budou v roce 2020 realizovány. Každá nová aktivita nebo projekt je hodnocen z pohledu 

socioekonomického a environmentálního dopadu projektů (tzv. SEE hodnocení). Toto hodnocení je 

zpracováno v rámci aplikace Dataplán Národní sítě zdravích měst.  

 Akční plán především: 

➢ zajišťuje, že rozvojové aktivity respektují finanční možnosti města 

➢ přispívá ke zvýšení důvěryhodnosti  - ukazuje, jaké jsou záměry a jak, kdy a za kolik 

budou realizovány 

➢ přispívá k efektivnosti řízení a snižuje plýtvání omezenými zdroji v dlouhodobém 

horizontu 

➢ přispívá k vyrovnanému rozvíjení všech klíčových rozvojových oblastí  

1. Co je a k čemu slouží Akční plán 
Akční plán je jedním z klíčových strategických dokumentů, který navazuje a konkretizuje schválený 
Strategický plán rozvoje města - SPRM*. Jedná se o dokument, který popisuje způsob naplňování SPRM 
v jednotlivých letech s ohledem na dostupné finanční prostředky. Právě vazba na rozpočet města, tedy 
schválené a připravené financování, jej činí odlišným od ostatních strategických dokumentů, jejichž 
hlavním cílem je stanovit vize, cíle a priority, ale bez konkrétních termínů a výše potřebných finančních 
zdrojů.  

Akční plán proto zahrnuje konkrétní seznam investic, projektů a podpůrného financování aktivit, které 
budou v daném roce realizovány a provazuje je s jednotlivými oblastmi a cíli SPRM. Tento způsob 
pomáhá přesně určit, kolik financí jde do té které rozvojové oblasti a jak se daří naplňovat priority 
strategického plánu.  



 

* Strategický plán je klíčovým nástrojem strategického plánování, jež by měl být využit v následujících 
letech při řízení a rozvoji města. Strategický plán stanovuje vizi města a vytyčuje hlavní směry jeho 
rozvoje. Definuje prioritní oblasti, do kterých by měly přednostně směřovat finanční prostředky tak, 
aby docházelo k vzájemné synergii. Strategický plán rozvoje města Litoměřice byl zpracován poprvé v 
roce 2006, aktualizován v roce 2012 s vizí  do roku 2030.  
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Akční plán je zamýšlen jako stručný a přehledný nástroj, určený zejména pro rychlou orientaci všech, 
kteří se podílejí na řízení města a dělají důležitá rozhodnutí o jeho budoucnosti, ale i těch, kteří mají 
zájem sledovat, jak se daří naplňovat vizi a cíle, které byly vtěleny do současného strategického plánu. 
Jeho ambicí je taktéž přispět k větší transparentnosti rozhodovacích procesů a přehlednosti 
rozdělování finančních prostředků prostřednictvím městského rozpočtu.   
 

2. Struktura Akčního plánu 
Akční plán respektuje základní strukturu strategického plánu v tom smyslu, že jednotlivé akce a 
projekty jsou provázány s konkrétními cíli SPRM a jsou takto i barevně odlišeny v prvním sloupci 
seznamu investičních akcí a projektů (viz dále). Akční plán obsahuje tyto základní informace: 

• název akce  

• popis akce  

• hodnocení dopadů na udržitelný rozvoj - přínosy a náklady (skóre) 

• odpovědnost za realizace akce (odbor, organizace města) 

• rozpočet včetně výše dotace, pokud byla poskytnuta 

• termín realizace (u víceletých uveden i přesah do dalších období) 

3. Jak se tvoří Akční plán 
Akční plán je vytvářen v průběhu roku předcházejícímu rok, na který je Akční plán určen. Proces jeho 
vzniku je úzce vázán na standardní rozpočtový proces a začíná zpravidla v květnu sběrem námětů od 
veřejnosti a končí na posledním jednání zastupitelstva města, kde se schvaluje rozpočet na následující 
rok (zpravidla prosinec). Tvorba Akčního plánu je popsána v samostatné metodice, která je součástí 
sady dokumentů ke strategickému řízení města Litoměřice. 

4. Akční plán - hodnocení dopadů a přínosů projektů  
Každá velká investice či zásadní rekonstrukce či jiný projekt neinvestičního charakteru mají 
nepochybně své přínosy, kvůli kterým se koneckonců připravují. Často však zamýšlená opatření mohou 
mít i vedlejší negativní dopady např. v podobě navýšení provozních nákladů, nákladů na opravy nebo 
dopadů na životní prostředí či kvalitu života obyvatel, které je třeba posoudit a vyhodnotit. Zároveň 
také mohou existovat alternativní nebo variantní řešení, které je třeba zvážit, neboť omezené finanční 
zdroje neumožňují realizovat všechny záměry, a je třeba vybrat ty, které nejlépe přispějí k řešení 
daného problému a další přesunout do zásobníku projektů na další období. 

Z těchto důvodů je součástí tvorby Akčního plánu také multikriteriální socioekonomické a 
environmentální hodnocení projektů (tedy dopady na oblast ekonomickou, sociální i životního 
prostředí), které slouží jako jeden z odborných podkladů pro konečné rozhodnutí ze strany zastupitelů, 
zda projekt (investice či opatření) bude či nebude v daném roce realizován.  

Hodnocení se provádí u investic nad 1 mil. Kč bez DPH a u neinvestičních projektů nad 500 tis. Kč bez 
DPH. Výjimky tvoří havárie, opravy, poskytované dotace a granty apod., které hodnocení nepodléhají.   



STRAT. 

CÍL
NÁZEV POPIS

PRŮM. 

HODNOCENÍ 

DOPADŮ 

(-2 AŽ +2)

ODPOVĚDNOST
ROZPOČET ZA 

AKCI

CELKEM

ROZPOČET 

2020
DOTACE

TERMÍN 

REALIZACE

A.III Pivovar Litoměřice 

rekonstrukce městského pivovaru 

I.etapa  (brownfields)(realizace 

pouze v případě získání dotace) 2 OÚR 23 475 1 500 0 2020

A.III PAVE ČR

přestavba objektu 

(bronwfields)opuštěného armádou v 

bývalých kasárnách Jiřího z 

Poděbrad v Litoměřicích na 

startovací byty v aktivním 

energetickém standardu 1 OÚR 150 750 140 750 50 000 2020

A.III Kasárna pod Radobýlem

regenerace objektu kasáren 

(brownfields ) 2 OÚR 12 528 3 132 9 396 2020

B.I ulice Bójská nová komunikace 1 OÚR 2 000 2 000 0 2020

B.I Neumannova ulice nové veřejné osvětlení + chodník 1 OÚR 1 500 1 500 0 2020

B.I

Podpora regenerace 

panelových sídlišť 

regenerace panelového sídliště 

Pokratice 1 OÚR 7 000 7 000 0 2020

B.I

Výtah budova Mírové 

nám.15/7 výtah Mír.n.15/7 0 OS 2 000 2 000 0 2020

B.II

Litoměřice, Českolipská – 

přechod pro chodce

vybudování opatření pro zvýšení 

bezpečnosti pěších na přechodu pro 

chodce přes stávající silnici 1/15 – ul. 

Na Kocandě  (realizace pouze v 

případě získání dotace) 0 OÚR 4 336 1 247 3 089 2020

B.III Na Valech - mlžící stožár

instalece mlžící stožáru v ul. Na 

Valech.  (probíhá v rámci "Opatření 

pro snížení prašnosti" ) 1 OŽP 500 0 500 2020

B.III Mechanizace pro kompostárnu nákup mechanizace 1 OŽP 2 357 0 2 357 2020

B.III Kropící vozy  nákup 1 kropícího vozu 1 OŽP 10 000 0 2 200 2020

B.III Podzemmní kontejnerová stání 

instalace podzemních kontejnerů 

Mírové náměstí 1 OŽP 2 500 0 2 500 2020

B.III ul.Mezibraní regenerace zeleně 1 OŽP 5 000 0 5 000 2020

C.I

MAP ORP LITOMĚŘICE  II 

(projekt MAS České středohoří 

)

implementace Místního akčního 

plánu rozvoje škol na ORP 

Litoměřice 0

OŠKSPP/

PROLIDI 2 032 434 434 2018-2022

D.I Centrum Srdíčko oprava vodovodního potrubí 1 OSVaZ 1 000 1 000 0 2020

D.I

eEFEKTA LT-DD - udrž. Mobilita 

Dresden

posílit institucionální kapacitu obou měst 

při zavádění moderních environmentálně 

šetrných technologií do praxe veřejné 

správy. Částka obsahuje nedočerpané 

výdaje za rok 2019, jedná se o přesun, cca 

7,1 mil Kč na nákup nabíjecích bateriových 

systémů,  100 tis. Kč na další výdaje 

spojené s realizací projektu, ostatní výdaje 

cca 2 mil. Kč jsou alokovány na převod 

dotace partnerovým projektu 1 Smart city 10 597 9 706 9 976 2016-2020

D.I

Energ. služba se zaručeným 

výsledkem (EPC)

moderních environmentálně 

šetrných technologií do praxe 

veřejné správy 1 Smart city 65 000 6 500 0 2017-2026

D.I INNOVATE EnergieCities

inovatiní formy financování a 

finanční nástroje pro úspory energie 

a využití OZE v bytovém sektoru 1 Smart city 2 400 400 400 2017 -2020

D.I SCORE

rozvoj komunitních OZE v 

Litoměřicích 1 Smart city 2 700 700 0 2018-2021

D.I STARDUST 

koncepce rozvoje moderních 

městských čtvrtí - eneregticky 

pasivní domy a elektromobilita 

(mezinárodní projekt 20 partnerů) 1 Smart city 8 900 1 500 1 500 2017 - 2022

Celkem 316 575 179 369 87 352

Akční plán - seznam investic a projektů na rok 2020  (v tis. Kč)

Nové investice a projekty



STRAT. 

CÍL
NÁZEV POPIS

PRŮM. 

HODNOCENÍ 

DOPADŮ 

(-2 AŽ +2)

ODPOVĚDNOST
ROZPOČET

CELKEM

ROZPOČET 

2019
DOTACE

TERMÍN 

REALIZACE

C.II.

Dotace na čin.a inv. sport. 

oddílům OŠKSPP 15 145 15 145 0 2020

C.III

Dotační program - celoroční 

činnost subjektů v oblasti kultury OŠKSPP 700 700 0 2020

C.III

Dotační program na  podporu 

kultury OŠKSPP 1 000 1 000 0 2020

C.IV.

Dotační program - podpora 

sociálních služeb OSVaZ 7 500 7 500 0 2019

C.V. Program prevence kriminality OSVaZ 625 625 0 2019

E.IV Dotační program Zdravé město PROLIDI 250 250 0 2020

E.IV Participativní rozpočet PROLIDI 200 200 0 2020

Celkem 25 420 25 420 0

Podpora měkkých aktivit a dotační tituly města 



STRAT. 

CÍL
NÁZEV POPIS

PRŮM. 

HODNOCENÍ 

DOPADŮ (-2 AŽ 

+2)

ODPOVĚDNOST
ROZPOČET

CELKEM

ROZPOČET 

2020
DOTACE 

TERMÍN 

REALIZACE

B.I Rekonstrukce Kalichu 

projekt - oprava Kalich, Mír.nám. 

15/7- Kalich střecha (plášť, krovy) OS 10 100 1 500 1 500 2020

B.I Výstaviště ZČ opravy a rekonstrukce OÚR 3 000 3 000 0 2020

Celkem 13 100 4 500 1 500

Významné opravy a rekonstrukce



 

 

Tvoříme Litoměřice 
 

Pravidla participativního rozpočtu Města Litoměřice 2020 
 
 
ÚVOD 

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

Participativní rozpočet se dá rozdělit do 5 základních fází, které znázorňuje níže uvedené schéma.  

V průběhu jednotlivých fází dochází nejdříve ke sběru nápadů ze strany veřejnosti a jejich následné konzultaci 

s pracovníky městského úřadu, dále zpracování celého projektu, hlasování veřejnosti a nakonec k realizaci 

vybraného projektu či projektů.  

 

ZÁKLADNÍ KRITÉRIA A PRAVIDLA, HARMONOGRAM 

Charakter projektů 

Participativní rozpočet by měl sloužit k realizaci konkrétního opatření, které bude sloužit občanům města 

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

Navrhovaný projekt musí splňovat následující základní kritéria: 

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

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

2. Bude respektovat stanovený maximální finanční limit. 

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

plánu a dalším rozvojovým koncepcím města ap. 

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

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

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

mobiliáře. 

                                                           

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

I. 
SBĚR 

NÁPADŮ

II. 
KONZULTACE, 

OVĚŘENÍ 
PROVEDITELNOSTI

III. 

ZPRACOVÁNÍ 
PROJEKTU

IV. 

HLASOVÁNÍ

V. 
REALIZACE
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Předkladatel návrhu projektu 

Předkladatelem může být: 

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

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

Alokovaná částka  

Pro rok 2020 je stanovena maximální částka ve výši 200 000 Kč včetně DPH, přičemž minimální náklady 

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

nezbytné náklady na související projektovou, příp. jinou dokumentaci a finanční odměnu zpracovatele 

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

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

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

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

dohodě. 

 

 

Harmonogram 

15. 12. 2019 Vyvěšení participativního rozpočtu 2020 

15. 1. 2020 

Vyhlášení participativního rozpočtu 2020 

Zahájení podávání nápadů 

do 31. 1.2020 Prezentace nové verze participativního rozpočtu pro veřejnost 

29. 2. 2020 Ukončení podávání nápadů (elektronicky a v tištěné podobě) 

30. 4.2020 
 

Vyhodnocení a ověření proveditelnosti nápadů 

Zpracování a odevzdání projektu 

Zahájení hlasování prostřednictvím mobilního rozhlasu a případně tištěnou formou na 
infocentru 

Ukončení hlasování 

Vyhlášení vítězného návrhu, hlasování musí být uveřejněno minimálně po dobu 14 dnů 

1-6 měsíců* 
Realizace projektu 

Slavnostní otevření realizovaného projektu 

2021 Prezentace realizovaného projektu při některé z akcí města 

*Jedná se o indikativní údaj.  
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FÁZE I – SBĚR NÁPADŮ 

Sběr nápadů bude probíhat do 29. 2. 2020. Návrh lze podat prostřednictvím online formuláře (Google forms) 

uveřejněného na webu Zdravého města Litoměřice a v pravidlech participativního rozpočtu.  

DŮLEŽITÉ: Předkladatel může podat pouze jeden návrh. 

 

 

FÁZE II – KONZULTACE, OVĚŘENÍ PROVEDITELNOSTI 

Navrhovatel zkonzultuje reálnost předkládaného nápadu konzultací s určeným pracovníkem městského 

úřadu v daném termínu na základě informace koordinátora rozpočtu. Z jednání s předkladatelem nápadu 

bude sepsán protokol shrnující návrhy úprav.  

 

FÁZE III – ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU 

Bude-li nápad po projednání proveditelný, navrhovatel dokončí a podá celou žádost – dopracuje projekt a 

rozpočet. Rozpočet je třeba upravit na základě navržených doporučení příslušných pracovníků úřadu.  Pokud 

návrh projektu projde úspěšně formální kontrolou, bude zařazen do hlasování. 

 

FÁZE IV – HLASOVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM MOBILNÍHO ROZHLASU  

Po ukončení formální kontroly budou navržené projekty zveřejněny na webových stránkách města Litoměřice 

a prostřednictvím dalších informačních kanálů bude zajištěna jejich medializace. 

Hlasování o předložených návrzích projektů bude probíhat do příslušného data prostřednictvím mobilního 

rozhlasu (hlasovat lze i v infocentru města). Výsledky hlasování budou vyhodnoceny a medializovány. 

 

FÁZE V – REALIZACE PROJEKTU 

Tuto fázi realizuje městský úřad. S navrhovatelem vítězného projektu projednají a zkonzultují pracovníci MěÚ 

další postup. 

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

ke kterým se může vyjádřit. 

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

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

projektu uzavírá vždy Město Litoměřice. 

Nevybrané projekty, které splňují kritéria, mohou být se souhlasem navrhovatelů zařazeny do zásobníku 

projektů Města Litoměřice a participativního rozpočtu příštího roku. 

 

  

https://forms.gle/haT7r29N29riyEX2A
https://zdravemesto.litomerice.cz/participativni-rozpocet
mailto:irena.vodickova@litomerice.cz
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DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Nevyčerpání alokované částky 

V případě, že stanovená částka na příslušný rok nebude vyčerpána, budou nevyužité finanční prostředky 

vráceny zpět do rozpočtu města. Nevyužitá částka tedy nebude navyšovat finanční limit na následující rok. 

Vícenáklady 

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

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

relevantními dokumenty či směrnicemi. 

Více informací a příklady aplikace procesu participativního rozpočtování jsou k dispozici na webových 

stránkách http://www.participativnirozpocet.cz.  

Projektové žádosti včetně příloh a bližší informace o procesu participativního rozpočtu v Litoměřicích jsou 

uvedeny na webových stránkách Zdravého města Litoměřice. 

Kontaktní údaje 

Mgr. Irena Vodičková, koordinátorka Zdravého města a MA21,  

MěÚ Litoměřice, Pekařská 2, 412 01 Litoměřice,  

tel. 416 916 400, 734 170 925,  

email: irena.vodickova@litomerice.cz 

http://www.participativnirozpocet.cz/
http://zdravemesto.litomerice.cz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=92&Itemid=132


Tvoříme Litoměřice 2020 

Formulář nápadu participativního rozpočtu Města Litoměřice 2020.  

Máte nápad, jak zlepšit naše město? Chybí vám něco specifického pro vaše okolí nebo 

přímo pro vaši ulici? Nenechávejte si to pro sebe! Zapojte se do pátého ročníku 

participativního rozpočtování v našem městě. Předem děkujeme! 

Navrhovatel - jméno a příjmení: * 

Adresa bydliště v Litoměřicích: * 

E-mail: * 

Telefon: * 

Název nápadu: * 

Odůvodnění (jakou situaci řeší, čím je přínosný): * 

Krátký popis (popište co nejpřesněji nápad , aktivity, prvky, způsob realizace): 

Pro koho bude přínosný: * 

Místo realizace (ulice nebo GPS): * 



Nákladová položka
Částka z rozpočtu 

města

Částka zajištěná z 

jiných zdrojů
Komentář

0 Kč 0 Kč

0 Kč 0 Kč

0 Kč 0 Kč

0 Kč 0 Kč

0 Kč 0 Kč

0 Kč 0 Kč 0 Kč

Datum: 

Informace k rozpočtu:

3. Vybavenost, mobiliář

Název projektu: 

TVOŘÍME LITOMĚŘICE 

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET PRO ROK 2020

Příloha č. 1: Rozpočet projektu

Strukturu rozpočtu lze libovolně měnit dle individuálních potřeb rozpočtu návrhu projektu.
Rozpočet je možný konzultovat s koordinátorkou Zdravého města a místní Agendy 21 do 27. 2. 2020. 

Kontakt: Mgr. Irena Vodičková, T: 416 916 400, E: irena.vodickova@litomerice.cz

2. Stavební práce

Jméno a příjmení žadatele (podpis a razítko):

CELKOVÉ NÁKLADY

5. Ostatní

Ceny budou schváleny max. do výše URS.

4. Zeleň a sadové úpravy

1. Zemní práce



Příloha č. 2 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PRÁVNICKÉ NEBO PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ 

OSOBY O POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ 
Údaje o poskytovateli: 

☐ právnická osoba  ☐ podnikající fyzická osoba  ☐ fyzická osoba 

Název obchodní firmy/spolku/organizace nebo jméno fyzické osoby: 

 

 

Statutární orgán (povinné pro podnikatelské subjekty): 

 

 

Sídlo/adresa (ulice, čp., PSČ, město): 

 

Základní identifikace právnické nebo podnikající fyzické osoby:  

IČO:            
 

DIČ:               

Základní identifikace fyzické osoby:  

Datum narození:   .   .     

Kontakty:  

Telefon:           
 

Email:   

 

Čestně prohlašuji, že v případě realizace projektu předkladatele Městem Litoměřice 
 

Název projektu: 

Jméno a příjmení předkladatele/Název předkladatele: 
Datum narození/IČO: 
Adresa/Sídlo: 

 
uzavřu nejpozději do 30. 6. 2020 s realizátorem projektu Městem Litoměřice závaznou 
darovací smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku ve výši xxx Kč (slovy: xxx korun 
českých) na účet obdarovaného za účelem realizace výše uvedeného projektu. 
 
 
v ................................ dne .......................... ……………………………….……. 

 statutární orgán 

 (podpis, razítko) 



Přehled ubytování - 2018
Hotely

název období částka lůžkonocí

Hotel Helena rok 3 408,00 Kč 568

Hotel Koliba rok 12 702,00 Kč 2117

Hotel Labe rok 6 924,00 Kč 1154

Hotel Salva Guarda rok 44 382,00 Kč 7397

Hotel Apollón rok 19 320,00 Kč 3220

Hotel Roosevelt rok 13 488,00 Kč 2248

Hotel Dejmalík rok 2 124,00 Kč 354

celkem 102 348,00 Kč 17058

Penziony,kemp,ubytovny
název období částka lůžkonocí

Penzion Prislin rok 2 322,00 Kč 387

Penzion U Borovičků rok 4 188,00 Kč 698

Penzion Jotis rok 12 402,00 Kč 2067

Voda-kamarád s.r.o. rok 8 814,00 Kč 1469

SŠ pedag.hotel…. rok 2 928,00 Kč 488

SŠ POHODA rok 6 720,00 Kč 1120

Sv.Štěpán - In Principio s.r.o. rok 96 978,00 Kč 16163

TJ SOKOL rok 5 094,00 Kč 849

SLAVOJ LITOMĚŘICE,z.s. rok 9 360,00 Kč 1560

CARGONET rok 9 486,00 Kč 1581

Ubytovna Vězeň.služby rok 2 544,00 Kč 424

ZAHRADA ČECH s.r.o. rok 678,00 Kč 113

Ubytovna Bruncvíková Libuše rok 6 648,00 Kč 1108

Penzion U kaštanu rok 624,00 Kč 104

Pivovarský sál - GP Services s.r.o. rok 6 558,00 Kč 1093

Autokemp rok 11 100,00 Kč 1850

Penzion Anděl rok 900,00 Kč 150

Sára Josefína Vobořilová rok 23 034,00 Kč 3839

CITUS s.r.o. - Penzion Veget rok 8 466,00 Kč 1411

celkem 218 844,00 Kč 36474

Ubytování v soukromí
název období částka lůžkonocí

Juristová Daniela rok 450,00 Kč 75

Saňa Bedřich rok 2 868,00 Kč 478

Antonová Helga rok 294,00 Kč 49

Balaštíková Kamila rok 546,00 Kč 91

Pecková Květa rok 1 374,00 Kč 229

V.Mobil s.r.o.(Masarykova 21) rok 72,00 Kč 12

celkem 5 604,00 Kč 934

Celkem za celý rok 2018 326 796,00 Kč 54 466



M Ě S T O     L I T O M Ě Ř I C E 
 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, 
 

o místním poplatku ze psů 
 

 

Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne .............. 2011 usneslo vydat na 

základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a 

§ 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 
č. 1/2011, 

o trvalém označování psů a evidenci označených psů a jejich chovatelů 

Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 5.5.2011 usneslo vydat na základě § 13b 

odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, 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“): 

  

Čl. 1 

Předmět úpravy 
Tato obecně závazná vyhláška upravuje: 

a)       povinnost chovatelů[1] nechat trvale označit psy osobou odborně způsobilou k výkonu této 

odborné veterinární činnosti[2], a to prostředky, které způsobují při aplikaci jen mírnou nebo 
přechodnou bolest (mikročipy), 

b)       povinnost chovatelů přihlásit psy do evidence, 
c)       náležitosti a způsob vedení evidence označených psů a jejich chovatelů. 

  

Čl. 2 

Trvalé označování psů 
Chovatel psa chovaného na území Města Litoměřice je povinen mít psa staršího 6 měsíců trvale 
označeného. Psa dosud trvale neoznačeného je chovatel povinen označit mikročipem, který odpovídá 
ISO standardu vydanému Evropskou unií[3], a to nejpozději do 30 dnů ode dne dovršení stáří psa 6 
měsíců nebo nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy se stal chovatelem psa dosud trvale neoznačeného 
staršího 6 měsíců. 

Čl. 3 

Úhrada nákladů za trvalé označování psů 
1.      Označení psa se provádí na náklady chovatele psa. 



2.      Chovatel psa, který nechal psa označit a přihlásil jej do evidence, dle podmínek stanovených 

touto vyhláškou, a který platí Městu Litoměřice místní poplatek ze psa, má nárok na 
osvobození od tohoto místního poplatku dle obecně závazné vyhlášky Města Litoměřice o 
místním poplatku ze psů[4]. 

Čl. 4 

Evidence chovatelů 
1. Město Litoměřice prostřednictvím ekonomického odboru Městského úřadu vede evidenci 

označených psů a jejich chovatelů způsobem dle této vyhlášky (dále jen ,,evidence“). 

2. Chovatel psa chovaného na území města Litoměřice je povinen přihlásit se do 30 dnů ode 

dne trvalého označení psa mikročipem nebo do 30 dnů ode dne, kdy se stal  chovatelem psa 

trvale označeného mikročipem do evidence. 
 

2. ode dne, kdy se stal  chovatelem psa trvale označeného mikročipem do evidence. 

3. Při přihlášení se do evidence uvede chovatel psa následující údaje : 
a)       své jméno a příjmení, datum narození a adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou 

osobu, nebo název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou osobu; 
b)       jméno, datum narození, plemeno, pohlaví a barvu psa a případná zvláštní znamení; 
c)       evidenční číslo a typ mikročipu, jímž byl pes trvale označen, které doloží registrační 

kartou či potvrzením, vydaným odborně způsobilou osobou, nebo jiným dokladem, 
d)       kontaktní údaje pro případ ztráty psa. 

4. Chovatel psa je povinen Městskému úřadu ohlásit pro účely evidence ukončení chovu psa na 

území města, jeho úhyn, ztrátu či únik, a to nejpozději do 30-ti dnů ode dne, kdy tato skutečnost 

nastala. 
Čl. 5 

Přechodná  a závěrečná ustanovení 

1. Chovatel psa je povinen nechat psa, který je ke dni účinnosti této vyhlášky starší 6 měsíců a 

který nebyl před účinností vyhlášky trvale označen mikročipem, označit způsobem dle této 

vyhlášky, a to nejpozději do konce roku 2012. 

2. Chovatel psa, který před účinností této vyhlášky nechal psa trvale označit mikročipem nebo se 

stal před účinností vyhlášky chovatelem psa trvale označeného mikročipem, je povinen se do 30-ti 

dnů od účinnosti této vyhlášky přihlásit do evidence. 

5. Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou se postihuje podle 

zvláštního zákona[5]. Kontrolu plnění povinností stanovených touto vyhláškou vykonává Městská 

policie Litoměřice. 
Čl. 6 

Účinnost 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.6.2011. 

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

Mgr. Ladislav Chlupáč 
starosta 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  .................. 2011 
Sejmuto z úřední desky dne:                 .................. 2011                                 

 

[1] § 3 písm. k) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. 
[2] § 59 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), 

ve znění pozdějších předpisů. 
[3] norma ISO 11784 a 11785. 
[4] obecně závazná vyhláška č. 2/2004, ve znění pozdějších změn 
[5] § 27 odst. 1 písm. j) a § 27a odst. 1 písm. g) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění 

pozdějších předpisů 

  



 
 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

 

1) Město Litoměřice touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).1) 

2) Řízení o poplatku vykonává Městský úřad Litoměřice (dále jen „správce poplatku“).2) 

 

Čl. 2 
Předmět poplatku 

 

Poplatek se platí ze psů starších šesti měsíců. 

 
Čl. 3 

Poplatník 
 

Poplatníkem je držitel psa. Držitelem psa je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý 

pobyt nebo sídlo na území města Litoměřice.  
 

Čl. 4 
Vznik a zánik poplatkové povinnosti 

 

1) Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří šesti měsíců, nebo 

v den, kdy nabyl psa staršího šesti měsíců. 

2) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která 

odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo 

sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, 

ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.3) 

3) Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba 

držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se 

poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala. 

                                                 
1) § 1 písm. a) a § 2 zákona o místních poplatcích  
2) § 14 odst. 3 zákona o místních poplatcích 
3) § 2 odst. 3 a 4 zákona o místních poplatcích 



Čl. 5 
Ohlašovací povinnost 

 

1) Poplatník je povinen ohlásit4) vznik poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne vzniku 

poplatkové povinnosti. Ve stejné lhůtě se ohlašuje nárok na osvobození nebo úlevu. 

2) Obsah ohlášení upravuje zákon o místních poplatcích.5) 

3) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení6), je poplatník povinen tuto změnu oznámit 

do 15 dnů ode dne, kdy nastala.7) 

 

Čl. 6 
Sazba poplatku 

 

Sazba poplatku činí za kalendářní rok: 

 
Za prvního 

psa 

Za druhého a 

každého dalšího psa 

téhož držitele 

a) ze psa 800,- Kč 800,- Kč 

b) ze psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, 

starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, 

který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo sirotčího 

důchodu 

200,- Kč 200,- Kč 

 
Čl. 7 

Splatnost poplatku 
 

1) Poplatek je splatný jedním ze způsobů stanovených zákonem8), a to nejpozději do 30. 6. 

příslušného kalendářního roku. 

2) V případě vzniku poplatkové povinnosti po 15. 6. příslušného kalendářního roku, je 

poměrná výše poplatku dle čl. 4 odst. 2 splatná nejpozději do 31. 12. příslušného 

kalendářního roku. 

 
Čl. 8 

Osvobození a úlevy 
 

1) Důvody osvobození stanoví zákon o místních poplatcích.9) 

                                                 
4) § 71 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řádu (dále jen „daňový řád“) – „Podání lze učinit písemně, ústně 

do protokolu nebo datovou zprávou, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je 

odeslána prostřednictvím datové schránky.“ 
5) § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích: 

„V ohlášení poplatník uvede 

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, 

místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též 

osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech, 

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, 

užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou 

činností poplatníka nebo plátce, 

c) údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti (např. stáří, počet psů, důvody osvobození).“ 
6) včetně zániku poplatkové povinnosti  
7) § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích 
8) § 163 odst. 3 daňového řádu  
9) § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích: „Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba 

nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod 

podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba 



2) Dále se od poplatku osvobozují: 

a) všichni držitelé za měsíc, ve kterém vznikla poplatková povinnost, 

b) držitelé dle čl. 6 písm. b) a čl. 8 odst. 3 vyhlášky pro přísušný kalendářní rok vzniku 

poplatkové povinnosti, vznikne-li jim poplatková povinnost v měsíci listopadu, 

c) město Litoměřice, 

d) držitelé záchranářských psů s příslušným osvědčením o vykonané zkoušce, 

e) provozovatelé útulků pro ztracené nebo opuštěné psy, 

f) držitelé psů převzatých z útulku pro ztracené nebo opuštěné psy, a to po dobu 6 

měsíců po převzetí, popř. po vzniku poplatkové povinnosti, byl-li takto převzat do 

držení pes mladší šesti měsíců, 

g) držitelé psů provozující canisterapii, 

h) držitelé psů trvale označených identifikačním mikročipem,10) a to na dobu tří let 

počínaje kalendářním rokem bezprostředně následujícím po kalendářním roce, ve 

kterém byla tato skutečnost správci poplatku ohlášena. 

3) Poskytuje se úleva na poplatku ve výši 75 % ze sazby dle čl. 6 písm. a) vyhlášky pro 

držitele psů, kteří jsou poživateli starobního důchodu a zároveň poživateli vdovského 

nebo vdoveckého důchodu. 

 

Čl. 9 
Závěrečná ustanovení 

 
1) Nebude-li poplatek zaplacen poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce 

poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.11) 

2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na 

trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.12)  

 
Čl. 10 

Zrušovací ustanovení 
 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2004, o místním poplatku ze psů, ze dne 22. 4. 2004. 

 

Čl. 11 
Účinnost  

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti z důvodu naléhavého obecného zájmu dnem vyhlášení. 

 

 

 

 

 

………………………………. ………………………………. 

Mgr. Karel Krejza 

1. místostarosta 

Mgr. Ladislav Chlupáč 

starosta 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: .................. 2011 

Sejmuto z úřední desky dne:  .................. 2011    

                                                                                                                                                         
provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a 

používání psa zvláštní právní předpis.“ 
10) lze doložit např. předložením očkovacího průkazu, průkazu původu psa, potvrzení veterináře apod. 
11) § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
12) § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích 



 
M Ě S T O    L I T O M Ě Ř I C E 

 
Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, 

 

kterou se mění a  doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o trvalém označování 
psů a evidenci označených psů a jejich chovatelů 
 

Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 13 .12.2012 usneslo vydat na základě § 13b 

odst. 2 zákona č. 246/1992Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu 

s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 

 

Čl. I 
Doplnění obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 

 
Článek 2 obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 o trvalém označování psů a evidenci označených psů a 

jejich chovatelů se mění a  doplňuje o odstavec 2 tohoto znění. 

 

Čl.2 
Povinnost dle odst.1 tohoto článku se nevztahuje na psy, u nichž by trvalé označení mikročipem ohrozilo 

nebo zhoršilo zdravotní stav, a to po dobu trvání těchto skutečností. Zdravotní stav psa musí být doložen 

potvrzenkou od veterinárního lékaře. 

 
Čl. II 

Účinnost 
 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 

 

 

 

 

 

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

Mgr. Karel Krejza 

1. místostarosta 

Mgr. Ladislav Chlupáč 

starosta 
  

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:              2012 

 

Sejmuto z úřední desky dne:                  2012 

 

 

 



 
 

M Ě S T O   L I T O M Ě Ř I C E 
 

Obecně závazná vyhláška č. 5/2015, 
 

o místním poplatku ze psů 
 

Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 10. prosince 2015 rozhodlo vydat 

na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) 

a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 
 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

 

1) Město Litoměřice touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).1) 

2) Řízení o poplatku vykonává Městský úřad Litoměřice (dále jen „správce poplatku“).2) 
 

Čl. 2 
Předmět poplatku 

 

Poplatek se platí ze psů starších 33) měsíců.4)  
 

Čl. 3 
Poplatník 

 

Poplatníkem je držitel psa. Držitelem psa je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý 

pobyt nebo sídlo na území města Litoměřice.  
 

Čl. 4 
Vznik a zánik poplatkové povinnosti 

 

1) Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří 3 měsíců, nebo v den, 

kdy nabyl psa staršího 3 měsíců. 

2) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která 

odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo 

sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, 

ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.5) 

3) Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba 

držitelem psa na území města (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem, 

změnou trvalého pobytu či sídla), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní 

měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala. 

                                                 
1) § 1 písm. a) a § 2 zákona o místních poplatcích  
2) § 14 odst. 3 zákona o místních poplatcích 
3) vzhledem k čl. 5 odst. 1 a čl. 7 odst. 2 písm. c) vyhlášky se však prakticky jedná o zpoplatnění psů 

starších 6 měsíců 
4) § 2 odst. 2 věta první zákona o místních poplatcích 
5) § 2 odst. 3 a 4 zákona o místních poplatcích 



 
Čl. 5 

Ohlašovací povinnost 
 

1) Poplatník je povinen ohlásit vznik poplatkové povinnosti do 15 dnů od vzniku poplatkové 

povinnosti s výjimkou vzniku poplatkové povinnosti ke psu mladšímu 6 měsíců (včetně), 

kdy je poplatník povinen ohlásit vznik poplatkové povinnosti do 15 dnů od dovršení 6 

měsíců stáří psa. V případě vzniku osvobození nebo úlevy současně se vznikem 

poplatkové povinnosti ohlašuje se tato skutečnost obdobně ve lhůtách dle věty první. 

2) Obsah ohlášení upravuje zákon o místních poplatcích.6) 

3) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení7), je poplatník povinen tuto změnu oznámit 

do 15 dnů ode dne, kdy nastala.8) 

 

Čl. 6 
Sazba poplatku 

 

Sazba poplatku činí za kalendářní rok: za každého psa 

a) ze psa 800,- Kč 

b) 

ze psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, 

vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným 

zdrojem příjmů anebo poživatel sirotčího důchodu 

200,- Kč 

 
Čl. 7 

Osvobození a úlevy 
 

1) Důvody osvobození stanoví zákon o místních poplatcích.9) 

2) Dále se touto vyhláškou osvobozují od poplatku držitelé: 

a) město Litoměřice, 

b) provozovatelé útulků pro ztracené nebo opuštěné psy, 

c) ze psů mladších 6 měsíců (včetně), 

d) ze psů záchranářských s příslušným osvědčením o vykonané zkoušce10), 

e) ze psů s canisterapeutickým výcvikem, s kterými je zároveň prováděna canisterapie, 

f) ze psů, vůči nimž vznikla poplatková povinnost, a to pouze za měsíc vzniku 

poplatkové povinnosti, 

                                                 
6) § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích: 

 „V ohlášení poplatník nebo plátce uvede 

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, 

místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též 

osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech, 

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, 

užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou 

činností poplatníka nebo plátce, 

c) údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti.  
7) včetně zániku poplatkové povinnosti  
8) § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích 
9) § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích: „Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba 

nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P podle 

zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba 

provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a 

používání psa zvláštní právní předpis.“ 
10) např. úspěšně složené zkoušky Svazu záchranných brigád kynologů nebo zkouškami v jiné registrované 

organizaci v ČR, zabývající se výcvikem záchranných psů 



g) ze psů převzatých z útulku pro ztracené nebo opuštěné psy, a to po dobu 6 měsíců po 

převzetí, popř. po vzniku poplatkové povinnosti, byl-li takto převzat do držení pes 

mladší šesti měsíců, 

h) ze psů trvale označených identifikačním mikročipem,11) a to na dobu jednoho roku 

počínaje kalendářním rokem bezprostředně následujícím po kalendářním roce, 

ve kterém byla tato skutečnost správci poplatku ohlášena. 

3) Osvobození dle odst. 2 písm. e), f) a g) se poskytuje pouze jednou za život psa. 

4) Poskytuje se úleva na poplatku ve výši 75 % ze sazby dle čl. 6 písm. a) vyhlášky 

pro držitele psů, kteří jsou poživateli starobního důchodu a zároveň poživateli vdovského 

nebo vdoveckého důchodu. 

 
Čl. 8 

Splatnost poplatku 
 

1) Poplatek je splatný jedním ze způsobů stanovených zákonem12), a to nejpozději do 30. 6. 

příslušného kalendářního roku. 

2) V případě vzniku poplatkové povinnosti (nebo zániku osvobození nebo úlevy) po 15. 6. 

příslušného kalendářního roku, je poměrná výše poplatku splatná nejpozději do 30 dnů 

od vzniku poplatkové povinnosti (nebo zániku osvobození nebo úlevy). 
 

Čl. 9 
Závěrečná ustanovení 

 
1) Nebude-li poplatek zaplacen poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce 

poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.13) 

2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na 

trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.14)  

 
Čl. 10 

Zrušovací ustanovení 
 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 9/2011, o místním poplatku ze psů, ze dne 4. 8. 2011. 

 

Čl. 11 
Účinnost  

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016. 

 

 

 

 

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

Mgr. Karel Krejza 

1. místostarosta 

Mgr. Ladislav Chlupáč 

starosta 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: ..................... 2015 

 

Sejmuto z úřední desky dne:  ..................... 2015 

                                                 
11) lze doložit např. předložením očkovacího průkazu, průkazu původu psa, potvrzení veterináře apod. 
12) § 163 odst. 3 daňového řádu  
13) § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
14) § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích 



M Ě S T O     L I T O M Ě Ř I C E 
 

Obecně závazná vyhláška č. 12/2011, 
 

o místním poplatku z ubytovací kapacity 
 

Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 4.8.2011 usneslo vydat na základě 

§ 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 

písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto 

obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 

 
Čl. 1 

Úvodní ustanovení 
 

1) Město Litoměřice touto vyhláškou zavádí místní poplatek z ubytovací kapacity (dále jen 
„poplatek“).1) 

2) Řízení o poplatku vykonává Městský úřad Litoměřice – ekonomický odbor (dále jen 
„správce poplatku“).2) 

 
Čl. 2 

Předmět poplatku 
 

Předmětem poplatku jsou využitá lůžka v zařízeních určených k přechodnému ubytování za 
úplatu. Poplatek se platí za každé využité lůžko a den. 

 
Čl. 3 

Poplatník 
 

Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování 
poskytla. 
 

Čl. 4 
Ohlašovací povinnost 

 
1) Ubytovatel je povinen ohlásit3) správci poplatku vznik nebo zánik poplatkové povinnosti 

ve lhůtě do 15 dnů od vzniku nebo zániku poplatkové povinnosti4). Současně se vznikem 
poplatkové povinnosti poplatník ohlásí vznik nároku na osvobození. Vznikne-li nárok na 
osvobození později, použije se odst. 3. 

2) Obsah ohlášení upravuje zákon o místních poplatcích.5) 

                                                 
1) § 1 písm. e) a § 7 zákona o místních poplatcích  
2) § 14 odst. 3 zákona o místních poplatcích 
3) § 71 odst. 1 daňového řádu – „Podání lze učinit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou, která je 
opatřena uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky.“ 
4) tj. zahájení nebo ukončení činnosti spočívající v poskytování ubytování 
5) § 14a odst. 1 a 2 zákona o místních poplatcích: 

„V ohlášení poplatník nebo plátce uvede 
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, 
místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též 
osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech, 



3) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit 
do 15 dnů ode dne, kdy nastala.6) 

4) Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční (ubytovací) knihu, do které 
zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa 
trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické 
osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a 
srozumitelně. Tyto zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Evidenční 
knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu. Zpracování 
osobních údajů v evidenční knize se řídí zvláštním právním předpisem.7) 

 
Čl. 5 

Sazba poplatku 
 

Sazba poplatku z ubytovací kapacity činí 6,- Kč za každé využité lůžko a den. 
 

Čl. 6 
Splatnost poplatku 

 
Poplatek je splatný čtvrtletně, a to nejpozději do 15 dnů po skončení každého příslušného 
kalendářního čtvrtletí.  

 
Čl. 7 

Osvobození 
 

Poplatku nepodléhá: 
a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků, 
b) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou 

užívána jako hotelová zařízení, 
c) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům, 
d) ubytovací kapacita v zařízeních provozovaných příspěvkovými organizacemi 

zřízenými městem Litoměřice. 
  

 
Čl. 8 

Závěrečná ustanovení 
 

1) Nebude-li poplatek zaplacen poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce 
poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.8) 

2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na 
trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.9) 

                                                                                                                                                         
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, 
užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou 
činností poplatníka nebo plátce, 
c) údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti. 
Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného 
smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě 
údajů požadovaných výše i adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.“ 

6) § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích 
7) zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů 
8) § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
9) § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích 



3) Pořádková pokuta je upravena zákonem.10) 
4) Lhůty jsou upraveny zákonem.11) 

 
Čl. 9 

Zrušovací ustanovení 
 
Zrušují se obecně závazné vyhlášky: 

a) č. 4/2009, o místním poplatku z ubytovací kapacity, ze dne 10. 12. 2009, 
b) č. 1/2010, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2009, o místním poplatku 

z ubytovací kapacity a ruší obecně závazná vyhláška č. 5/2009, o místním poplatku 
ze vstupného, ze dne 21. 1. 2010, 

c) č. 5/2011, kterou se mění vyhláška č. 4/2009, o místním poplatku z ubytovací 
kapacity, ze dne 5. 5. 2011. 

 
Čl. 10 

Účinnost  
 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.9.2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

místostarosta 
Mgr. Ladislav Chlupáč 

starosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne:                      2011 
 
Sejmuto z úřední desky dne:                       2011 

                                                 
10) např. § 247 odst. 2 daňového řádu: „Pořádkovou pokutu do 50 000 Kč může správce daně uložit tomu, kdo 
závažně ztěžuje nebo maří správu daní tím, že bez dostatečné omluvy nevyhoví ve stanovené lhůtě výzvě ke 
splnění procesní povinnosti nepeněžité povahy, která mu byla stanovena zákonem nebo správcem daně, 
nestanoví-li zákon jiný důsledek.“  
11) např. § 148 a § 160 daňového řádu  



 
 

M Ě S T O   L I T O M Ě Ř I C E 
 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LITOMĚŘICE 
 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, 
 

o evidenci trvale označených psů a jejich chovatelů 
 

Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 5. prosince 2019 usneslo usnesením 

č. .... vydat na základě § 13b odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve 

znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 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 

Evidence trvale označených psů a jejich chovatelů 
 
1) Město Litoměřice (dále jen „Město“)1) vede evidenci psů trvale označených ve smyslu 

zvláštního zákona2),3) (dále jen „pes“) a jejich chovatelů (dále jen „evidence“). 
2) Chovatel psa chovaného na území Města je povinen přihlásit se do 30 dnů ode dne 

označení psa nebo do 30 dnů ode dne, kdy se stal chovatelem psa, do evidence. 
3) Při přihlášení se do evidence uvede chovatel psa následující údaje: 

a) své jméno a příjmení, datum narození a údaj o trvalém pobytu, jde-li o fyzickou 
osobu, nebo název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou osobu, 

b) jméno, datum narození, plemeno, pohlaví a barvu psa, případná zvláštní znamení, 
c) identifikační číslo psa4) a datum očipování psa, které doloží příslušným dokladem 

osvědčujícím takovou skutečnost,  
d) kontaktní údaje pro případ ztráty, úniku, krádeže psa. 

4) Chovatel psa je povinen pro účely evidence Městu ohlásit změny údajů uvedených 
v odst. 3 do 30 dnů ode dne, kdy došlo ke změně takových údajů. 

                                                 
1) prostřednictvím Městského úřadu Litoměřice 
2) § 4 odst. 4 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve 

znění pozdějších předpisů: „Očkování psa proti vzteklině podle § 4 odstavce 1 je platné, pouze pokud pes 

splňuje podmínky na označení zvířat v zájmovém chovu stanovené v čl. 17 odst. 1 předpisu Evropské unie o 

veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu), s výjimkou psa, který byl 

označen čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011. Chovatel, který chová psa, je povinen 

zajistit, aby identifikační číslo psa bylo zaznamenáno v dokladu o očkování psa. Identifikačním číslem psa se 

rozumí alfanumerický kód zobrazený transpondérem, který umožňuje zjistit totožnost konkrétního psa.“ 
3) čl. 17 odst. 1 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 576/2013, ze dne 12. června 

2013, o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu a o zrušení nařízení (ES) č. 998/2003: „Zvířata 

v zájmovém chovu druhů uvedených v části A přílohy I musí být označena aplikací transpondéru nebo zřetelně 

čitelným tetováním provedenými před 3. červencem 2011.“; Příloha I.: „psi“; Příloha II.: „Transpondéry 

musí splňovat normu ISO 11784 a používat technologii HDX nebo FDX-B a umožňovat odečítání čtecím 

zařízením slučitelným s normou ISO 11785.“ 
4) viz poznámka pod čarou č. 2 



5) Chovatel psa je povinen pro účely evidence Městu ohlásit ukončení chovu evidovaného 
psa na území Města nebo ukončení držení evidovaného psa (např. prodej, darování, 
úmrtí), a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala. Ztrátu (krádež) 
evidovaného psa nebo jeho únik z chovu je chovatel psa povinen nahlásit Městu do 30 
dnů. 
 

Článek 2 
Přechodná ustanovení 

 
1) Chovatel psa očipovaného před 31. 12. 2019, jakož i chovatel psa čitelně tetovaného před 

3. 7. 2011, přihlášeného do evidence vedené podle dosavadní obecně závazné vyhlášky 
Města nemusí plnit povinnost dle čl. 1 odst. 2 této vyhlášky. Chovatelé a jejich psi 
uvedení ve větě první a dosud nepřihlášení dle věty první, splní povinnost uvedenou 
v čl. 1 odst. 2 této vyhlášky do 30. 1. 2020.  

2) V případě čitelného tetování provedeného před 3. 7. 2011 se do evidence nahlašuje jiný 
údaj obdobný údaji dle čl. 1 odst. 3 písm. c) této vyhlášky (např. unikátní číslo tetování), 
který osvědčí trvalé označení psa čitelným tetováním.  

 
Článek 3 

Zrušovací ustanovení 
 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška: 
a) č. 1/2011, o trvalém označování psů a evidenci označených psů a jejich chovatelů, ze 

dne 5. 5. 2011; 
b) č. 4/2012, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o trvalém označování 

psů a evidenci označených psů a jejich chovatelů, ze dne 13. 12. 2012. 
 

Článek 4 
Účinnost 

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020. 

 
 
 
 

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

1. místostarosta 
Mgr. Ladislav Chlupáč 

starosta 
 
Doložka o vyhlášení OZV 
Tato obecně závazná vyhláška musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského 
úřadu Litoměřice v souladu s ust. § 12 odst. 1 a 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Současně 
se obecně závazná vyhláška zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.  
 
Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: 
...............  2019 
 
Sejmuto z úřední desky dne: ............... 2019 
 
Jméno a příjmení osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí vyhlášky: ……………………… 
                                                                                                                     (razítko, podpis) 
 



 
 

M Ě S T O   L I T O M Ě Ř I C E 
 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LITOMĚŘICE 
 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, 
 

o místním poplatku ze psů 
 
Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 5. prosince 2019 usneslo usnesením 
č. ..... vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s ustanovením § 10 
písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 

 
Článek 1 

Úvodní ustanovení 
 

1) Město Litoměřice zavádí touto vyhláškou místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“). 

2) Správcem poplatku je Městský úřad Litoměřice (dále jen „správce poplatku“).1) 
 

Článek 2 
Předmět poplatku a poplatník 

 

1) Předmět poplatku upravuje zákon.2) 

2) Poplatníka vymezuje zákon.3) 
 

Článek 3 
Ohlašovací povinnost 

 

1) Poplatník je povinen ohlásit vznik poplatkové povinnosti do 15 dnů od vzniku poplatkové 

povinnosti s výjimkou vzniku poplatkové povinnosti ke psu mladšímu 6 měsíců (včetně), 

kdy je poplatník povinen ohlásit vznik poplatkové povinnosti do 15 dnů od dovršení 6 

měsíců stáří psa. V případě vzniku osvobození nebo úlevy současně se vznikem 

poplatkové povinnosti ohlašuje se tato skutečnost obdobně ve lhůtách dle věty první. 

2) Obsah ohlášení upravuje zákon.4) 

                                                 
1) § 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích (Správcem poplatku je obecní úřad.) 
2) § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích (Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.); § 2 odst. 3 zákona 

o místních poplatcích (V případě trvání poplatkové povinnosti po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek 
v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.); § 2 odst. 4 zákona o místních 

poplatcích (Při změně místa přihlášení nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci. Pro výpočet poměrné výše poplatku 
platí obdobně odstavec 3.) 

3) § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích (Poplatek ze psů platí držitel psa. Tím může být pro účely tohoto 
poplatku osoba, která je přihlášena nebo má sídlo na území České republiky.); § 2 odst. 4 zákona o místních 

poplatcích (Poplatek ze psů platí držitel obci příslušné podle svého místa přihlášení nebo sídla.) 



3) Postup při změně5) údajů uvedených v ohlášení upravuje zákon.6)  

4) Důsledky nesplnění ohlašovací povinnosti ke vzniku osvobození nebo úlevy stanoví zákon.7) 
 

Článek 4 
Sazba poplatku 

 

 

Sazba poplatku činí za kalendářní rok: 

 

za jednoho psa 

za druhého a 

každého dalšího psa 

téhož držitele 

a) ze psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 200 Kč 200 Kč  

b) z jiného psa, než je uvedený v písm. a) 800 Kč 800 Kč 

 
Článek 5 

Osvobození a úlevy 
 

1) Důvody osvobození od poplatku stanoví zákon.8) 

2) Dále se touto vyhláškou osvobozují od poplatku držitelé: 

a) město Litoměřice, 

b) ze psů mladších 6 měsíců (včetně), 

c) ze psů záchranářských s příslušným osvědčením o vykonané zkoušce9), 

d) ze psů s canisterapeutickým výcvikem, s kterými je zároveň prováděna canisterapie, 

e) ze psů, vůči nimž vznikla poplatková povinnost, a to pouze za měsíc vzniku 

poplatkové povinnosti, 

                                                                                                                                                         
4) § 14a odst. 2, 3 a 5 zákona o místních poplatcích: (2) V ohlášení poplatník nebo plátce uvede 

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo 
sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou 
jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech, 
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, 
užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou 
činností poplatníka nebo plátce, 
c) údaje rozhodné pro stanovení výše poplatku (včetně např. důvodů osvobození, pokud existují již 
v okamžiku podání ohlášení). 
3) Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného 
smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě 
údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování. 
5) Povinnost ohlásit údaj podle odstavce 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce 
poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný 
přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.) 

5) včetně zániku poplatkové povinnosti  
6) § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích (Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník 

povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala, nestanoví-li obec v obecně závazné vyhlášce delší 
lhůtu.) 

7) § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích (V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný 
pro osvobození nebo úlevu od poplatku ve lhůtě stanovené obecně závaznou vyhláškou nebo ve lhůtě podle 
odstavce 4, nárok na osvobození nebo úlevu od tohoto poplatku zaniká; za nesplnění této povinnosti nelze 
uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy.) 

8) § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích (Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba 
nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího 
sociální služby, osoba která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených 
k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení 
a používání psa zvláštní právní předpis.) 

9) např. úspěšně složené zkoušky Svazu záchranných brigád kynologů nebo zkouškami v jiné registrované 

organizaci v ČR, zabývající se výcvikem záchranných psů 



f) ze psů převzatých z útulku pro ztracené nebo opuštěné psy, a to po dobu 6 měsíců po 

převzetí, popř. po vzniku poplatkové povinnosti, byl-li takto převzat do držení pes 

mladší šesti měsíců. 

3) Osvobození dle odst. 2 písm. e) a f) se poskytuje pouze jednou za život psa. 

4) Poskytuje se úleva na poplatku osobě starší 62 let a mladší 65 let, která je současně 

poživatelem invalidního nebo starobního důchodu, pokud je jeho jediným zdrojem příjmů, 

a to ve výši 75% ze sazby dle čl. 4 písm. b) vyhlášky. 

 

Článek 6 
Splatnost poplatku 

 
1) Poplatek je splatný nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku. 

2) V případě vzniku poplatkové povinnosti (nebo zániku osvobození nebo úlevy) po 15. 6. 

příslušného kalendářního roku, je poměrná výše poplatku splatná nejpozději do 30 dnů 

od vzniku poplatkové povinnosti (nebo zániku osvobození nebo úlevy). 

 
Článek 7 

Zrušovací ustanovení 
 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 5/2015, o místním poplatku ze psů, ze dne 

10. 12. 2015. 

 

Článek 8 
Účinnost 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020. 

 

 

 

 

 

………………………………. ………………………………. 

Mgr. Karel Krejza 

1. místostarosta 

Mgr. Ladislav Chlupáč 

starosta 

 

Doložka o vyhlášení OZV 

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

úřadu Litoměřice v souladu s ust. § 12 odst. 1 a 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Současně 

se obecně závazná vyhláška zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.  

 

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

...............  2019 

 

Sejmuto z úřední desky dne: ............... 2019 

 

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

                                                                                                                     (razítko, podpis) 



 
 

M Ě S T O   L I T O M Ě Ř I C E 
 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LITOMĚŘICE 
 

Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, 
 

o místním poplatku z pobytu 
 
Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 5. prosince 2019 usneslo usnesením 
č. .... vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s ustanovením § 10 
písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 

 
Článek 1 

Úvodní ustanovení 
 

1) Město Litoměřice zavádí touto vyhláškou místní poplatek z pobytu (dále jen „poplatek“). 

2) Správcem poplatku je Městský úřad Litoměřice (dále jen „správce poplatku“).1) 
 

Článek 2 
Předmět poplatku, poplatník, plátce a evidenční povinnost plátce 

 

1) Předmět poplatku upravuje zákon.2) 

2) Poplatníka vymezuje zákon.3) 

3) Plátce vymezuje zákon.4) 

4) Evidenční povinnost plátce5) a evidenční povinnost plátce ve zjednodušeném rozsahu6) 

upravuje zákon. 
 

                                                 
1) § 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích (Správcem poplatku je obecní úřad.) 
2) § 3a zákona o místních poplatcích (Předmětem poplatku z pobytu je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě 

jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Předmětem poplatku není pobyt, při kterém je 
na základě zákona omezována osobní svoboda.) 

3) § 3 zákona o místních poplatcích (Poplatníkem poplatku z pobytu je osoba, která v obci není přihlášená.); 
§ 16c zákona o místních poplatcích (Pro účely poplatků se za přihlášení fyzické osoby považuje:  
a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo 
b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo 

zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince 
1.  kterému byl povolen trvalý pobyt, 
2.  který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce, 
3. který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona 

o azylu anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo  
4.  kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců.) 

4) § 3f odst. 1 zákona o místních poplatcích (Plátcem poplatku z pobytu je poskytovatel úplatného pobytu.); 
§ 3f odst. 2 zákona o místních poplatcích (Plátce poplatku je povinen vybrat poplatek od poplatníka.) 

5) § 3g zákona o místních poplatcích 
6) § 3h zákona o místních poplatcích 



Článek 3 
Ohlašovací povinnost 

 

1) Plátce podává ohlášení do 15 dnů od okamžiku, kdy se stal plátcem.7) 

2) Obsah ohlášení upravuje zákon o místních poplatcích.8) 

3) Postup při změně údajů uvedených v ohlášení upravuje zákon.9)  
 

Článek 4 
Sazba poplatku 

 

1) Sazba poplatku 15 Kč. 

2) Výpočet poplatku upravuje zákon.10) 

 
Článek 5 

Osvobození 
 

1) Důvody osvobození od poplatku stanoví zákon o místních poplatcích.11) 

                                                 
7) § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích (Poplatník nebo plátce poplatku je povinen podat správci poplatku 

ohlášení, nevyloučí-li obec tuto povinnost v obecně závazné vyhlášce. V případě poplatku odváděného plátcem 
poplatku podává ohlášení pouze plátce poplatku.) 

8) § 14a odst. 2, 3 a 5 zákona o místních poplatcích: (2) V ohlášení plátce uvede 
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo 
sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou 
jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech, 
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, 
užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou 
činností poplatníka nebo plátce, 
c) údaje rozhodné pro stanovení výše poplatku. 
3) Plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu 
Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů 
požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování. 
5) Povinnost ohlásit údaj podle odstavce 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce 
poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný 
přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.) 

9) § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích (Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je plátce povinen 
tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala, nestanoví-li obec v obecně závazné vyhlášce delší lhůtu.) 

10) § 3c zákona o místních poplatcích (Základ poplatku z pobytu je počet započatých dnů pobytu, s výjimkou dne 
počátku pobytu.); § 3e zákona o místních poplatcích (Poplatek z pobytu se vypočte jako součin základu 
poplatku a sazby poplatku.) 

11) § 3b odst. 1 zákona o místních poplatcích (Od poplatku z pobytu je osvobozena osoba 
a) nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona 

upravujícího sociální služby, osoba která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, a její průvodce, 
b) mladší 18 let, 
c) hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče s výjimkou osoby, 

které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče 
1. hrazená jako příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče podle zákona upravujícího veřejné 

zdravotní pojištění, nebo  
2. nehrazená z veřejného zdravotního pojištění, 

d) pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona  upravujícího ochranu 
veřejného zdraví konaných na území obce nebo 

e) vykonávající na území obce sezónní práci pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu nebo 
f) pobývající na území obce 

1. ve školském zařízení pro výkon ústavní neob ochranné výchovy anebo školském zařízení pro 
preventivně výchovnou péči anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, 

2.  v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby, 
3. v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně prospěšným 

poplatníkem daně z příjmů právnických osob, nebo  



2) Dále se touto vyhláškou stanoví další osvobození od poplatku pro osoby starší 18 let, kteří 

studují na střední škole (gymnázium, střední odborná škola a střední odborné učiliště) 

při pobytu v internátním zařízení takové střední školy. 

 
Článek 6 

Splatnost poplatku 
 

1) Poplatník zaplatí poplatek plátci nejpozději při skončení pobytu. 

2) Vybrané poplatky odvádí plátce čtvrtletně do 15 dnů od skončení příslušného 

kalendářního čtvrtletí. 

 
Článek 7 

Zrušovací ustanovení 
 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 12/2011, o místním poplatku z ubytovací kapacity,  

ze dne 4. 8. 2011. 

 
Článek 8 
Účinnost 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020. 

 

 

 

 

 

………………………………. ………………………………. 

Mgr. Karel Krejza 

1. místostarosta 

Mgr. Ladislav Chlupáč 

starosta 

 

 

Doložka o vyhlášení OZV 

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

úřadu Litoměřice v souladu s ust. § 12 odst. 1 a 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Současně 

se obecně závazná vyhláška zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.  

 

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

...............  2019 

 

Sejmuto z úřední desky dne: ............... 2019 

 

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

                                                                                                                     (razítko, podpis) 

                                                                                                                                                         
4. za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona o integrovaném záchranném 

systému.);  
 § 3b odst. 2 zákona o místních poplatcích (Od poplatku z pobytu je osvobozen příslušník bezpečnostního 

sboru, voják v činné službě, státní zaměstnanec, nebo zaměstnanec České republiky pobývající na území obce 
v zařízení ve vlastnictví České republiky nebo této obce v souvislosti s plněním služebních nebo pracovních 
úkolů.); 
§ 3b odst. 3 zákona o místních poplatcích (Sezónní prací podle odstavce 1 písm. e) je práce, která je závislá 
na střídání ročních období a zpravidla se každým rokem opakuje.) 



 

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru za rok 2019 

 

Kontrolní výbor na základě usnesení č. 10/1/2019 - Plán činnosti Kontrolního výboru při ZM 

Litoměřice na rok 2019 a na základě § 119 odst. (3) zákona č. 128/2000 Sb. Zákona o 

obcích provedl, resp. provede následující, níže uvedené kontroly, jejichž podrobný popis je 

uveden v zápisech Kontrolního výboru, které jsou pravidelně zveřejňovány na webových 

stránkách města. 

a) Kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce 

• Kontrolní výbor zkontroloval plnění usnesení ZM ze dne 1. 11. 2018, 6. 12. 

2018, 7. 2. 2019, 11. 4. 2019 a 13. 6. 2019 

• Kontrolní výbor zkontroloval plnění usnesení RM (řádných i mimořádných) ze 

dne 17. 12. 2018, 14. 1. 2019, 28. 1. 2019, 31. 1. 2019, 11. 2. 2019, 25. 2. 

2019, 11. 3. 2019, 25. 3.2019, 1. 3. 2019, 1. 4. 2019, 8. 4. 2019, 23. 4. 2019, 

6. 5. 2019, 20. 5. 2019, 3. 6. 2019 24. 6. 2019, 15. 7. 2019, 5. 8. 2019, 26. 8. 

2019, 9. 9. 2019, 23. 9. 2019, 7. 10. 2019, 21. 10. 2019 

Ve všech uvedených případech neshledal kontrolní výbor žádná porušení předpisů. 

b) Provedl kontrolu na základě pověření Zastupitelstva města Litoměřic u: 

• Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863  

• příspěvková organizace Centrální školní jídelna 

V obou případech nebyly zjištěny nedostatky.  Doporučení vzešlá z provedených 

kontrol, jsou součástí originálního zápisu, jehož kopie je vyvěšena na webu města 

(Zápis z jednání výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice Kontrolní výbor (KV) 

ze dne 17. 6. 2019) 

c) Členové Kontrolního výboru se účastnili výběrových řízeních vyhlášených městem, 

dle požadavků Rady města viz zápisy z jednání KV. 

 

d) Kontrola nakládání s nepotřebným majetkem města je v současnosti 

prováděna a závěry z ní budou provedeny na jednání Kontrolního výboru dne 

9. 12. 2019 

 

 



DODATEK Č. 1 
K LICENČNÍ SMLOUVĚ K OCHRANNÝM ZNÁMKÁM  

„ZAHRADA ČECH“ 
 

uzavřené podle § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů  
a zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů 

 
 

Město Litoměřice 
Se sídlem: Mírové náměstí 15/7, PSČ: 412 01, Litoměřice 
IČO: 00263958 
DIČ: CZ00263958 
Zastoupené: Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou města 
Bankovní spojení: 19-1524471/0100. 
(dále jen „Poskytovatel“) 
 
a 
 
Zahrada Čech s.r.o. 
Se sídlem: Litoměřice - Předměstí , Na Vinici 948/13, PSČ 412 01 
IČO: 22794701 
DIČ: CZ22794701 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Ústí nad Labem, oddíle C, 
vložka č. 31640 
Zastoupena: Ing. Petr Skřivánek a Lukas Wünsch, jednatelé 
(dále jen „Nabyvatel“)  
 
(společně dále též jako „smluvní strany“ nebo každá jednotlivě jako „smluvní strana“) 
 
 

uzavírají Dodatek č. 1 k licenční smlouvě v tomto znění  
(dále jen „Dodatek“) 

 
 

 

Článek 1 
Předmět dodatku  

 

1. Smluvní strany spolu dne 03.07.2017 uzavřely licenční smlouvu ke slovní ochranné 
známce číslo zápisu 180 482 a obrazové ochranné známce číslo zápisu 175 059, 
s účinností od 01.05.2018 (dále jen „Licenční smlouva“). 
 

2. Poskytovatel a nabyvatel se dohodli, že tímto Dodatkem upraví Článek 4 Licenční 
smlouvy „Licenční poplatek“ a změní způsob placení licenčního poplatku. 

 

 



Článek 2 
Změnová ustanovení 

 
Článek 4 Licenční smlouvy se mění takto: 
 

Článek 4 

Licenční poplatek 
  

1. Nabyvatel je povinen zaplatit poskytovateli za právo užívat Ochranné známky licenční 
poplatek ve výši 200.000,- Kč (slovy: dvěstětisíc korun českých) + DPH v platné sazbě 
ročně. Poskytovateli vzniká nárok i na zaplacení poměrné výše ročního poplatku, a to 
ve výši 1/12 ročního poplatku za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinnosti 
Smlouvy.  

2. Smluvní strany sjednávají splatnost poplatku ve dvou splátkách a to tak, že první 
splátku se zavazuje Nabyvatel zaplatit Poskytovateli vždy do 31.5., druhou splátku vždy 
do 30.9. příslušného kalendářního roku. Výše dvou nerovnoměrných splátek bude 
stanovena platebním kalendářem, který každoročně vždy do konce měsíce března 
vypracuje ekonomický odbor MěÚ Litoměřice v součinnosti s Nabyvatelem.  
 

3.  Licenční poplatek bude Nabyvatelem zaplacen bezhotovostním převodem na účet 
Poskytovatele uvedený v záhlaví této Smlouvy na základě daňového dokladu 
vystaveného Poskytovatelem. Dnem zaplacení se rozumí den připsání předmětné částky 
na účet Poskytovatele. 

4. Každoročně se poplatek zvyšuje o roční míru inflace vyhlášenou Českým statistickým 
úřadem za předchozí kalendářní rok (tj. poprvé v roce 2019 o inflaci vyhlášenou  
za rok 2018), a to zpětně s účinností od 1.1. příslušného roku. Při výpočtu zvýšení 
poplatku o inflaci se vychází z částky poplatku stanovené pro předchozí kalendářní rok. 
 

5. Smluvní strany sjednávají splatnost navýšení poplatku o inflaci ve dvou splátkách ve 
stejné výši a to tak, že první splátku se zavazuje Nabyvatel zaplatit Poskytovateli vždy 
do 30.4., druhou splátku vždy do 31.10. příslušného kalendářního roku. 
  

6. Ostatní ustanovení Licenční smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají nezměněna. 
 

Článek 3 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tento Dodatek nabývá účinnosti dne 01.01.2020.   

2. Smluvní strany podpisem tohoto Dodatku potvrzují, že ve smyslu § 1770 občanského 
zákoníku mezi sebou před uzavřením tohoto Dodatku ujednaly dohodu, podle které je 
tento Dodatek platně uzavřen dnem podpisu poslední ze smluvních stran. 

3. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, přičemž každá ze smluvních 
stran obdrží po dvou z nich.  



4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že obsah tohoto Dodatku považuje za určitý a 
srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto 
Dodatku rozhodující. 

5. Město Litoměřice, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto 
právního jednání splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tento Dodatek 
zveřejní v ISRS.  

 

6. 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 tohoto Dodatku v ISRS na dobu neurčitou a 
uvádějí, že výslovně označily údaje, které se neuveřejňují. 

 

7. Město Litoměřice touto doložkou ve smyslu příslušných ustanovení zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že tento Dodatek k 
Licenční smlouvě byl uzavřen po splnění všech zákonných podmínek, jimiž uvedený 
zákon podmiňuje platnost tohoto právního jednání. 
 

8. Zastupitelstvo města Litoměřice schválilo uzavření tohoto Dodatku usnesením  
č. …/../2019 ze dne 05.12.2019.  

  

V Litoměřicích dne ... prosince 2019                       V Litoměřicích dne ... prosince 2019 
 
 
 
 
Poskytovatel:                 Nabyvatel:  
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DODATEK Č. 1  
KE SMLOUVĚ O NÁJMU VÝSTAVIŠTĚ  

ZAHRADA ČECH 

 
uzavřené dle ustanovení § 2201 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)   
 

 

 
Město Litoměřice 

Se sídlem: Mírové náměstí 15/7, PSČ: 412 01, Litoměřice 

IČO: 00263958 

DIČ: CZ00263958 

Zastoupené: Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou města 

Bankovní spojení: 19-1524471/0100. 
(dále jen „Pronajímatel“) 

 
a 

 
Zahrada Čech s.r.o. 
Se sídlem: Litoměřice - Předměstí, Na Vinici 948/13, PSČ 412 01 

IČO: 22794701 

DIČ: CZ22794701 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Ústí nad Labem, oddíle C, 
vložka č. 31640 

Zastoupena: Ing. Petr Skřivánek a Lukas Wünsch, jednatelé 

(dále jen „Nájemce“)  
 
(společně dále též jako „smluvní strany“ nebo každá jednotlivě jako „smluvní strana“) 

 
 

uzavírají Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě v tomto znění 
(dále jen „Dodatek“) 

 

 

1. PŘEDMĚT DODATKU 

1. Smluvní strany spolu dne 03.07.2017 uzavřely nájemní smlouvu o užívání nemovitých 
a movitých věcí (dále jen „Nájemní smlouva“). 
 

2. Poskytovatel a nabyvatel se dohodli, že tímto Dodatkem upraví Článek 6 Nájemní 
smlouvy „Nájemné“ a změní způsob placení nájemného. 
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2. ZMĚNOVÁ USTANOVENÍ 
 
Článek 6 Nájemní smlouvy se mění takto: 
  

6. NÁJEMNÉ 
 

1. Pronajímatel touto Smlouvou přenechává Nájemci do užívání Nemovitosti 
za dohodnuté nájemné v měsíční výši 180.000,- Kč (slovy: stoosmdesáttisíc korun 
českých). K nájemnému bude připočtena příslušná sazba DPH. Nájemce je povinen 
platit Pronajímateli nájemné formou měsíčních úhrad vždy nejpozději do 30. (slovy: 
třicátého) dne příslušného kalendářního měsíce, za který je nájemné placeno. Výše 
měsíčních úhrad bude rozvržena v nerovnoměrných splátkách stanovených platebním 
kalendářem, který bude každoročně vždy do konce měsíce března vypracován 
ekonomickým odborem MěÚ Litoměřice v součinnosti s Nájemcem a stanoví výši 
úhrad od dubna příslušného kalendářního roku do března (včetně) následujícího 
kalendářního roku. Poprvé platební kalendář stanoví výši úhrad od dubna 2020 do 
března 2021 (včetně). Nájemné bude Nájemcem placeno bezhotovostním převodem na 
účet Pronajímatele uvedený v záhlaví této Smlouvy na základě daňového dokladu 
vystaveného Pronajímatelem. Dnem zaplacení se rozumí den připsání předmětné 
částky na účet Pronajímatele. 

 

2. Za období od ledna 2020 do března 2020 (včetně) zaplatí Nájemce úhradu ve výši 
50.000,- Kč (slovy: padesáttisíc korun českých) bez DPH měsíčně. 

   
3. Pronajímatel touto Smlouvou přenechává Nájemci do užívání Movité věci 

za dohodnuté nájemné ve výši 40.000,- Kč (slovy: čtyřicettisíc korun českých) ročně. 
K nájemnému bude připočtena příslušná sazba DPH. Nájemce je povinen platit 
Pronajímateli nájemné ve dvou splátkách ve stejné výši a to tak, že první splátku se 
zavazuje zaplatit vždy do 30.6., druhou splátku vždy do 30.11. příslušného 
kalendářního roku. Smluvní strany výslovně sjednávají, že na výši nájemného nemá  
a v budoucnu nebude mít vliv snížení počtu nebo zhoršení stavu Movitých věcí  
ve srovnání se Seznamem uvedeným v Příloze č. 2 Smlouvy. Pronajímateli vzniká 
nárok i na zaplacení poměrné výše ročního nájemného, a to ve výši 1/12 ročního 
nájemného za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinnosti Smlouvy. Nájemné 
bude Nájemcem zaplaceno bezhotovostním převodem na účet Pronajímatele uvedený 
v záhlaví této Smlouvy na základě daňového dokladu vystaveného Pronajímatelem. 
Dnem zaplacení se rozumí den připsání předmětné částky na účet Pronajímatele. 

 

4. Nájemné nezahrnuje úhrady za služby spojené s užíváním Předmětu nájmu. Jakákoli 
změna nájemného podléhá dohodě smluvních stran. 

 

5. Každoročně se nájemné zvyšuje o roční míru inflace vyhlášenou Českým statistickým 
úřadem za předchozí kalendářní rok (tj. poprvé v roce 2019 o inflaci vyhlášenou  
za rok 2018), a to zpětně s účinností od 1.1. příslušného roku. Při výpočtu zvýšení 
nájemného o inflaci se vychází z částky nájemného stanovené pro předchozí 
kalendářní rok. Zvýšené nájemné je Nájemci účtováno od měsíce dubna. Rozdíl mezi 
nájemným již zaplaceným v příslušném roce (za leden až březen) a nájemným 
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zvýšeným o inflaci se Nájemce zavazuje zaplatit do 15 dnů po jeho písemném 
vyúčtování Pronajímatelem na základě jím vystavené faktury.   

6. Smluvní strany sjednávají splatnost navýšení nájemného o inflaci ve dvou splátkách ve 
stejné výši a to tak, že první splátku se zavazuje Nabyvatel zaplatit Poskytovateli vždy 
do 30.4., druhou splátku vždy do 31.10. příslušného kalendářního roku. 

 

Ostatní ustanovení Nájemní smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají nezměněna. 
 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tento Dodatek nabývá účinnosti dne 01.01.2020.   
2. Smluvní strany podpisem tohoto Dodatku potvrzují, že ve smyslu § 1770 občanského 

zákoníku mezi sebou před uzavřením tohoto Dodatku ujednaly dohodu, podle které je 
tento Dodatek platně uzavřen dnem podpisu poslední ze smluvních stran. 

3. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, přičemž každá ze smluvních 
stran obdrží po dvou z nich.  

4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že obsah tohoto Dodatku považuje za určitý a 
srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto 
Dodatku rozhodující. 

5. Město Litoměřice, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto 
právního jednání splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tento Dodatek 
zveřejní v ISRS.  

6. Smluvní strany jsou si vědomy, že Město Litoměřice je povinným subjektem podle 
zákona o registru smluv, a tímto vyslovují svůj souhlas se zveřejněním tohoto 
Dodatku v ISRS na dobu neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje, které se 
neuveřejňují. 

7. Město Litoměřice touto doložkou ve smyslu příslušných ustanovení zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že tento Dodatek k 
Nájemní smlouvě byl uzavřen po splnění všech zákonných podmínek, jimiž uvedený 
zákon podmiňuje platnost tohoto právního jednání. 
 

8. Zastupitelstvo města Litoměřice schválilo uzavření tohoto Dodatku usnesením  
č. …/../2019 ze dne 05.12.2019.  

  

V Litoměřicích dne ... prosince 2019   V Litoměřicích dne ... prosince 2019 
 
 
 
Pronajímatel:      Nájemce: 
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DAROVACÍ SMLOUVA 
Č. 

 

 

O B D A R O V A N Ý  

Univerzita Karlova  

Sídlem Praha 1, Staré Město, Ovocný trh 560/5, PSČ 110 00 

IČO 00216208 

zastoupena  prof. MUDr. Tomášem Zimou, DrSc., rektorem 

(dále jen obdarovaný) 

 

A  

 

D Á R C E  

Město Litoměřice 

sídlem Litoměřice-Město, Mírové náměstí 15/7, PSČ 412 01 

IČO 00263958 

zastoupeno Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou 

(dále jen dárce)  

(dále společně jako „smluvní strany“) 

uzavírají dle § 2055 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku tuto darovací smlouvu 
(dále jen „smlouva“) následujícího znění 

 

 

I. P Ř E D M Ě T  A  Ú Č E L  S M L O U V Y   

1. Smluvní strany uzavřely „Smlouvu o spolupráci při výzkumu geotermální energie“ (dále 
jen smlouva o spolupráci).  

2. Účelem této smlouvy je vytváření podmínek pro rozvoj výzkumné infrastruktury RINGEN 
v kontextu smlouvy o spolupráci. Účel této smlouvy bude naplňován v souladu 
s podmínkami uvedenými ve smlouvě o spolupráci. 

3. Předmětem této smlouvy je závazek dárce za dále uvedených podmínek bezplatně 
převést vlastnické právo k dále uvedené věci a dále závazek obdarovaného věc přijmout 
a za dále uvedených podmínek využívat. 

4. Dárce má ve svém výlučném vlastnictví nemovité věci, pozemky:  

a) parc.č. 4008/95 o výměře 15141 m2, druh pozemku: ostatní plocha,  

b) parc.č. 4008/112 o výměře 188 m2, druh pozemku: ostatní plocha,  

c) parc.č. 400/116 o výměře 7852 m2, druh pozemku: ostatní plocha a  
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d) parc.č. 4008/117 o výměře 2110 m2, druh pozemku: ostatní plocha,  

vše  v katastrálním území a obci Litoměřice, zapsané na listu vlastnictví č.1 vedeném u 
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice.  

5.  Předmětem převodu podle této smlouvy je nově vzniklý pozemek parc.č. 4008/131 o 
výměře 848 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba č.p. 
2318 obč.vyb., která je ve vlastnictví obdarovaného. Pozemek parc.č. 4008/131 je dosud 
neevidovaný v katastru nemovitostí a vznikl oddělením z pozemků parc.č. 4008/95, 
4008/112, 4008/116 4008/117 dle geometrického plánu č. 4749-158/2019 ze dne 
23.07.2019, vyhotovitel GEOS Litoměřice s.r.o., Nerudova 829/6, Litoměřice, GP 
očíslování parcel odsouhlaseno Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrálním 
pracovištěm Litoměřice dne 25.07.2019 pod číslem 1230/2019-506 (dále též jako 
„nemovitá věc“). Geometrický plán č. 4749-158/2019 je nedílnou součástí této smlouvy. 

6. Nemovitá věc se nachází v areálu, který je ve vlastnictví dárce. Dárce zabezpečí, aby měl 
obdarovaný přístup k nemovité věci. 

 

 

II. D A R O V Á N Í  

1. Dárce tímto převádí vlastnické právo k nemovité věci specifikované v čl. I odst. 5 této 
smlouvy na obdarovaného a obdarovaný tímto nemovitou věc přijímá a zavazuje se ji 
využívat podle dále uvedených podmínek.  

2. Dárce prohlašuje, že jeho možnost disponovat s nemovitou věcí není žádným způsobem 
omezena. Dárce prohlašuje, že nemovitá věc je bez právních vad, zejména bez dluhů, 
věcných břemen a užívacích práv.  

Dárce upozorňuje obdarovaného, že se na předmětném pozemku mohou nacházet 
zákonná věcná břemena (ex lege) - inženýrské sítě včetně ochranných pásem, které se 
v minulosti nezapisovaly do katastru nemovitostí.     

3. Dárce prohlašuje, že stav nemovité věci, která je předmětem převodu vlastnictví dle této 
smlouvy, odpovídá opotřebení při obvyklém užívání. Obdarovanému je tento stav znám, 
neboť se s ním před podpisem této smlouvy seznámil. 

4. Zastupitelstvo města Litoměřice schválilo záměr převodu nemovité věci uvedené 
v Článku I odst. 5. této smlouvy svým usnesením č. 130/4/2019 ze dne 12.9.2019; 
záměr převodu byl zveřejněn na úřední desce od 8.7.2019 do 24.7.2019. Bezúplatný 
převod nemovité věci schválilo Zastupitelstvo města Litoměřice dne 5.12.2019 
usnesením č.  XXXXX/2019.  

5. Obdarovaný je oprávněn nemovitou věc vrátit, v takovém případě nemá nárok na náhradu 
za případné zhodnocení. 

 

 

III. N A B Y T Í  V L A S T N I C T V Í  A  S O U V I S E J Í C Í  J E D N Á N Í  

1. Vlastnické právo k darované nemovité věci obdarovaný nabyde až vkladem práva do 
veřejného seznamu vedeného příslušným katastrem nemovitostí, a to k okamžiku, kdy bude 
návrh na vklad doručen příslušnému katastrálnímu úřadu.  

2. Dárce se zavazuje, že ode dne účinnosti této smlouvy až do okamžiku nabytí vlastnického 
práva k nemovitosti obdarovaným nezatíží ji žádným právem třetí osoby (včetně zástavního 
práva, věcného břemene, předkupního práva či práva nájmu) a zdrží se jakýchkoliv úkonů, 
které by měly nebo mohly mít za následek snížení hodnoty nemovitosti, nebo které by vedly 
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nebo mohly vést ke zmaření či ztížení převodu vlastnického práva k nemovitosti na 
obdarovaného. 

3. Tento převod nepodléhá daňové povinnosti, správní poplatek spojený s vkladem práva do 
katastru nemovitostí se zavazuje uhradit dárce.  

4. Smluvní strany se výslovně podpisem této smlouvy, zavazují poskytnout si veškerou 
součinnost při vkladu vlastnického práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí, bez 
odkladu se sejít k podpisu veškerých, katastrálním úřadem, vyžádaných dokumentů, či 
předložit jakékoliv vyžádané doplňující doklady. V případě, že by nedošlo ke vkladu 
vlastnického práva do katastru nemovitostí na základě této smlouvy, a to z důvodu 
pravomocného zastavení řízení či zamítnutí návrhu na vklad práva katastrálním úřadem, obě 
smluvní strany se výslovně zavazují, že uzavřou novou smlouvu o převodu vlastnictví, 
naplňující stejný cíl, tj. převod vlastnictví v této smlouvě popsané nemovité věci za 
dohodnutých podmínek, a to ve lhůtě 30-ti pracovních dnů ode dne nabytí právní moci 
příslušného rozhodnutí katastrálního úřadu, kterým bude řízení zastaveno nebo kterým bude 
návrh zamítnut.  

 

IV. P O D M Í N K Y  V Y U Ž Í V Á N Í  N E M O V I T O S T I  

1. Nemovitost bude použita pro rozvoj infrastruktury RINGEN.  

2. Obdarovaný bude nemovitost využívat zejména pro výzkumné, vědecké a vzdělávací 
účely.  

3. Obdarovaný svěří nemovitost do správy své součásti - Přírodovědecké fakulty UK. 

4. Smluvní strany se zavazují k vzájemné spolupráci tak, aby náklady spojené s provozem 
a údržbou nemovitosti byly hrazeny z prostředků RINGEN. 

 

V. O D S T O U P E N Í  O D  S M L O U V Y  

1. Každá ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení 
druhou smluvní stranou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dojitím druhé 
smluvní straně. 

 

VI. S P O L E Č N Á  A  Z Á V Ě R E Č N Á  U S T A N O V E N Í   

1. Smluvní strany si jsou vědomy, že areál kasáren, ve kterém se nemovitá věc nachází, je 
tzv. chráněným územím pro zvláštní zásahy do zemské kůry stanoveným Obvodním 
báňským úřadem (OBÚ), a tudíž je veškerá stavební činnost podmíněna souhlasem OBÚ. 

2. Žádná ze smluvních stran nemůže ani pohledávku, ani dluh z této smlouvy, ani tuto 
smlouvu postoupit třetí osobě.  

3. Žádná práva a povinnosti smluvních stran nelze dovozovat z praxe zavedené mezi 
smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu 
plnění této smlouvy.  

4. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této 
vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku. 

5. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou číslovaného dodatku k této smlouvě.  

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obdarovanému náleží dvě 
vyhotovení, dárci jedno vyhotovení a jedno vyhotovení je určeno pro katastrální úřad. 

7. Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední stranou. 
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8. K uzavření této smlouvy byl podle ust. § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o 
vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, vydán předchozí písemný souhlas 
Správní rady vysoké školy dne …….. V souladu s ust. § 15 odst. 6 výše citovaného zákona 
o vysokých školách oznámila vydání předchozího souhlasu Ministerstvu školství, mládeže 
a tělovýchovy České republiky Správní rada vysoké školy dne ……., přičemž kopie 
příslušných listin je nečíslovanou přílohou této smlouvy. 

9. Tato smlouva podléhá schválení zastupitelstvem města Litoměřice postupem stanoveným 
v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 

10. Město Litoměřice touto doložkou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že tato darovací smlouva byla uzavřena po 
splnění všech zákonných podmínek, jimiž uvedený zákon podmiňuje platnost tohoto právního 
jednání. 

 

 

V Praze dne …………. V Litoměřicích, dne ……….. 

  

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. Mgr. Ladislav Chlupáč 

rektor starosta 

Univerzity Karlovy v Praze města Litoměřice 
 

 



 



 
 
 

 

Zápis 
z jednání komise při Radě města Litoměřice 

(komise majetková vč. agendy likvidační) 

 

konané dne 11.11.2019 od 16,00 hod. v budově Městského úřadu Litoměřice, kancelář odboru správy 
nemovitého majetku města, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice 

 

Přítomni: 

 MUDr. Ondřej Štěrba 
 Ing. Zdeněk Bezděka 
 Mgr. Václav Härting 
 Ing. Luboš Janoušek 
 Josef Kalina ml. 
 František Kadeřábek 
 Ing. Zdeněk Černý 
 Roman Kozák 

Jednání řídil: MUDr. Ondřej Štěrba 

Zapisovatelka: Lenka Jindřichová 

 

Program: 
8. Návrhy na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci zápis č. 1 - 6 
 
Zápis č. 1 Návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci / správní odbor 
Účet                    druh                                  org.                                            částka  
02203  stroj kopírovascí Bizhub     2000                zůstatková cena      2 499,00 
02803             stroje  psací a skartovací     2000                       26 983,00 
02804  PC, monitory,tiskárny      2000                     262 867,00 
90201  panely inf.,monitory,tokeny     2000                   59 813,00 
Celkem:                          352 162,00 
 
Vyřadit z důvodu nerentabilní opravy, opotřebení a stáří majetku, posouzení stavu viz přílohy orig. zápisu. 
   
Hlasováním  pro:7  proti: 0  zdržel se:1 
MK doporučuje: vyřazení majetku a jeho likvidaci  
 
Zápis č. 2 Návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci /odbor sociálních věcí a zdrav. 
Účet                    druh                                             org.                                     částka   
90201        stoly        6372        10 878,00 
Celkem:                      10 878,00  
Vyřadit z důvodu nerentabilní opravy, opotřebení a stáří majetku, posouzení stavu viz přílohy orig. zápisu. 
   
Hlasováním  pro:7  proti: 0  zdržel se:1 
MK doporučuje: vyřazení majetku a jeho likvidaci  
 
Zápis č. 3 Návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci / odbor správní 
 
 
Účet                    druh                                             org.                                     částka   
02211   klimatizace ACOND        2000         33 660,00                               
Celkem:                            33 660,00 



Vyřadit z důvodu nerentabilní opravy, opotřebení a stáří majetku, posouzení stavu viz přílohy orig. zápisu. 
   
Hlasováním  pro:0  proti: 0  zdržel se:0 
MK doporučuje: vyřazení majetku a jeho likvidaci  
 
Zápis č. 4 Návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci / odbor správní 
Účet                    druh                                                  org.                                     částka   
02807   židle, taburety    2000       39 906,00 
02815   lednice, chladnička   2000         9 996,00 
90201   křeslo, židle, ventilátor   2000       26 109,00 
Celkem:                          76 011,00 
 
Vyřadit z důvodu nerentabilní opravy, opotřebení a stáří majetku, posouzení stavu viz přílohy orig. zápisu. 
   
Hlasováním  pro:7  proti: 0  zdržel se:1 
MK doporučuje: vyřazení majetku a jeho likvidaci  
 
Zápis č. 5 Návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci/ organizační složka SMART CITY 
 
Účet                    druh                                                  org.                                   částka   
02806   tel. Mobilní Samsung    9100      7 559,00 
90201   lampička Robin bílá   9100                     876,00 
Celkem:                         8 435,00 
                       
Vyřadit z důvodu nerentabilní opravy, opotřebení a stáří majetku, posouzení stavu viz přílohy orig. zápisu. 
   
Hlasováním  pro:7  proti: 0  zdržel se:1 
MK doporučuje: vyřazení majetku a jeho likvidaci  
 
Zápis č. 6 Návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci/správní odbor 
 
Účet                    druh                                             org.                                     částka   
02805   mobilní telefony Huawei 2000         7 561,00 
90201   mobilní telefony Nokia, Aligátor 2000         4 618,00                            
Celkem:                         12 179,00 
 
Vyřadit z důvodu nerentabilní opravy, opotřebení a stáří majetku, posouzení stavu viz přílohy orig. zápisu. 
   
Hlasováním  pro:7  proti: 0  zdržel se:1 
MK doporučuje: vyřazení majetku a jeho likvidaci  
 
 
Členové komise s návrhy na vyřazení majetku, uvedeného pod čísly návrhů č.1. až 6. na základě žádostí 
od vedoucích odborů, pověřených pracovníků a odborných posudků souhlasí a doporučují vyřazení 
tohoto majetku z účetní evidence. Návrhy na vyřazení majetku budou projednány v ZM dne 5.12.2019. 
Likvidace vyřazeného majetku bude doložena protokoly o předání k fyzické likvidaci nebo doklady o 
provedení likvidace přes odbornou firmu / ekologicky. 
                                                 
                                           
 
Za komisi: 
 
MUDr. Ondřej Štěrba  ………………………..……. 
 
Ing. Zdeněk Bezděka  ………………………..…….  
 
Mgr. Václav Härting  ………………………..……. 
 
Roman Kozák   …………………………….. 
 



Ing. Luboš Janoušek  ………………………..……. 
 
Josef Kalina ml.   ………………………..…….    
 
František Kadeřábek  ………………………..……. 
 
Ing. Zdeněk Černý  …………………………….. 
 
 
 
   
 
  
  
 
 
 
 


