
PROGRAM 
na 5. jednání Zastupitelstva m ěsta Litom ěřic  

konaného dne 9.4.2015 od 16 hod. v kongresovém sále  Hradu v Litom ěřicích 
 
I. Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu 
II. Doplnění / stažení bodu programu 
III. Hlasování o programu 
IV. Body jednání: 
 

1. Převod Domova U Trati do majetku m ěsta Litom ěřice z Ústeckého kraje na M ěsto Litom ěřice 
2. a) Rozpo čtová opat ření dle doporu čení FV ze dne 1.4.2015  

doplněný bod:  
b) Rozpočtová opatření – účelové dotace 

3. Inventariza ční zpráva M ěsta Litom ěřice za rok 2014   
4. Zpráva o zjišt ěních z auditu shody provedeného u Odboru správy nem ovitého majetku m ěsta  – 

Zahrada Čech s.r.o.      
5. Program regenerace MPR Litom ěřice – finan ční příspěvky na rok 2015 
6. Schválení dotací na činnost -  Ob čanské sdružení Puellae cantantes a Klub p řátel chlapeckého 

sboru Páni kluci  
7. Infrastruktura rekrea ční plavby v Litom ěřicích - petice ob čanů   
8. Jednací řád ZM 
9. Postoupení pohledávky za kupní cenou (za bytovou  jednotku) 
10. Volba soudních p řísedících Okresního soudu v Litom ěřicích 
11. Zrušení zástavního práva 
12. Prominutí úroku z prodlení      
13. Nominace do volby Rady Národní sít ě Zdravých m ěst ČR 
14. Aktualizace Zdravotního plánu m ěsta Litom ěřice   
15. Zrušení p ředkupního práva pro M ěsto Litom ěřice u pozemk ů parc. č. 3876/1, 3876/2 a 3876/3 v 

k. ú. Litom ěřice 
16. Zrušení p ředkupního práva pro M ěsto Litom ěřice u pozemku parc. č. 1345/2 v k.ú. Pokratice  
17. Schválení po řízení zprávy o uplat ňování Územního plánu Litom ěřice 
18. Schválení uzav ření Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního oper ačního programu regionu 

soudržnosti Severozápad na projekt: „Litom ěřice - modernizace a dostavba autobusového 
nádraží I. etapa“ (CZ.1.09/1.2.00/77.01196)        

19. Zápis z likvida ční komise        
20. Schválení zm ěny P řílohy č. 1 k Statutu sociálního fondu č. 2/2012   
21. Participativní rozpo čtování        

 
Majetkové záležitosti:   
Záměry: 

22. Nabídka k odkoupení podílu o velikosti ½ vzhledem k  celku pozemku parc. č. 2472/1 (orná p ůda) 
o celkové vým ěře 17841 m2 v k.ú. Litom ěřice  

23. Prodej pozemku parc. č. 4066/2 o vým ěře 29 m2 (zast.plocha) a 4066/5 o vým ěře 2089 m2 

(zahrada) v k.ú. Litom ěřice 
24. Revokace usnesení  ZM ze dne 24.04.2014 pod bod em 77/3/2014 - Prodej části pozemku parc. č. 

2718/2 o vým ěře cca 70 m 2 (ost.plocha) v k.ú. Litom ěřice 
25. Prodej části pozemku parc. č. 2468/1 (orná) o vým ěře cca 850 m 2 v k.ú. Litom ěřice 
26. Prodej části pozemku parc. č. 2530/1 (ost.plocha) o vým ěře cca 360 m 2 v k.ú. Litom ěřice  
27. Prodej části pozemku parc. č. 3718/1 (ost.plocha) o vým ěře cca 200 m 2 v k.ú. Litom ěřice  
28. Prodej části pozemku parc. č. 4119/9 v k.ú. Litom ěřice (zahrádká řská kolonie č. 26) v k.ú. 

Litom ěřice 
29. Prodej pozemku parc. č. 196/52 o vým ěře 6 m2, parc.č.196/53 o vým ěře 18 m2 a část pozemku 

parc. č. 196/14 v k.ú. Pokratice  
30. Žádost o bezúplatný p řevod pozemk ů v k.ú. Litom ěřice (dle tabulky) na ČR ÚZSVM 

 
Prodeje: 

31. Prodej BJ č.1757/17 v ul. Družstevní 1757/27 v k.ú. Litom ěřice dle schválených Zásad prodeje 
obytných dom ů, jednotek a nebytových prostor ů z majetku M ěsta  

32. Uplatn ění předkupního práva o p řevodu BJ č. 430/26, ul. Ladova 430 v k.ú. Pokratice 
33. Revokace usnesení č 62/3/2015 ZM ze dne 29.01.2015 - zm ěna kupujícího  



34. Bezúplatný p řevod pozemk ů parc.č. 826/2, 2714/29,  2714/35 a 2714/55 (ostat.plocha)  v k.ú. 
Litom ěřice, smlouva č.j. 1047/2015 od ČR ÚZSVM 

35. Zřízení věcného b řemene – služebnosti  umíst ění provozování, údržby a oprav elektriza ční 
distribu ční soustavy k části pozemk ů parc.č. 910 a 922/1 v k.ú. Litom ěřice 

36. Zřízení věcného b řemene – služebnosti  umíst ění provozování, údržby a oprav vodovodní a 
kanaliza ční přípojky k části pozemk ů parc.č. 1345/6 a 1345/7 v k.ú. Pokratice  

37. Zřízení věcného b řemene – služebnosti  umíst ění provozování, údržby a oprav plynárenského 
zařízení k části pozemku parc. č. 1345/6 v k.ú. Pokratice 

38. Zřízení věcného b řemene – služebnosti  umíst ění provozování, údržby a oprav vodovodní a 
kanaliza ční přípojky k části pozemk ů parc.č. 2188/1, 5227/48, 5227/49 v k.ú. Litom ěřice  
 
Doplněné body: 

39. Změna kompetencí místostarostů města Litoměřic v oblasti TSM Litoměřice 
40. Schválení poskytování měsíčních odměn členům zastupitelstva 
41. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru,  přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na 
území města Litoměřice 

42. Vzetí na vědomí rezignaci člena dozorčí rady 1. Geotermální Litoměřice, a.s.   
 Návrh nových členů dozorčí rady a členů představenstva 1. Geotermální Litoměřice, a.s. pro nové 

funkční období 
43. Schválení smlouvy o dílo - Zateplení a výměna otvorových výplní ZŠ U Stadionu a MŠ Masarykova – 

část ZŠ U Stadionu střešní plášť 
 
 
 
 
 

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



M ě s t s k ý    ú ř a d    v    L i t o m ě ř i c í c h 
 
 

N Á V R H   D O   Z M 
 
 

 
Pro jednání Zastupitelstva města Litoměřice, dne 09. 04. 2015 
 
Předkládá:                              Ing. Pavel Grund  - místostarosta  
 
Návrh:  

 
Převod Domova U Trati do správy m ěsta Litom ěřice z ÚK na M ěsto Litom ěřice. 
 
Odůvodn ění: 
 
Ústecký kraj vyzval město Litoměřice k převodu a provozování sociálního zařízení 
Domov U Trati, které je doposud provozováno Ústeckým krajem.  
Na základě dopisu od Mgr. Martina Kliky, člena Rady ÚK zaslaného dne 17.3.2015 
vyplývá, že provoz Domova U Trati by měl být zajištěn městem a nikoliv dalším 
poskytovatelem.   
Zastupitelé se velmi podrobně zabývali možnostmi převodu, náklady na provozování 
i stavebně-technickým stavem budovy.  
Vzhledem ke snížení finančních prostředků v rámci dotací ÚK do sociální oblasti 
v našem městě (které se mohou dotknout i provozu Domova U Trati) a na základě 
ústního příslibu Mgr. Martina Kliky, že zařízení bude Ústecký kraj provozovat 
minimálně další 2 roky, se rozhodli na pracovním jednání zastupitelstva přítomní 
zástupci politických subjektů nedoporučit převod zařízení na město Litoměřice. 
Zároveň však vyjádřili vůli o tomto znovu jednat, pokud by Ústecký kraj opětovně 
uvažoval o převodu či zrušení předmětného zařízení.  
Součástí odůvodnění jsou přílohy č.1,2,3.  
 
 
Návrh na usnesení:  
Zastupitelstvo m ěsta neschvaluje převod litoměřického domova pro seniory 
s názvem „Domov U Trati“ do správy města Litoměřice z Ústeckého kraje na Město 
Litoměřice (převod movitého a nemovitého majetku a závazek udržení a provozování 
současných služeb). Město Litoměřice žádá Ústecký kraj, pokud se v budoucnosti 
bude snažit  Domov U Trati převést na jiný právní subjekt nebo jeho provoz zrušit, 
aby znovu vstoupilo v jednání s městem Litoměřice a jasně specifikovalo jaké 
podmínky (provoz, udržitelnost služby, majetkové vyrovnání a další práva a 
povinnosti), musí  nový zřizovatel splnit.       

 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:   
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DOMOV U TRATI LITOMĚŘICE 

Domov pro seniory 

Popis : 

Domov U Trati Litoměřice je zařízením Centra sociální pomoci Litoměřice, příspěvkové 

organizace, Dlouhá 75, Lovosice. Zřizovatelem organizace je Ústecký kraj. 

Domov se nachází v klidné části města Litoměřice, v sousedství areálu Městské nemocnice. 

Zařízení je obklopeno rozsáhlým parkem s lavičkami, pergolou a odpočinkovou zónou, který je 

využíván i méně pohyblivými uživateli k posezení, k procházkám a dalším aktivitám. V blízkosti 

zařízení se nachází plavecký bazén, zastávka městské hromadné dopravy. 

Služby: 

 Domov U Trati poskytuje pobytové a sociální služby, tyto poskytované služby i péče vycházejí 

z individuálních potřeb uživatelů, při zachování jejich důstojnosti a možnosti o své osobě sami 

rozhodovat v prostředí, které co nejvíce vyhovuje jejich potřebám a které maximálně podporuje 

jejich soběstačnost. 

 Veškerá péče o uživatele je zajišťována týmem kvalifikovaných, zkušených zaměstnanců. Do 

zařízení dochází 1x týdně praktický lékař. Zdravotní sestry poskytují odbornou péči 12 hodin denně. 

Obslužnou péči domov poskytuje nepřetržitě 24 hodin denně včetně víkendů. Na doporučení lékaře 

poskytuje 2x týdně rehabilitační službu. 

 Sociální služba je poskytována seniorům od 65 let věku. Zařízení je vhodné i pro manželské 

páry, služby imobilním osobám se neposkytuje. Sociální pracovnice zajišťuje poradenskou činnost, 

pomoc s finančními, úředními i osobními záležitostmi, pomoc při vyřizování žádostí o sociální dávky, 

kompenzační pomůcky apod. 

 Ostatní služby pro uživatele – kadeřnické služby, pedikúra, kosmetika, možnost nákupu 

pečiva, drogerie, oděvů a ostatní drobných potřeb. Domov zabezpečuje vyzvednutí léků a 

zdravotnických potřeb. V objektu je k dispozici přístup k bezplatnému internetu. 

Ceny služeb: 

 Byt pro jednoho uživatele:  175,-Kč/den 

 Byt pro dva uživatele typ B: 170,-Kč/den (okno v kuchyni) 

 Byt pro dva uživatele typ A: 165,-Kč/den (bez okna v kuchyni) 

 Strava celodenní: 145Kč/den 

 Dietní strava: 148,-Kč/den 
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Ubytování: 

Kapacita domova je 90 lůžek. Ubytování se poskytuje v 53 bytech, 37 bytů v dispozici 2+kk, 16 bytů 

v dispozici 1+kk.Každý uživatel má k dispozici svůj vlastní pokoj s přístupem na balkón. Všechny byty 

mají vlastní hygienické zařízení a kuchyňský kout s jídelnou. Pokoje jsou vybaveny standartním 

nábytkem včetně lůžkovin. Uživateli je možno vyzdobit si svůj pokoj drobnými předměty k jeho 

zútulnění i používat svoji televizi, rádio. 

Stravování: 

 Pro uživatele se zabezpečuje celodenní strava, včetně diet dle jejich zdravotních potřeb. 

Dovoz stravy je zabezpečen ze zařízení Skalice u Litoměřic dodávkovým automobilem v jídelním 

nádobí. 

Zájmová a kulturní činnost: 

 Uživatelé si mohou podle svých zájmů a schopností vybírat z různých nabízených aktivit, např. 

kondiční cvičení, sportovní hry, soutěže, ruční práce, muzikoterapie, návštěvy divadel, výstav, 

přednášek apod., dlouholetou tradici má pěvecký soubor „Bábinky“. 

Zaměstnanci: 

1x vedoucí 

3x zdravotní sestra 

2x sociální pracovník 

1x aktivizační pracovník 

9x pečovatelka 

1x provozář (logistika) 

1x údržbář 

2x prádelna ( i oprava oděvů)  

4x uklízečka 

3x vrátný (služby pouze přes noc) 

Uživatelé: 

Domov U Trati Počet celkem Muži Ženy 

Počet uživatelů k 23.2.2015 65 20 45 

Přijato v roce 2014 14 4 10 

Ukončen pobyt v roce 2014(úmrtí,přemístění) 10 2 8 

Průměrný věk 79,9 76,4 81,5 

 

75% uživatelů je z ORP Litoměřice  
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Rekonstrukce budovy: 

 Panelový pětipodlažní dům je potřeba rekonstruovat v předběžném nákladu 30 mil.korun., 

včetně venkovních prostor s připojením pohyblivých prvků pro seniory. Tuto rekonstrukci je nutné 

provést jako celkovou, včetně bezbariérového pohybu klientů, jak v bytových jádrech, přístupech na 

balkóny tak do všech společenských prostor. V současné době jsou provedeny opravy některých 

bytových jader, které jsou bohužel provedeny nevhodně pro seniory, nutné předělání, budova má 

vyměněna všechna okna.  

Náklady:  

Rok Celkem Mzdy(včetně 
odvodů) 

Energie Odpisy Ostatní provozní 
náklady 

2014 11 255 294,00 8 118 544,00 1 878 814,00 416 433,00 2 720 317.00 

 

Výnosy: 

Rok Celkem Uživatelé MPSV Příspěvek 
zřizovatel 

Pojišťovny Ostatní 
výnosy 

2014 11 255 294,00 5 002 957,00 3 526 200,00 2 045 407,00 558 919,00 1210811,00 

 

MPSV v roce 2015 – 3 976 000,-Kč – prostřednictvím UK 

Provozování: 

 Pokud ZM bude chválen převod Domova U Trati pod Město Litoměřice máme tři možnosti 

provozování: 

a) Domov U Trati bude příspěvkovou organizací města 

b) Domov U Trati bude provozovat nezisková organizace, po oslovení neziskových organizací 

působící v Litoměřicích, o možnosti provozování tohoto zařízení se kladně vyjádřila pouze 

Farní charita (provozuje Domov Na Pahorku), v tomto případě by mohlo dojít k propojení 

a vzájemnou kooperaci obou zařízení a to, pokud se stavebně vyřeší vybudování 

nouzového schodiště v Domově Na Pahorku a tím dojde k rozšíření imobilních uživatelů 

do dalších poschodí, může být Domov U Trati využíván pro mobilní klienty, dovážení 

stravy, propojení služeb, zájmové a kulturní činnosti 

c) Domov U Trati bude provoz nabídnut soukromému provozovateli  

 

Navrhuji pro ZM, pokud bude zájem provést diskuzi o dalších možných případných řešení před ZM a 

možné dohodě o budoucnosti Domova U Trati. Termín bude upřesněn v případě zájmu zastupitelů, 

prosím o vyjádření do 16.3.2015. Samozřejmě se to týká i příslušníků zdravotní a sociální komise. 

Pokud bude zájem o podrobný výpis nákladů a výnosů, mohu poskytnout. 
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Na závěr pro Vaši informaci uvádím výpis z Vyhlášky 505/2006 z 15.11.2006, na základě pozdějších 

ustanovení, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, 

§15 Domov pro seniory 

      1)Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v domovech pro seniory se zajišťují 

v rozsahu těchto úkonů: 

a)poskytování ubytování: 

1.ubytování, 

2.úklid, praní a drobné opravy ložního prádla a ošacení, žehlení 

b)poskytnutí stravy: 

zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního 

stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel 

c)pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 

1.pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 

2.pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 

3.pomoc při vstávání z lůžka, ulehání, změna poloh 

4.pomoc při podávání jídla a pití 

5.pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru 

d)pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 

1.pomoc při úkonech osobní hygieny 

2.pomoc při základní péči o vlasy a nehty 

3.pomoc při použití WC 

e)zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 

1.podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů 

2.pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách 

podporující sociální začleňování osob 

f)sociálně terapeutické činnosti: 

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních 

schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob 
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g)aktivizační činnosti: 

1.volnočasové a zájmové aktivity 

2.pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím 

3.nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností 

h)pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 

pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů 

 2)Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v domovech pro seniory činí 

a) 210,-Kč denně celkem za úkony uvedené v odstavci 1, písm. a) včetně provozních nákladů 

souvisejících s poskytnutím ubytování 

b) za úkon uvedený v odstavci 1, písm. b) 

1. 170,-Kč denně za celodenní stravu 

2. 75,-Kč za oběd, 

Včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy 

 

 

S pozdravem 

                                                                                                         Ing.Pavel Grund 

              místostarosta 
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Město Litoměřice 
místostarosta města 

Vaše značka:   
Ze dne:   

ZM Litoměřice 
Členové zdravotní a 
sociální komise  

 
č. j.:    
Sp. zn.:    
    
Vyřizuje:    
Telefon: +420 416 916 108   
Fax: +420 416 916 211   
E-mail: pavel.grund@litomerice.cz  

Litoměřice, 9.3.2015  

 

Domov seniorů U Trati 

 Vážené zastupitelé a členové komise zasílám odpovědi na Vaše otázky: 

1. Jaký právní vztah mají klienti k ubytování v předmětném zařízení (typ smlouvy, doba       
určitá/neurčitá, 

O: Uživatelé v den nástupu podepisují „Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče 
v domově pro seniory“. Standardně mají smlouvu na dobu neurčitou, existují však 
ojedinělé případy, kdy lze domluvit na základě uživatele smlouvu na dobu určitou. 
V současné době je uzavřeno 66 smluv, 65 na dobu neurčitou a 1 na dobu určitou.  

2. Kolik klientů má trvalé bydliště v Litoměřicích, 

O:  V současné době má trvalé bydliště v Litoměřicích 49 uživatelů. 

3. Zda má město volnou kapacitu v nějakém ze stávajících zařízení pro klienty s trvalým 
bydlištěm v Litoměřicích, pokud by byl ukončen Domov U Trati, 

O: V současné době nejsou volné kapacity pobytových služeb určené pro seniory 
v Litoměřicích 

4. Jestli Litoměřice disponují nějakým výhledem, který bere do úvahy demografický vývoj 
populace z hlediska poptávky seniorů po zařízení k jejich ubytování spojeným se sociální 
službou a současnou kapacitou těchto zařízení u nás ve městě (jde o to, zda např. v průběhu 
10-ti let bude současná kapacita stačit nebo se bude muset zvyšovat), 

O: Město Litoměřice nedisponuje žádnou studií nebo konceptem v této oblasti, alespoň 
pro možnou, částečnou analýzu a prognózu možného demografického vývoje občanů 
65+ níže uvádím: 

Struktura obyvatel města Litoměřice 65+ (2009-2013) 

Rok Počet celkem (muži i ženy) 

2004 3019 

2005 3 066 

2006 3 153 
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2007 3 278 

2008 3 379 

2009 3 499 

2010 3 590 

2011 3 801 

2012 4 032 

2013 4 151 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že za posledních 10 let je meziroční nárůst občanů 
města starších  65+ v průměru cca o 126 obyvatel. 

Věkové složení obyvatelstva 65+ v Ústeckém kraji (2008-2013) 

rok Počet obyvatel 65+ 

2008 111 074 

2009 114 377 

2010 116 990 

2011 122 843 

2012 129 612 

2013 135 334 

 

Věkové složení v Ústeckém kraji do roku 2025 (dle Projekce obyvatelstva v krajích ČR 
do roku 2050). 

rok Počet obyvatel 65+ 

2015 140 875 

2016 146 241 

2017 151 391 

2018 155 998 

2019 160 011 

2020 163 917 

2021 167 486 

2022 170 699 

2023 173 613 

2024 175 755 

2025 176 886 

Z těchto údajů jednoznačně vyplývá, že současné kapacity všech zařízení města do 
budoucnosti nebude postačovat. 

5. Existují nějaké dotační tituly, které by umožnily celkovou rekonstrukci Domova U Trati, 
pokud ano jaká je spoluúčast, 

O: Dotační titul 117D612 – Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou 
službou a v budovách městských a obecních úřadů. Státní podpora je poskytována jako 
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systémová investiční nebo neinvestiční dotace až do výše 50% skutečně vynaložených 
nákladů akce v daném roce. Dolní limit dotace ze státního rozpočtu činí 100 000,-Kč. Z 
tohoto dotačního titulu můžeme udělat odstranění bariér při vstupu do budov a výstupu 
z budov, odstranění bariér uvnit ř budov, bezbariérové úpravy WC a sociálních zařízení 
ve veřejných prostorách, pořizování a aplikace zdvižných a transportních technologií a 
systémů. V současné době není vypsán jiný dotační titul na další rekonstrukce.  

6. Jsou zájmy rámcové podmínky převedení od Ústeckého kraje (podmínka provozování po 
nějakou dobu, apod.), 

O: Dne 25.6.2014 přišel datovou schránkou spis od Mgr.Martina Kliky, člena Rady 
Ústeckého kraje, kde se mimo jiné píše:“ Jedním z doporučení v oblasti sociálních 
služeb, bylo zvážit převedení zařízení Domov U Trati Litoměřice do majetku Města 
Litom ěřice za účelem vzniku penzionu s pečovatelskou služnou, a to z důvodu jednak 
dispozičního řešení a dále z důvodu, že příspěvkové organizace ÚK neposkytují terénní 
služby. Domov U Trati se nachází v klidné okrajové části města v sousedství areálu 
Městské nemocnice. V zařízení je poskytována pobytová služba – domov pro seniory 
s kapacitou od 1.1.2014 – 90 lůžek. Vlastní převod by se uskutečnil na základě smlouvy 
mezi Ústeckým krajem Městem Litoměřice o převodu činností, movitých a nemovitých 
věcí, práv a povinností, jejímž předmětem by byl komplexní bezúplatný převod činností, 
movitého a nemovitého majetku a vyjmenovaných dalších práv a povinností.“   

7. Jak je to s vlastnictvím pozemku pod budovou, jak je velký a zda na něm neváznou nějaká 
břemena, či jiné právní závazky, 

O: Pod hlavní budovou parcela č.2893/5 je ve vlastnictví Ústeckého kraje, výměra činí 
786 m2 , druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany – rozsáhlé 
chráněné území, na pozemek neexistují žádná břemena, ani jiné právní závazky. 

8. Z jaké informace vychází částka rekonstrukce 30 miliónů korun, kdo ji vyčíslil, co vše by 
rekonstrukce obsahovala, zda se byl podívat na stavebně technický stav budovy i kompetentní 
zástupce města, 

O: Budovu domova jsem navštívil několikrát osobně a při stanovení přibližné ceny 
rekonstrukce byl přítomen investiční technik pan Pošík. Rekonstrukce by obsahovala již 
zmíněné věci, dále odpady, přípojky vody, elektro, střechy, zateplení budovy, vybavení 
účelových věcí spojených s budovou, venkovní prostory včetně prvků pro seniory.   

9. Prosím o srovnání uváděných služeb v Domově U Trati s cenou u jiných obdobných 
zařízení, ideálně těch provozovaných městem přímo nebo zprostředkovaně, 

O: Charitní domov sv. Zdislava – domov se zvláštním režimem, domov pro seniory 

Strava - celodenní 160,-Kč 

Jednolůžkový pokoj 200,-Kč/den 

Dvoulůžkový pokoj 190,-Kč/den 

Trojl ůžkový pokoj 180,-Kč/den 

   

Domov na Dómském pahorku 

Strava - celodenní 160,-Kč 

Jednolůžkový pokoj 200,-Kč/den 

Dvoulůžkový pokoj 190,-Kč/den 
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10. Zda je současný počet personálu koncipován na aktuální nebo maximální obsazenost (tj. 
pokud by byla obsazenost 100%, zda by se personál musel navyšovat nebo ne), 

O: Současný počet personálu je koncipován na maximální obsazenost domova na 
celkovou kapacitu 90 uživatelů a současné provozní požadavky ze strany ředitelství CSP 
Litom ěřice (např. dovoz stravy do bytu pro uživatele chráněného bydlení 
v Litoměřicích). V případě nového zřizovatele lze celkový počet a skladbu jednotlivých 
profesí upravit tak, aby maximálně vyhovoval cílové skupině uživatelů a novým 
podmínkám organizace řízení domova. 

11. Podrobný výpis nákladů a výnosů můžete poskytnout (pokud jím město disponuje), 

O: Podrobný výpis nákladů a výnosů zaslán dne 5.3.2015 

12. Zda existuje dílčí koncepce sociálních služeb pro okr. Litoměřice vypracovaná Ústeckým 
krajem a pokud ano, jestli je ji možnost zaslat, 

O:  Níže zasílám odkaz na Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ÚK: 

http://www.kr-ustecky.cz/strednedoby-plan-rozvoje-socialnich-sluzeb-v-usteckem-
kraji/ds-73560/p1=204396 

 

S pozdravem 
 
        Město Litoměřice 
        Ing. Pavel Grund 
        2. místostarosta 



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

N  Á  V  R  H     D  O     Z M 
 
 
 
pro jednání ZM,  dne : 9. 4. 2015 
 
předkládá : ing. Lončák, MBA  – předseda FV 
 
 
Návrh:  
Rozpočtová opatření dle doporučení FV 
 
 
Odůvodnění: 
 
Viz zápis z jednání FV včetně příloh uveden v příloze 
 

 
 

Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje: 
rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 1. 4. 2015 (viz příloha orig. zápisu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele :                                                 Přijaté usnesení ZM č. :                                              
 



 

Zápis 
z jednání výboru p ři Zastupitelstvu m ěsta Litom ěřice 

Finanční výbor (FV) 

konaného dne 1. 4. 2015 od 16:00 v zasedací místnosti ČNIS 

Přítomni: 

• ing. Radek Lončák, MBA – předseda FV  
• Václav Knotek 
• ing. Vladimír Kestřánek, MBA – místopředseda FV  
• Jiří Landa   
• ing. Jaroslav Marek 
• Miroslav Štrop 
• Aleš Kodytek 

 
 

Omluveni:  

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

Zapisovatel: ing. Iveta Zalabáková 

Program: 

1. Návrhy na rozpočtová opatření 
2. Různé  
 

 

Konec jednání:17,25 

Termín příštího jednání:  17. 6. 2015 od 16h  

Zapsal (a): ing. Iveta Zalabáková 
 



Hosté:  
ing. Klusák, pí. Počíková, ing. Gryndler, ing. Brunclíková 

 
Ad 1. Návrhy na rozpo čtová opat ření: 
 
Dotace  – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
- výše dotace z ROP SZ na autobusové nádraží bude upřesněna až na jednání ZM 9.4. (do jednání FV 
nebyla ze strany ROP SZ dodána smlouva o dotaci) 
FV schvaluje. 
(pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor ekonomický – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV schvaluje. 
(pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0) 
 
Odbor správní – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV schvaluje. 
(pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0) 
 
Odbor školství, kultury, sportu a pam. pé če – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV schvaluje. 
(pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0) 
 
Odbor správy nemovitého majetku m ěsta – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV schvaluje. 
(pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0) 
 
Odbor životního prost ředí – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV schvaluje. 
(pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0) 
 
Odbor sociálních v ěcí a zdravotnictví – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV schvaluje. 
(pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0) 
 
Odbor územního rozvoje – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV schvaluje. 
(pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0) 
 
Odbor dopravy a siln. hospodá řství – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV schvaluje. 
(pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0) 
 
Oddělení projekt ů a strategií – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV schvaluje. 
(pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0) 
 
 
celkem navržená rozpo čtová opat ření – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
 
 
Ad 2. Různé  
V rámci trvalých úsporných opatření nadále platí: 
- při projednávání záležitostí v RM, ze kterých vyplývají další finanční nároky, které nejsou kryty v rámci 
schváleného rozpočtu města, je nutno finanční krytí nejprve předjednat ve FV 
- před předložením těchto návrhů do RM je nutno písemně informovat vedoucí ekonomického odboru o výši 
předpokládaného finančního nároku nekrytého schváleným rozpočtem a způsobu jeho financování – tj. 
zasláním materiálu předkládaného do RM s uvedením těchto informací 
- nutná snaha o maximální úspory v rámci schváleného rozpočtu 
- u nutných nových akcí hledat přednostně zdroje v již schváleném rozpočtu, případně ve svých fondech 
(platí pro PO). V případě nezajištěného financování nesmí být akce realizována dříve, než bude FV 
odsouhlaseno příslušné RO. 



- v každém materiálu, který bude projednáván RM a bude spojen s finančním pohybem či dopadem na 
rozpočet města bude v odůvodnění uveden přesně ÚZ v rámci schváleného rozpočtu, popř. zda tento 
finanční pohyb má dopad do rozpočtové rezervy (v případě, že není obsaženo ve schváleném rozpočtu)  
 
 
diskuse ohledn ě volných finan čních prost ředků města: 
- FV ve své diskusi k volným finančním prostředkům projednal návrh členů FV k zjištění aktuálních možností 
jejich finančně příznivějšího zhodnocení a pověřuje vedoucí ekonomického odboru, aby tyto možnosti do 
příštího jednání FV zmapovala. 
 
vývoj da ňových p říjmů k 3/2015:   

- v porovnání se stejným obdobím minulého roku je stav plnění jednotlivých daní (viz příloha) snížen o 
cca 10,4 mil. Kč – ohledně zhoršeného výběru daní se jedná o celostátní záležitost  

- schválený rozpočet 2015 zahrnuje rezervu v daňových příjmech cca 6,5 mil. Kč - v 2015 
rozpočtovány daňové příjmy ve výši 253 mil. Kč (bez daně z příjmů právnických osob placených 
obcí), skutečnost za rok 2014 ve výši 259,5 mil. Kč – tj. pokud se naplní předpoklad Ministerstva 
financí, že jde pouze o přechodný výpadek a v ročním plnění by objem daňových příjmů neměl 
klesnout pod úroveň roku 2014, měla by být tato rezerva dostatečná 

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

• Návrhy rozpočtových opatření  
• Daňové příjmy k 3/2015 

 
 
 
 
 
 
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 

 



ÚZ/ORG N á z e v N á z e v ÚZ/ORG
původní změna nový původní změna nový

3805/3401 KÚÚK - účel. dot. na zajištění reg. funkcí knihoven 0 1 510 1 510 0 1 510 1 510 KÚÚK - účel. dot. na zajištění reg. funkcí knihoven 3805/3401

29004/5000 Mze ČR - účel. dot. - zvýšené náklady na výsadbu dřevin - OLH 0 16 16 0 16 16 Mze ČR - účel. dot. - zvýšené náklady na výsadbu dřevin - OLH 29004/5000

29008/5000 MZe ČR - účel. dot. - náklady na činn. odbor. lesního hospodáře 0 118 118 0 118 118 MZe ČR - účel. dot. - náklady na činn. odbor. lesního hospodáře29008/5000

9810/9100 dotace z programu HORIZON 2020 projekt progRESsHEAT 0 1 026 1 026 0 771 771 dotace z programu HORIZON 2020 projekt progRESsHEAT 9810/9100

1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 35 168 -255 34 913

84505/8200 ROP RSSZ - autobusové nádraží ROP RSSZ - autobusové nádraží 84505/8200

35 168 2 415 37 583 0 2 415 2 415Celkem Celkem

DOTACE r. 2015    
P ř í j m y V ý d a j e 

Rozpočet (v tis. Kč)

výše dotace bude upřesněna na jednání ZM 9/4 2015



pro jednání ve finančním výboru, dne: 1.4.2015

předkládá odbor: ekonomický odbor

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 34 913 -2 971 31 942

2 1003/1000 TSM, PO -  finanční vypořádání neinv. příspěvku z r. 2014 0 3 705 3 705

34 913 734 35 647

původní změna nový

3 1007/1000 TSM PO - mandátní odměna 2 200 734 2 934

2 200 734 2 934

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy:

Příjmy a výdaje:

2 Finanční vypořádání poskytnutého neinv. příspěvku na provoz v r. 2014 (úspory na zimní údržbě) 

mezi PO TSM Litoměřice a zřizovatelem.

3 Vyúčtování mandátní odměny za rok 2014 - oproti roku 2013 zvýšení o 395 tis. Kč z důvodu zahájení provozu

sběrového dvora (mzdové náklady obsluhy sběrového dvora). Skutečná výše mandátní odměny za rok 2013

činila 2 539 tis. Kč.

1 O finanční prostředky ve výši  2 971 tis. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu. 

Datum, podpis projednání s vedením města: 23.3.2015 Mgr. Karel Krejza

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)  

Datum, podpis navrhovatele:                                   23.3.2015 Ing. Iveta Zalabáková

Rozpočet (v tis. Kč)

Rozpočet (v tis. Kč)

V ý d a j e

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

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

1. Tabulka P ř í j m y 

C e l k e m 

ÚZ/ORG N á z e v

C e l k e m 

2. Tabulka

ÚZ/ORG N á z e v



pro jednání ve finančním výboru, dne: 1.4.2015

předkládá odbor: správní

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 31 942 610 32 552

2 2805/2000 příspěvky, náhrady, vratky….. 300 250 550

3 2037/2000 SF - příděl -  2% z hrubých mezd 1 200 8 1 208

4 2037/2500 SF - penzijní připojištění 560 8 568

34 002 876 34 878

původní změna nový

5 2037/2500 SF - stravné 780 8 788

6 2037/2500 SF - penzijní připojištění 560 8 568

7 2039/2000 starosta, místostarostové, předseda KV 2 850 542 3 392

8 2039/2000 radní a členové zastupitelstva 1 200 13 1 213

9 2039/2000 radní a členové zastupitelstva 1 213 38 1 251

10 2003/2000 náhrady škod 10 10 20

11 2014/2000 drobný hmotný dlouhodobý majetek 235 170 405
12 2005/2000 kabel. tv - vysílání pořadů o Ltm. 0 305 305

6 848 1 094 7 942

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Příjmy a výdaje:

2 Navýšení rozpočtu plnění příjmů (příspěvky,náhrady,vratky..) dle odhadu současné výše plnění.

3,7,8 Rozpočtová změna na základě schválení (UZM dne 29.1.2015) p. Růžičky jako uvolněného zastupitele 

pro výkon funkce předsedy KV při ZM od 1.2.2015 a rozšíření počtu členů KV o dva členy, kdy 

u Mgr. Panaše se navyšuje odměna jako člena zastupitelstva v souvislosti výkonem funkce v KV. 

Zároveň z objemu hrubé mzdy předsedy KV 404 tis. Kč  dle "Statutu SF" žádáme navýšení 2% přídělu 

z rozpočtu města ve prospěch SF na částečnou úhradu stravného.

9 Schválení měsíčních odměn neuvolněným zastupitelům dle UZM ze dne 29.1.2015.

4,6, Navýšení rozpočtu příspěvku na penzijní připojištění je s ohledem na zvyšující počet zaměstnanců žádající 

příspěvek. Skutečné plnění za 1-3/2015 je 141 tis. Kč. Odhad plnění za období 4-12/2015 při stejném počtu 

zaměstnanců bude činit 427 tis. Kč. 

10 Žádáme o navýšení položky, vzhledem k vyššímu plnění spoluúčasti města na pojistných událostech.

11 Žádáme o navýšení položky z důvodu nepředpokládané výše čerpání.

12 Jedná se o přesun výdaje z rozpočtu odboru školství do rozpočtu správního odboru, zároveň požadováno

navýšení o částku 87 tis. Kč na tuto službu z důvodu uzavření nové smlouvy (původně částka 24 tis./měs.,

nyní částka 35 tis./měs.).

2. Tabulka V ý d a j e

ÚZ/ORG N á z e v

C e l k e m 

M Ě S T O      L I T O M Ě Ř I C E

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

1. Tabulka P ř í j m y 

Rozpočet (v tis. Kč)

Rozpočet (v tis. Kč)

ÚZ/ORG N á z e v

C e l k e m 



1 Finanční prostředky ve výši 610 tis. Kč požadujeme z ÚZ 1805/1000 - saldo příjmů 

a výdajů k vyrovnání rozpočtu.  

Datum, podpis projednání s vedením města:   

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     23.3.2015 Ing. Karel Chovanec

Datum, podpis navrhovatele:                   23.3.2015 Ing. Jaroslav Lachman



pro jednání v ZM, dne: 1.4.2015

předkládá odbor: školství, kultury, sportu a PP
předkládá oddělení:

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 32 552 -1 850 30 702

2 3806/2600 CCR Litoměřice, Mírové nám. 0 352 352

3 3806/3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická  0 1 050 1 050

4 3806/3317 MŠ Litoměřice, Masarykova 0 438 438

5 3806/3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové  0 45,96 45,96

6 3806/3325 Masarykova ZŠ, Svojsíkova  0 13 13

7 3806/3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu  0 19 19

8 3806/3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova  0 210 210
9 3806/3401 Knihovna K.H.Máchy v Ltm. , Mírové nám. 0 33 33

10 3806/3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická  0 100 100

11 3806/3317 MŠ Litoměřice, Masarykova 0 2 2

12 3806/3369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 0 597 597

13 3806/3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové  0 0,04 0,04

14 MKZ, Na Valech 2028/51 - Dům kultury 0 396 396

15 MKZ, Na Valech 2028/51 - Kino Máj 0 166 166

16 MKZ, Na Valech 2028/51 - Divadlo 0 16 16
34 3806/3610 DDM Rozmarýn, Plešivecká 0 58 58

32 552 1 646 34 198

ÚZ/ORG N á z e v Rozpočet (v tis. Kč)
původní změna nový

17 2602/2600 CCR Litoměřice, Mírové nám. 4 413 127 4 540

18 3051/3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická  11 367 370 11 737

19 3051/3317 MŠ Litoměřice, Masarykova 2 137 112 2 249

20 3051/3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 577 15 592

21 3051/3325 Masarykova ZŠ, Svojsíkova 577 15 592

22 3051/3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 661 15 676

23 3051/3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 577 15 592

24 3051/3328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5 705 7 712

25 3051/3401 Knihovna K.H.Máchy v Ltm. , Mírové nám. 4 197 113 4 310

26 3051/3406 Dům kultury 2 800 107 2 907

27 3051/3406 Divadlo K.H..Máchy 1 050 33 1 083

28 3300/3500 ZŠ, MŠ - havárie, vandalismus 550 457 1 007

29 3300/3500 ZŠ, MŠ - havárie, vandalismus 1 007 94 1 101
30 3046/3610 DDM Rozmarýn, Plešivecká neinv. příspěvek PO na provoz 1 506 45 1 551

35 3049/3325 Masarykova ZŠ, Svojsíkova 1 060 32 1 092

36 3049/3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 1 375 38 1 413
38 3049/3610 DDM Rozmarýn, Plešivecká 250 51 301

31 3313/3503 MŠ Litoměřice, Plešivecká 3 500 -2 448 1 052

32 3314/3504 MŠ Litoměřice, Masarykova 5 800 1 903 7 703

33 3326/3505 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 14 800 545 15 345
37 3401/3400 kabel. tv - vysílání pořadů o Lovosicích a Ltm. 291 -218 73

59 200 1 428 60 628

Příspěvkové organizace - finanční vypořádání neinv. příspěvku na provoz z r. 2014

Rozpočet (v tis. Kč)

ÚZ/ORG N á z e v

Příspěvkové organizace - finanční vypořádání neinv. příspěvku na energie z r. 2014

M Ě S T O      L I T O M Ě Ř I C E

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

1. Tabulka P ř í j m y 

C e l k e m 

3806/3406

C e l k e m 

neinvestiční příspěvek PO na platy 

2. Tabulka V ý d a j e

zateplení a výměna oken - vlastní zdroje

neinvestiční příspěvek PO na energie - vyúčtování příspěvku za r. 2014 



Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy:

Příjmy a výdaje:

2-16,34 Finanční vypořádání neinv. příspěvku na energie a provoz poskytnutého v rozpočtovém období r. 2014.  
Jde o vztah mezi zřizovatelem a příslušnou  přísp. organizací - tj. vratky celkem činí 3 496 tis. Kč.

17-27 Nařízení vlády 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejné správě resp. zaměstnanců  PO, 

požadavky na zvýšení příspěvku na platy dle předložené zaktualizované platové inventury  na rok 2015

(celkové požadované navýšení na platy ve výši 929 tis. Kč).

28 Žádáme o navýšení příspěvku na havárie ZŠ, MŠ  ve výši 457 tis. Kč - viz přiložený rozpočet předpokládaných  

nákladů - důvodem je vzniklá havárie ve vývařovně/výdejně CŠJ provozovna ZŠ U Stadionu - vlivem poškozené 

dlažby - původní rok výstavby 1972 - dochází k zatékání do stropní konstrukce, zázemí/dílna pro školní hřiště -

nutné vybourání izolace, nová protiskluzová dlažba.

29 Žádáme o navýšení příspěvku na havárie ZŠ, MŠ - protokol z kontroly KHS - nevyhovující stav obkladů 

keramické dílny a zázemí šatny/soc. zařízení tělocvičny DDM Rozmarýn - předpokládaná cena stavebních úprav 

celkem 94 tis. Kč - detail viz  příloha.

30 Žádáme o navýšení příspěvku na provoz pro PO DDM Rozmarýn  ve výši 45 tis. Kč za účelem rozšíření činnosti 

Technického klubu mládeže - projekt "Merkur - Merkurmánie" - viz příloha žádost vedoucího ZÚ TKM 

při DDM Rozmarýn.

31-33 Na základě výsledků podlimitního výběrového řízení žádáme o převod prostředků mezi stavebními akcemi 

"Zateplení MŠ Plešivecká" a "Zateplení a výměna oken Mš Masarykova / ZŠ U Stadionu" za účelem 

doplnění vlastních zdrojů financování akce.

35-36,38 Finanční vypořádání neinv. příspěvku na energie poskytnutého v rozpočtovém období r. 2014

(jedná se o případy, kdy skutečné výdaje na energie byly vyšší, než příspěvek poskytnutý v roce 2014).

37 Zůstatek rozpočtu je převeden do rozpočtu správního odboru. 

1 O finanční prostředky ve výši 1 850 tis. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu. 

Datum, podpis projednání s vedením města:   

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     23.3.2015 Mgr. Karel Krejza

Datum, podpis navrhovatele:                   23.3.2015 Ing. Andrea Křížová



pro jednání ve finančním výboru, dne: 1.4.2015

předkládá odbor: správy majetku města

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 30 702 417 31 119

30 702 417 31 119

původní změna nový

2 4202/4000 nákup pozemků (Nerudova ul.) 0 417 417

3 4801/4000 ÚZSVM 0 13 13

4 4201/4000 odhady a geometrické plány 150 -13 137

150 417 567

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy:

Příjmy a výdaje:

2 Jde o nákup pozemků parc.č. 3407/1 o výměře 1638 m2 v k.ú. Litoměřice . Nákup byl schválen 

v ZM dne 13.03.2014 pod bodem 50/2/14. Kupní smlouva je ve vládě ČR ke schválení.  

3-4 Doplatek podílu nájmu pozemku pod budovou č.p. 2004  za r. 2009-2013 pro ÚZSVM. Finanční prostředky

na tento výdaj převádíme z rozpočtu odhady a geometrické plány. 

1 Finanční prostředky ve výši 417 tis. Kč požadujeme z ÚZ 1805/1000 - saldo příjmů 

a výdajů k vyrovnání rozpočtu.  

Datum, podpis projednání s vedením města: 23.3.2015 Mgr. Karel Krejza

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)  

Datum, podpis navrhovatele:                                   23.3.2015 Mgr. Václav Härting

C e l k e m 

ÚZ/ORG N á z e v

C e l k e m 

2. Tabulka

ÚZ/ORG N á z e v

Rozpočet (v tis. Kč)

Rozpočet (v tis. Kč)

V ý d a j e

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

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

1. Tabulka P ř í j m y 



pro jednání ve finančním výboru, dne: 1.4.2015

předkládá odbor: životního prostředí

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 31 119 50 31 169

31 119 50 31 169

původní změna nový

2 5805/5000 oddělení filtrace - malý bazén koupaliště 1 900 -1 260 640

3 5805/5000 spolufinancování akce Želetice - kanalizace 0 1 260 1 260

4 5202/5200 Jiráskovy sady - rozvojová péče + práce s veřejností 500 50 550

2 400 50 2 450

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Příjmy a výdaje:

2 V letošním roce bude realizována pouze stavební část - zbylá část bude realizována až v příštím roce.

3 Finanční prostředky ve výši 1 260 tis. Kč budou použity jako částečné financování akce Želetice - kanalizace 

(akce v rozpočtu odboru územního rozvoje).

4 Město má, dle smlouvy o poskytnutí příspěvku, povinnost uspořádat každý rok v parku minimálně   

3 akce pro veřejnost. Požadované finanční prostředky budou sloužit k zajištění a propagaci těchto  

akcí.

1 Finanční prostředky ve výši 50 tis. Kč požadujeme z ÚZ 1805/1000 - saldo příjmů 

a výdajů k vyrovnání rozpočtu.  

Datum, podpis projednání s vedením města: 20.3.2015 Mgr. Václav Červín

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)  

Datum, podpis navrhovatele:                                   20.3.2015 Ing. Pavel Gryndler

V ý d a j e

ÚZ/ORG N á z e v

Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

ÚZ/ORG N á z e v

C e l k e m 

2. Tabulka

Rozpočet (v tis. Kč)

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

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

1. Tabulka P ř í j m y 



pro jednání ve finančním výboru, dne: 1.4.2015

předkládá odbor:

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 31 169 207 31 376

2 6022/6156 Centrum SRDÍČKO -  finanční vypořádání

neinv. příspěvku na energie z r. 2014

3 6037/6375 Diecézní charita - dobrovolnické centrum

nevyčerpaná dotace r. 2014 včetně penále

31 169 242 31 411

původní změna nový

4 6009/6300 Centrum SRDÍČKO - oprava střechy 300 242 542

 

300 242 542

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :  

Příjmy a výdaje:

2 Finanční vypořádání neinv. příspěvku na energie poskytnutého v rozpočtovém období r. 2014.  

Jde o vztah mezi zřizovatelem a příslušnou  přísp. organizací.  

3 Finanční vypořádání poskytnuté dotace v r. 2014 na soc. služby ve výši 120 tis. Kč.

Dotace nebyla v plné výši využita. Příjemce dotace část dotace vrátil po termínu uvedeném dle smlouvy.

Odvod dotace 6 418 Kč byl odeslán včetně smluvní pokuty ve výši 691 Kč.

4 Finanční prostředky na opravu střechy byly vráceny při předposlední úpravě rozpočtu roku 2014 s tím, že

bude o tyto prostředky požádáno v r. 2015. 

1 Finanční prostředky ve výši  207 tis. Kč požadujeme z ÚZ 1805/1000 - saldo příjmů 

a výdajů k vyrovnání rozpočtu.  

Datum, podpis projednání s vedením města:   10.3.2015 Ing. Pavel Grund

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     

Datum, podpis navrhovatele:                   10.3.2015 Ing. Bc. Renáta Jurková

1. Tabulka P ř í j m y 

ÚZ/ORG N á z e v

Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

C e l k e m 

V ý d a j e

8

ÚZ/ORG

2. Tabulka

M Ě S T O      L I T O M Ě Ř I C E

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

Rozpočet (v tis. Kč)

sociálních věcí a zdravotnictví

0 27 27

0

N á z e v

8



pro jednání ve finančním výboru, dne: 1.4.2015

předkládá odbor: územního rozvoje

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 31 376 7 040 38 416

2 8211/8200 Miřejovická stráň - dary na vybudovaní komunikace  0 50 50

3 8257/8200 CS Beton - dobropis r. 2014 - palety 0 3 3

8402/8400 elektrická energie veřejné osvětlení - přeplatek za r. 2014 0 22 22

31 376 7 115 38 491

původní změna nový

5 8257/8200 připojovací poplatek ČEZu na akce 0 250 250

6 8001/8100 vícetisky 10 25 35

7 8233/8200 ul. Nerudova x přechod ul. Nezvalova 600 650 1 250

8 8233/8200 dětská hřiště - dopadové plochy 150 300 450

9 8211/8200 Ul. Trnková - dokončení severní části 2 200 50 2 250
10 8211/8200 Želetice - kanalizace 0 5 840 5 840

2 960 7 115 10 075

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Příjmy a výdaje:

2.-9. Příjem - finanční podíl stavebníka na vybudování dopravní infrastruktury - místní přístupové komunikace

ul. Trnková a Kaštanová v k.ú. Pokratice. O tento příjem chceme navýšit i výdaje na akci, které se to

 týká ul. Trnková - dokončení severní části.

3. Finance od fy CS Beton s.r.o. Velké Žernoseky za vrácené obaly na dlažbu - EUR palety.

4. Přeplatek el.energie veřejného osvětlení města dle odběrných míst v Litoměřicích.

5. Je třeba vytvořit novou položku z důvodu většího počtu připojovacích poplatků firmě ČEZ

na akce "Pivovar", "BUS nádraží", "Úprava křižovatky u Severky".

6. Je třeba navýšení položky "Vícetisky" , protože z důvodu realizace akce "BUS nádraží" i

akce "Úprava křižovatky u Severky" bylo nutno vytisknout více dokumentací, jen pro ROP Severozápad,

bylo třeba tří výtisků projektové dokumentace.

7. Návrh rozpočtu na tuto akci jsme obdrželi až po schválení rozpočtu na rok 2015 a navýšení nákladů

oproti odhadu je způsobeno požadavky dotčených orgánů státní správy a DI Policie ČR.

8. Spolufinancování v souvislosti s výstavbou "Rákosníčkova hřiště" -  bude nutné komunikační napojení.

10 Akce kanalizace Želetice je plánovaná již pět let a jeden z největších důvodů je náprava odvedení 

splaškových vod z domu pro neplatiče. Dosud je odváděna přes septik do Ohře a podle pravidel nakládání 

s odpadními vodami porušujeme zákon a hrozí nám pokuta až 10 mil. Kč od St. inspekce ŽP.

Prověřovali jsme s projektantem dotace z OPŽP i příspěvek od SVS. V Želeticích je málo trvale 

M Ě S T O      L I T O M Ě Ř I C E

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

1. Tabulka P ř í j m y 

ÚZ/ORG N á z e v

Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

N á z e v

Rozpočet (v tis. Kč)

2. Tabulka V ý d a j e

ÚZ/ORG

C e l k e m 



bydlících obyvatel, proto na dotaci z OPŽP nedosáhneme a další překážkou je, že pokud bychom převedli 

stavbu SVS a.s. dříve jak za deset let, museli bychom zaplatit ŘSD věcné břemeno 10 x vyšší, což podle 

současné smlouvy činí 946 000 Kč x 10.

Proto jsem hledali další možné cesty realizace této stavby a vzhledem k tomu, že ŘSD připravuje stavbu 

dešťové kanalizace v Želeticích, spojili jsme se s nimi a společně s projektanty obou staveb se podařilo 

ve většině tras umístit obě zařízení do jednoho výkopu a je předběžně dojednáno, že bychom obě stavby 

spojili, byl by jeden dodavatel, platili bychom pouze polovinu výkopů a celý povrch komunikace by 

šel za ŘSD. Dále bychom spojili i stavbu vyznačení cyklotrasy z Terezínské kotliny do ulice Vavřinecká 

a její stavební úpravy s realizací koberce na této komunikaci. Výběrové řízení by stejně jako 

na Vojtěšském náměstí spolu s opravou Tyršova mostu šlo také za ŘSD.

Díky této spolupráci by se celková cena stavby pro město snížila o 5 milionu korun

( původní cena 11 602 130 Kč + věcné břemeno 947 000 Kč) nová cena 6 658 095 Kč + cca 800 000 Kč

 - bude jednáno o změně  a snížení ceny).

Dalším vážným důvodem je, že pokud nezrealizujeme stavbu kanalizace ještě letos, nepustí nás ŘSD 

do pozemků v této komunikaci min. 10 let, z důvodů nových povrchů.

Proto žádám o zvážení navýšit rozpočet odboru ÚR v tomto finančním výboru o částku 6 658 095 Kč 

( stavba) +  maximálně polovinu peněz za věcné břemeno ( 400 000 Kč ) celkem tedy = 7 058 000 Kč.

Akce bude v částce 1 260 tis. Kč spolufinancována z rozpočtu odboru životního prostředí, tj. do rozpočtu

odboru územního rozvoje požadována částka 5 840 tis. Kč.

1 Finanční prostředky ve výši 7 040 tis. Kč požadujeme z ÚZ 1805/1000 - saldo příjmů 

a výdajů k vyrovnání rozpočtu.  

Datum, podpis projednání s vedením města:   23.3.2015 Mgr. Václav Červín

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     

Datum, podpis navrhovatele:                   23.3.2015 Ing. Venuše Brunclíková, MBA



pro jednání ve finančním výboru, dne: 1.4.2015

předkládá odbor: dopravy a silničního hospodářství

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 38 416 1 110 39 526

2 8810/8500 Bus. nádraží - provozování linkové dopravy 1 350 -1 110 240

39 766 0 39 766

původní změna nový

0 0 0

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Příjmy:

2 RM na jednání dne 26.2.2015 schválila bezplatný vjezd autobusovým dopravcům na autobusové nádraží 

v Litoměřicích po dobu 5 let ode dne finančního ukončení projektu „Litoměřice – modernizace 

a dostavba autobusového nádraží“ s účinností od 1.2.2015.

1 Finanční prostředky ve výši 1 110 tis. Kč požadujeme z ÚZ 1805/1000 - saldo příjmů 

a výdajů k vyrovnání rozpočtu.  

Datum, podpis projednání s vedením města: 10.3.2015 Ing. Pavel Grund

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)  

Datum, podpis navrhovatele:                                   10.3.2015 Bc. Jan Jakub

ÚZ/ORG N á z e v

Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

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

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

C e l k e m 

1. Tabulka Výdaje

ÚZ/ORG N á z e v

Rozpočet (v tis. Kč)

1. Tabulka P ř í j m y 



pro jednání v ZM, dne: 1.4.2015

předkládá oddělení: projektů a strategií

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 39 526 11 39 537
2 17007/9100 dotace z Fondu malých proj. Cíl 3 na projekt Šance a rizika geoterm.energ.v Euroregionu Labe 0 196 196

39 526 207 39 733

původní změna nový

3 9116/9100 MŽP ČR - účel. dot. - projekt "Ready 21" - vlastní zdroje 327 31 358

4 5022/9100 poplatek za zřízení věcného břemene pro GTE projekt 865 176 1 041

1 192 207 1 399

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

2 Příjem dotace z Fondu malých projektů Cíl 3 v Euroregionu Elbe/Labe na projekt "Šance a rizika

geotermální energie v Euroregionu Elbe-Labe", který byl realizován v roce 2014. 

3 Poskytovatel dotace snížil rozpočtovou položku na zpracování dopravního plánu o 50 %.  I po snížení

ceny zpracování této analýzy, je rozpočtovaná částka nedostatečná, proto žádáme o navýšení rozpočtu 

o uvedenou částku.

4 V souvislosti s přípravou GTE projektu, konkrétně realizací přípojky technického vodovodu z Labe do areálu kasáren DH,

je třeba zřídit věcné břemeno na pozemcích ČD a.s., za což vyžadují tento poplatek.

1 Finanční prostředky ve výši 11 tis. Kč požadujeme z ÚZ 1805/1000 - saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu

Datum, podpis projednání s vedením města: 23.3.2015 Mgr. Ladislav Chlupáč

Datum, podpis navrhovatele:                                   23.3.2015 Ing. Jaroslav Klusák Ph.D.

C e l k e m 

Příjmy a výdaje:

P ř í j m y 

ÚZ/ORG N á z e v

Rozpočet (v tis. Kč)

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

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

neinvestiční příspěvek PO na provoz - 30% z úspory nákladů za energie r. 2014

2. Tabulka V ý d a j e

Rozpočet (v tis. Kč)

ÚZ/ORG N á z e v

C e l k e m 

1. Tabulka



saldo příjmů a výd. k vyrovnání rozp. 35 168

dotace -255

mezisoučet 34 913

ekonomický -2 971

mezisoučet 31 942

správní 610

mezisoučet 32 552

školství, kultury, sportu a PP -1 850

mezisoučet 30 702

správa nemovitého majetku města 417

mezisoučet 31 119

životního prostředí 50

mezisoučet 31 169

sociálních věcí a zdravotnictví 207

mezisoučet 31 376

stavební úřad 0

mezisoučet 31 376

územního rozvoje 7 040

mezisoučet 38 416

městská policie 0

mezisoučet 38 416

útvar obrany a krizového řízení 0

mezisoučet 38 416

obecní živnostenský úřad 0

mezisoučet 38 416

dopravy a silničního hospodářství 1 110

mezisoučet 39 526

oddělení projektů a strategií 11

mezisoučet 39 537

stav po 3. RO 39 537

3. RO celkem 4 369

odbor zdroje z min. let



Výběr daní za období      
1-3/2015

s porovnáním na období 1-3/2014
(údaje v tis. Kč)

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

51 500 54 000 10 400 6 000 5 100 5 500 49 500 51 000 12 500 8 000 103 200 116 200 20 300 20 300

1 5 593 5 626 963 29 432 540 5 030 1 695 9 763 9 338 658 373

2 4 856 4 761 59 861 805 400 432 16 313 13 803 57 79

3 3 987 4 022 727 106 320 335 5 291 5 396 6 599 4 174 22 46

14 436 14 409 1 749 135 1 613 1 680 10 721 7 523 0 0 32 675 27 315 737 498

4

5

6

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

7

8

9

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

10

11

12

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

14 436 14 409 1 749 135 1 613 1 680 10 721 7 523 0 0 32 675 27 315 737 498

%
plnění 28 27 17 2 32 31 22 15 0 0 32 24 4 2

61 931 51 560

26 20

FO-KV
VÝBĚR DANÍ V ROCE 2014 a 2015

1122 1511

Daň z nem.

1211
Měsíc

1111 1112

FO-ZČ FO-SVČ

(bez PO-OBCE) -10 371

DPHPO PO-OBCE

1121

CELKEM výběr daní (bez PO-OBCE)

% plnění (bez PO-OBCE)

Rozdíl plnění +/-

1113



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

N  Á  V  R  H     D  O     Z M 
 
 
 
pro jednání ZM,  dne : 9. 4. 2015 
 
předkládá : ing. Radek Lončák, MBA – předseda FV 
 
 
Návrh:  
Rozpočtové opatření – účelové dotace 
 
 
Odůvodnění: 

- jedná se o doplnění některých účelových dotací – informaci o jejich výši obdrželo město až po 
jednání FV  

- konkrétně jde o dotaci z ROP SZ na autobusové nádraží (přijetí smlouvy o dotaci – viz samostatný 
bod jednání ZM), dotaci pro PO Srdíčko z MPSV na sociální služby a druhou část dotace z MŽP 
na akci park Miřejovická stráň 

 
 
 
 
 

 
 

Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje: 
rozpočtové opatření (viz příloha orig. zápisu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele :                                                 Přijaté usnesení ZM č. :                                              
 



ÚZ/ORG N á z e v N á z e v ÚZ/ORG
původní změna nový původní změna nový

3805/3401 KÚÚK - účel. dot. na zajištění reg. funkcí knihoven 0 1 510 1 510 0 1 510 1 510 KÚÚK - účel. dot. na zajištění reg. funkcí knihoven 3805/3401

29004/5000 Mze ČR - účel. dot. - zvýšené náklady na výsadbu dřevin - OLH 0 16 16 0 16 16 Mze ČR - účel. dot. - zvýšené náklady na výsadbu dřevin - OLH 29004/5000

29008/5000 MZe ČR - účel. dot. - náklady na činn. odbor. lesního hospodáře 0 118 118 0 118 118 MZe ČR - účel. dot. - náklady na činn. odbor. lesního hospodáře29008/5000

9810/9100 dotace z programu HORIZON 2020 projekt progRESsHEAT 0 1 026 1 026 0 771 771 dotace z programu HORIZON 2020 projekt progRESsHEAT 9810/9100

1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 35 168 -255 34 913

84505/8200 ROP RSSZ - modernizace a dostavba autobusové nádraží 0 50 432 50 432 0 50 432 50 432 ROP RSSZ - modernizace a dostavba autobusové nádraží 84505/8200

13305/6156 KÚÚK - účel. dot. - Centrum SRDÍČKO - denní stacionář 0 492 492 0 492 492 KÚÚK - účel. dot. - Centrum SRDÍČKO - denní stacionář 13305/6156

SFŽP - účel. dot. - zlepšování stavu životního prostředí SFŽP - účel. dot. - zlepšování stavu životního prostředí 

"Park Miřejovická stráň Litoměřice - Pokratice" "Park Miřejovická stráň Litoměřice - Pokratice" 

MŽP ČR - ERDF - účel. dot. - zlepšování stavu život. prostředí  MŽP ČR - ERDF - účel. dot. - zlepšování stavu život. prostředí  

"Park Miřejovická stráň Litoměřice - Pokratice" "Park Miřejovická stráň " - vlastní zdroje 

35 168 54 925 90 093 0 54 925 54 925

1 480 15827/5200

106 106

Celkem

DOTACE r. 2015    
P ř í j m y V ý d a j e 

Rozpočet (v tis. Kč)

90877/5200 90877/5200

15827/5200

0

0

106 0 106

Celkem

1 480 1 480 0 1 480



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

N  Á  V  R  H     D  O     Z M 
 
 
 
pro jednání ZM,  dne : 9. 4. 2015 
 
předkládá :    Mgr. Ladislav Chlupáč 

 
 
Návrh:  
Inventarizační zpráva Města Litoměřice za rok 2014 
 
 
 
Odůvodnění: 

- dle bodu 2.7 Směrnice k provádění inventarizace (Příkaz starosty a tajemníka č. 16/2014) je se 
závěrem inventarizace (tj. inventarizační zprávou) seznámeno zastupitelstvo města  

- v rámci provedené inventarizace za rok 2014 nebyly zjištěny inventarizační rozdíly  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh na usnesení: 
ZM bere na vědomí Inventarizační zprávu Města Litoměřice za rok 2014 (viz příloha orig. zápisu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele :                                                 Přijaté usnesení ZM č. :                                              
 















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

N  Á  V  R  H     D  O     Z M 
 
 
 
pro jednání ZM, dne: 9. 4. 2015 
 
předkládá : Mgr. Ladislav Chlupáč – starosta 
 
 
Návrh: 

Zpráva o zjištěních z auditu shody provedeného u Odboru správy nemovitého majetku města  
 – Zahrada Čech. 
 
 
Odůvodnění: 
 
 Na základě požadavků zastupitelstva Města Litoměřice ze dne 11.12.2014 byl proveden audit 
shody ve vazbě na dodržování všech podmínek stanovených v zadávací dokumentaci k příslušnému 
výběrovému řízení, v návrhu vítězného uchazeče předloženém v tomto výběrovém řízení, uzavřenou 
společenskou smlouvou, nájemní smlouvou a případnými dalšími smluvními ujednáními mezi Městem 
Litoměřice, společností Zahrada Čech s.r.o. a společností EXPO CZ s.r.o. a to cíleně zaměřeného na 
všechny aspekty ochrany oprávněných zájmů Města Litoměřice.  
 

 
 

Návrh na usnesení: 

ZM bere na vědomí výsledky interního auditu provedeného u Odboru správy nemovitého majetku města 
– Zahrada Čech (viz příloha orig.zápisu). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele :                                                 Přijaté usnesení ZM č. :                                              
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Informace auditu shody -  
Odboru správy nemovitého majetku města 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auditovaný:    Městský úřad Litoměřice – Odbor správy nemovitého  
     majetku města 
 
Audit provedla:   Mgr. Mou čková Kateřina – interní auditorka 

Mgr. Pěkná Šárka - interní auditorka 
 
Místo výkonu auditu:  Mírové náměstí 15/7, Městský úřad Litoměřice  
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1. Informace z auditu výkonů/operací pro orgán veřejné správy 
 
 V souladu s plánem interního auditu ze dne 8. 1. 2015, provedl interní audit ve smyslu § 28 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole v době od 12. 1. 2015 do 11. 3. 2015 audit shody (od 
2. 2. 2015 do 27. 2. 2015 přerušeno – pracovní neschopnost Mgr. K. Moučkové, od 2. 3. 2015 do 
11. 3. 2015 pokračováno). 

 

Vstupní údaje o auditovaném 

 Odbor správy nemovitého majetku města – Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, PSČ 412 01. 
Vedoucí odboru je Mgr. Václav Härting. Dle organizačního řádu je vedoucí odboru podřízen 
1. místostarostovi. Odbor správy nemovitého majetku (dále jen ,,OSNMM“) eviduje veškerý 
majetek města, kromě majetku na účtu 028 – drobný dlouhodobý hmotný majetek, který eviduje 
správní odbor. V případě, že dojde k technickému zhodnocení majetku či opravě majetku, je 
příslušný odbor povinen (odbor územního rozvoje a plánování) tuto skutečnost nahlásit OSNMM, 
který evidenčně navýší hodnotu majetku města. OSNMM eviduje nájemní smlouvy na pronajaté 
nemovité prostory města.  
 

2. Cíl interního auditu 
 

 Cílem auditu shody bylo prověřit, zda byly dodrženy podmínky stanovené v dokumentaci 
k výběrovému řízení Zahrada Čech ve vazbě na návrh vítězného uchazeče, ve vazbě na uzavřenou 
společenskou smlouvu s vítězným uchazečem, ve vazbě na nájemní smlouvu (či další smluvní 
ujednání) uzavřenou s vítězným uchazečem. 

3. Kritéria pro auditovanou oblast 
 
Při auditu bylo kritériem:  

 Zadávací podmínky k výběrovému řízení Zahrada Čech - ,,Podmínky soutěže – výběr 
nejvhodnějšího partnera na uzavření společenské smlouvy obchodní společnosti“. 
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4. Auditní zjišt ění 
 
V průběhu auditu bylo identifikováno celkem 13 zjištění. Ve zjištění č. 1 - 8 nebyly 

identifikovány neshody, a je bez doporučení, ve zjištění č. 9 - byly identifikovány 2 nevýznamné 
neshody, a je bez doporučení. Ve zjištění č. 10 bylo identifikováno 7 neshod, a je dáno 10 
doporučení, ve zjištění č. 11 nebyly identifikovány neshody, a je s doporučením. Ve zjištění č. 12 -
13 nebyly identifikovány neshody a je bez doporučení. 
 

Zjišt ění č. 1 - č. 8: 

 nebyly identifikovány neshody. 

Doporučení č. 1 – č. 8: 

Bez doporučení. 

 

Zjišt ění č. 9: 

Podmínky soutěže – výběr nejvhodnějšího partnera na uzavření společenské smlouvy 
obchodní společnosti (dále jen „Podmínky“), dokument byl schválen ZM - obsahově 
v rozsahu  položek 1. – 17.  

V daném případě byly zjištěny 2 nevýznamné neshody.  

 V bodě 4.3 Podmínek – Založení a vznik společnosti, bylo ustanoveno, že za každou smluvní 
stranu budou jmenováni dva jednatelé, tj. celkem 4 jednatelé. Strany se dohodly, že jednatelé budou 
pouze dva, tj. jeden za společnost EXPO CZ s.r.o. a jeden jednatel za Město Litoměřice.  

 V bodě 4.3 bylo dále sjednáno, že náklad na založení společnosti budou hradit strany rovným 
dílem. Město Litoměřice nehradilo žádné náklady související se založením společnosti. 

Závěr č. 9 

V bodě č. 4.3 Podmínek - Založení a vznik společnosti byla jednou z podmínek, že bude 
mít společnost 4 jednatele (každá strana 2 jednatele). Strany po vzájemné dohodě dospěly 
k názoru, že 2 jednatelé jsou dostačující (každá strana 1 jednatele). 

V bodě č. 4.3. Podmínek - Založení a vznik společnosti bylo jednou z podmínek 
rozdělení nákladů na založení společnosti rovným dílem mezi obě strany. Skutečnost je 
taková, že Město Litoměřice se nepodílelo na nákladech k založení společnosti. 

Doporučení: 
Bez doporučení. 
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Zjišt ění č. 10: 
 

Smlouva o nájmu výstaviště Zahrada Čech (dále jen ,,Smlouva“) s účinností od 1. 1. 2013, 
uzavřena (podepsána) dne 31. 10. 2012 mezi společností Zahrada Čech s.r.o. (dále jen „Nájemce“) 
a Městem Litoměřice (dále jen „Pronajímatel“) v rozsahu článků č. 1 – č. 16  

V dané oblasti bylo zjištěno 7 neshod a 10 doporučení. 

Závěr č. 10.1: 

V článku 6.5. smlouvy – Nájemné platební podmínky nemovitý majetek, bylo zjištěno, 
že nájemné je splatné 15. den příslušného kalendářního měsíce (vyjma 1/2013). Dnem 
zaplacení se rozumí připsání částky na účet pronajímatele.  

Nájemce tuto povinnost v některých případech nedodržel (viz tabulka ,,nájemné ZČ“ – 
přiložena k originálu protokolu). Úroky z prodlení za pozdní úhradu (2013, 2014) celkově činí 
4.462,-Kč.  

 

Doporučení k 10.1: 

Interní audit doporučuje ekonomickému odboru učinit taková opatření, která povedou 
k včasné úhradě nájmu. 

 

Závěr č. 10.2: 

V článku 6.6. smlouvy – Nájemné platební podmínky movitý majetek, bylo zjištěno, že 
nájemné je splatné do 15. ledna a 15. července příslušného kalendářního roku. Nájemce tuto 
povinnost v jednom případě nedodržel (viz tabulka ,,nájemné ZČ“ – přiložena k originálu 
protokolu tabulka). Úroky z prodlení za pozdní úhradu (2013, 2014) celkově činí 303,-Kč.  

 

Doporučení k 10.2: 

Interní audit doporučuje ekonomickému odboru učinit taková opatření, která povedou 
k včasné úhradě nájmu. 

 

Závěr č. 10.3: 

V článku 7.1. smlouvy – Úhrada služeb, bylo zjištěno, že nájemce se zavazuje hradit 
veškeré služby související s užíváním předmětu nájmu od předání. Nájemce tuto povinnost 
splnil jen ve vztahu k elektrické energii a k plynu. Voda nebyla převedena a to z toho důvodu, 
že SčVK na základě zákona č. 274/2001 Sb., neumožní přepsání vodoměru na nájemce. 
Úhrada za vodné a stočné je vypořádána ve formě přefakturace. 

Doporučení k 10.3: 

V daném případě bez doporučení. 
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Závěr k 10.4: 

V článku 9.1. smlouvy – Práva a povinnosti nájemce – úhrada nájmu, bylo zjištěno, že 
nájemce je povinen platit řádně a včas po dobu trvání nájmu dohodnuté nájemné. Nájemce 
v některých případech nedodržel čas, viz tabulka ,,nájemné ZČ“. 

Doporučení k 10.4: 

Viz doporučení 10.1. 

 

Závěr č. 10.5: 

V článku 9.7. smlouvy – Práva a povinnosti nájemce – porušení povinnosti, bylo 
zjištěno, že v případě prodlení nájemce je povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05% 
z dlužné částky za každý kalendářní den. Ze strany Města Litoměřice nebyl vypočítán úrok 
z prodlení (viz tabulka ,,úroky z prodlení“ – přiložena k originálu Protokolu). Celková výše 
úroku z prodlení k 11. 3. 2015 je 5.793,-Kč. 

Doporučení k 10.5: 

Interní audit doporučuje ekonomickému odboru dbát na to, aby byl úrok z prodlení 
vypočítán a oznámen nájemci. 

 

Závěr 10.6: 

V článku 13.6. smlouvy – Licenční smlouva, bylo zjištěno, že splatnost licenčního 
poplatku je k 15. 1. a 15. 7. příslušného kalendářního roku. Nájemce tuto povinnost jedenkrát 
nesplnil (viz tabulka ,,úroky z prodlení“ – přiložena v originálu Protokolu). Úroky z prodlení za 
pozdní úhradu (2013) celkově činí 1.029,-Kč. 

Doporučení k 10.6.: 

Viz doporučení 10.1. 

 

Závěr č. 10.7: 

V článku 16.4. Společná a závěrečná ustanovení je uvedeno, že licenční smlouva 
nabývá účinnosti ve vztahu k třetím osobám dnem zápisu do rejstříku ochranných známek. 
V daném případě měl o zápis žádat nabyvatel (Zahrada Čech), toto ujednání nebylo 
k ukončení auditu splněno. 

Interní audit si vyžádal stanovisko právního odboru (toto dokládá rozhodnutím NS32 
Cdo1817/2008) ve vztahu k možnosti užívání ochranné známky, z něhož vyplývá, že není porušen 
zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, nicméně není dodržena smlouva. 

 

Doporučení k 10.7: 

Interní audit doporučuje informovat Zahradu Čech s.r.o. o tom, že je nutné splnit ustanovení 
článku 16.4.  smlouvy.  
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4.1 Doporučení interního auditu ve vazbě na danou Smlouvu směřují do níže uvedených 
článků Smlouvy, přestože nebyly v těchto článcích zjištěny neshody 
 

Doporučení k bodu 6.2 smlouvy: 

V článku je uvedeno, že snížení počtu nebo zhoršení stavu movitých věcí nemá a ani nebude 
mít vliv na výši nájemného. 

Interní audit v dané věci doporučuje zvážit přehodnocení stávajícího stavu, a s ohledem na 
péči řádného hospodáře, aktualizovat článek ve smyslu možné změny nájemného, a to jak směrem 
nahoru, tak směrem dolů. 

Doporučení k bodu 10.1 a 10.2 smlouvy: 

Interní audit doporučuje aktualizovat ustanovení článku 10.1, a to ve vazbě na podnikatelský 
plán odst. 6.4.2 – časové rozlišení a revitalizace areálu. V daném případě doporučuje ve smlouvě 
zohlednit možnosti získání dotačních titulů. 

Doporučení k bodu 16.9.1 smlouvy: 

Interní audit doporučuje v případě, že jednatel právnické osoby je zároveň uvolněným 
radním, neuvádět ho jako osobu, která jedná o změnách smlouvy. 

 
Zjišt ění č. 11 - č. 13: 

 nebyly identifikovány neshody. 

Doporučení č. 11 – č. 13: 

Bez doporučení. 
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5. Závěr: 
 
 Celkem bylo identifikováno 13 zjištění, z toho 2 zjištění se střední mírou závažnosti a 11 

s nízkou mírou závažnosti. Ve 3 případech bylo dáno doporučení, i přestože nebylo 

identifikované zjištění v rozporu s platnou legislativou. 

 Interní audit doporu čuje vedení města zrevidovat nájemní smlouvu ve vazbě na provozní 

praxi a jednotlivá ustanovení nájemní smlouvy. 

 

 

Za útvar interního auditu: 
Mgr. Kateřina Moučková, interní auditor                .............................................................. 
 
 
Mgr. Šárka Pěkná, interní auditor       …........................................................... 
 
 
Za Městský úřad Litoměřice: 
 
Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta   …............................................................. 
 
         
 
 
Zpracoval: útvar interního auditu  
Dne: 30. 3. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozdělovník: 
1 x interní audit 
1 x starosta 
na vědomí tajemník úřadu 



M ě s t s k ý    ú ř a d    v    L i t o m ě ř i c í c h 
 
 

N Á V R H   D O   ZM 
 
 
pro jednání ZM, dne:    9. 4. 2015 
předkládá:  Mgr. Karel Krejza, místostarosta   
 
 
Návrh předložit před jednáním ZM, nejpozději do čtvrtka (7 dní před jednáním) do 12.00 hod. 
sekretariátu města.. Po zařazení do programu předkládá navrhovatel osobně s řádným odůvodněním. 
Má-li návrh souvislost s činností jiného odvětvového odboru MěÚ, je nutno uvést vyjádření tohoto 
odboru. Předkládající odbor předloží ZM návrh ve 2 vyhotoveních - 1x k zápisu a 1x navrhovateli. 
 
 
Návrh:   
 
Schválení příspěvků z Programu regenerace MPR Litoměřice na rok 2015 
  
 
 
Odůvodnění:    
 
OŠKSaPP předkládá ZM ke schválení doporučení subkomise Regenerace městské památkové 
rezervace a RM ( usn. čís. 299/13/2015 ze dne 26. 3. 2015) na rozdělení příspěvku pro žadatele na 
obnovu nemovitých kulturních památek v rámci Programu regenerace MPR Litoměřice na rok 2015. 
 
Výše kvóty státní finanční podpory v tomto programu je od MK ČR pro rok 2015 – 1 645 000,- Kč. 
Příspěvek města vlastníkům doporučovaných objektů činí 378 773,- Kč (UZ 3404/3400 - 500 tis Kč v 
rámci schváleného rozpočtu města na rok 2015). Z důvodu výše kvóty státní finanční podpory od MK 
ČR a stanoveného minimálního procentuálního podílu finančních prostředků vlastníků objektů na 
celkových nákladech akce (podíl vlastníka z celkových rozpočtových nákladů je stanoven na min. 
40%) nebude celková částka z rozpočtu města vyčerpána. 
 
Celkem je předkládán návrh na alokaci veřejných prostředků ve výši 2 023 773,- Kč. 
 
Subkomise při hodnocení anketních dotazníků jednotlivých žadatelů o podporu vycházela z výše 
přidělené finanční kvóty MK, dále pak přihlížela ke stavebnímu stavu dotčených objektů, a k faktu, jak 
vlastníci objektů udržují průběžně stavební stav kulturní památky z vlastních prostředků. Přihlédnuto 
bylo rovněž k  současnému stavu připravenosti obnovy kulturních památek, včetně toho, jak vlastníci 
kulturních památek dlouhodobě respektují ustanovení zákona č. 20/87 Sb. o státní památkové péče 
ve znění platných předpisů. 
 
 
 
Návrh na usnesení:     
 
ZM  schvaluje  rozdělení kvóty státní finanční podpory Programu regenerace MPR Litoměřice na rok 
2015 ve výši 1 645 000,- Kč a z rozpočtu Města Litoměřice 378 773,- Kč podle předloženého návrhu.  
(viz. příloha orig.zápisu ) 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        



Příloha č. 1

Program regenerace  MPR 2015

Kulturní památka (identifikace 

objektu)
Akce obnovy (stručná charakteristika)

Druh vlastníka 

(FO, PO, církev, 

obec)

Celkové 

náklady 2015 

(v Kč)

příspěvek MK 

(v  Kč)

příspěvek města 

Litoměřice (v 

Kč)

vlastník (v  Kč)
% kvóta 

MK

% kvóta 

město

% kvóta 

vlastník

Jarošova dům č.p. 1/1 oprava a nátěr fasády FO 169 212,15 83 000,00 18 527,29 67 684,86 49,05% 10,95% 40,00%

Velká Dominikánská dům č.p. 132/4 obnova fasády (oprava a nátěr), výměna parapetů PO 417 792,14 204 000,00 46 675,28 167 116,86 48,83% 11,17% 40,00%

Mostecká dům č.p. 232/4

obnova oken, obnova výkladců z dřevěného masívu, oprava a nátěr 

vrat 
PO 858 492,00 418 000,00 97 095,20 343 396,80 48,69% 11,31% 40,00%

Jezuitská ul. st.p.č. 317/2, gotické 

dvojče
oprava venkovního schodiště obec 303 866,34 148 000,00 34 319,80 121 546,54 48,71% 11,29% 40,00%

Mezibraní, městské opevnění, bašta 

č.p. 59/5 

oprava střešní krytiny a laťování, nátěr střešní krytiny, oprava krovu, 

klempířské prvky, výměna oken a dveří
FO 267 994,15 131 000,00 29 796,49 107 197,66 48,88% 11,12% 40,00%

Dómské nám., kanovnický dům č.p. 

8

obnova střechy, výměna bednění, nová střešní krytina Al plech, 

obnova komínových těles
církev 636 450,00 310 000,00 71 870,00 254 580,00 48,71% 11,29% 40,00%

Kapucínské nám. č.p. 206/3, klášter obnova střechy - IV. etapa,  střecha jižního křídla a ambitů  PO 719 148,00 351 000,00 80 488,80 287 659,20 48,81% 11,19% 40,00%

C e l k e m 3 372 954,78 1 645 000,00 378 773 1 349 181,91

podpis navrhovatele: 



M ě s t s k ý    ú ř a d    v    L i t o m ě ř i c í c h 
 
 

N Á V R H   D O   ZM 
 
pro jednání ZM, dne:  9.4.2015  
předkládá:                  Mgr. Karel Krejza, místostarosta  
   
 
 
 
Návrh předložit před jednáním ZM, nejpozději do čtvrtka (7 dní před jednáním) do 12.00 hod. 
sekretariátu města.. Po zařazení do programu předkládá navrhovatel osobně s řádným odůvodněním. 
Má-li návrh souvislost s činností jiného odvětvového odboru MěÚ, je nutno uvést vyjádření tohoto 
odboru. Předkládající odbor předloží ZM návrh ve 2 vyhotoveních - 1x k zápisu a 1x navrhovateli. 
 
 
Návrh:   
Schválení dotací na činnost -  Občanské sdružení Puellae cantantes, IČO: 26518848  a Klub přátel 
chlapeckého sboru Páni kluci , IČO: 26548801. 
  
 
Odůvodn ění:   
Odbor ŠKSaPP má v rozpočtu schválenou částku 500.000,-Kč jako účelovou dotaci na činnost 
pěveckým sborům, hudebním a divadelním souborům a subjektům působícím v oblasti kultury 
v Litoměřicích na rok 2015. Poskytnutí finančních příspěvků jednotlivým subjektům bylo  na základě 
doporučení komise kultury schváleno RM dne 18.2.2015 – tabulka viz příloha orig. zápisu.  
 
  
V případě poskytnutí dotace, která převyšuje částku 50.000,-Kč je vyhrazeno právo rozhodování 
Zastupitelstvu obce ( dle zákona o obcích ). 
 
                            
Návrh na usnesení:    
a) ZM schvaluje poskytnutí dotací na činnost pro Občanské sdružení Puellae cantantes, IČO: 
26518848 a Klub přátel chlapeckého sboru Páni kluci, IČO: 26548801 ( viz. příloha orig. zápisu ).  
 
b) ZM schvaluje  uzavření veřejnoprávních smluv o dotacích na činnost dle vzorové smlouvy ( vzorová 
smlouva viz příloha orig. zápisu ).  
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        



Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na činnost – kultura nad 50 000 Kč 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ 
DOTACE 

 
 
Město Litom ěřice 
se sídlem Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 
IČO: 00263958 
zastoupené místostarostou Mgr. Karlem Krejzou   
bankovní spojení 
číslo účtu.:…………………………… 
(dále jen poskytovatel) 
 
a 
 
název spolku 
se sídlem ………………………………. 
IČO:………………………………………. 
zastoupené ……………………………. 
bankovní spojení 
číslo účtu:………………………………….. 
(dále jen příjemce) 
 
 

uzavírají tuto smlouvu: 
 
 

 Čl. 1 
Předmět a účel smlouvy 

 
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí jednorázové účelové dotace ze strany 
poskytovatele na částečnou úhradu zabezpečení činnosti příjemce pro rok 2015        
( pronájmy prostor, cestovné na vystoupení, nákup v ybavení k činnosti - vyjma 
dlouhodobého hmotného/nehmotného majetku, nákup a t isk propaga čního 
materiálu, nákup drobného materiálu, ošacení sboru,  výdaje na soust ředění,     
a to doprava a ubytování ). 
 

Čl. 2 
Výše a způsob poskytnutí dotace 

 
1. Poskytovatel na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 
znění a ve smyslu usnesení Rady/Zastupitelstva města Litoměřice č. ……………ze 
dne ………, poskytuje příjemci ze svého rozpočtu na rok 2015 jednorázovou 
účelovou dotaci na výdaje uvedené v Čl. 1 této smlouvy ve výši ………………Kč         
( slovy:…………….korun českých ).  
   
2. Tato dotace bude splatná jednorázově na základě dokladů o úhradách, které 
příjemce předloží poskytovateli nejpozději do 30.11.2015. Dotace bude poskytnuta 
bezhotovostním p řevodem z ú čtu poskytovatele č………….. na účet příjemce 



č…………………….vedeného u………………….. nejpozd ěji do 14 dn ů od 
předložení doklad ů o úhradách/vyú čtování.  
 
 

Čl. 3 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Poskytnutou dotaci příjemce přijímá a zavazuje se ji použít výhradně k úhradě 
výdajů 
specifikovaných v Čl. 1 této smlouvy. 
 
2. Originály účetních dokladů prokazující použití dotace označí příjemce viditelně a 
trvale číslem smlouvy a textem: ,,Tento náklad je hrazen z dotace Města Litoměřice“, 
nejpozději do termínu stanoveného pro předložení vyúčtování čerpání a použití 
dotace. 
 
3. Příjemce je povinen použít dotaci pouze v souladu s právními předpisy, zejména 
se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních celků, ve znění 
pozdějších předpisů, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 
Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. 
 
4. Příjemce nesmí převést dotaci na jinou právnickou či fyzickou osobu. 
 

 
Čl. 4 

Vyúčtování dotace 
 

 
1. V případě, že příjemce nepředložení vyúčtování dotace do 30.11.2015, nebude 
dotace čerpána z rozpočtu poskytovatele a nebude příjemci vyplacena. 
 
2. V případě, že příjemce nedoloží náklady ve výši přiznané dotace, nevyužitá dotace 
nebude čerpána z rozpočtu poskytovatele a nebude příjemci vyplacena. 
 
 
3. Pokud poskytovatel zjistí, že dotace byla použita v rozporu s touto smlouvou, je 
příjemce povinen poskytnutou dotaci vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví 
této smlouvy, a to do pátého dne ode dne zjištění a oznámení o neoprávněném užití 
dotace 
 
4. Příjemce je povinen oznámit poskytovateli zahájení insolvenčního řízení se svou 
osobou do 15 dnů od zjištění této skutečnosti. Příjemce, který je právnickou osobou, 
je povinen vedle toho ve stejné lhůtě oznámit písemně poskytovateli svůj vstup do 
likvidace, sloučení nebo splynutí s jiným právním subjektem nebo případnou změnu 
právní subjektivity. 
5. 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 poskytnuté dotace 
 

1. Příjemce bere na vědomí, že poskytovaná dotace podléhá finanční kontrole dle 
zákona o finanční kontrole. 
 
2. Příjemce se tímto zavazuje umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele 
provádět kontrolu dotace.  
 
3. Příjemce se zavazuje předložit poskytovateli na požádání veškerou potřebnou 
dokumentaci, účetnictví a účetní doklady, dokumentující všechny rozhodné 
skutečnosti pro ověření způsobu čerpání a využití dotace a plnění podmínek této 
smlouvy a to po dobu 5 let, po kterou je příjemce povinen dle § 31 odst. 2 písm. b) a 
c) zákona o účetnictví uschovávat účetní záznamy a účetní doklady. 
 

 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž po jednom vyhotovení 
obdrží poskytovatel a příjemce. 
 
2. 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. 
 
3. Smlouva o dotaci nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. 
 
4. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky za souhlasu obou 
smluvních stran, platnost těchto dodatků je podmíněna souhlasem Rady města 
Litoměřice. 
 
5. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že poskytovatel jako orgán 
územní samosprávy je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti 
dle zákona č. 106/1999 S., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. 
Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě není označován 
za obchodní tajemství. 
 
V Litoměřicích dne ……………..                          V Litoměřicích dne …………………..  
 
 
…………………………………..                            ……………………………………… 
Město Litoměřice                                                 statutární zástupce 
zastoupené místostarostou                                 název spolku 
Mgr. Karlem Krejzou 



                                                                                                                              DOTACE NA ČINNOST - KULTURA - sbory a soubory rok 2015

druh 
činnosti IČO

členská 
základna 

děti a 
mládež 

2015

dotace 
činnost 

paušál 2015

dotace na 
člena- 

děti/mládež 
2015

dotace na 
činnost 

celkem 2015
čl. základna 

celkem
1 sbor Občanské sdružení Puellae cantantes 26518848 137 40 000 54 410 94 410 137
2 sbor Klub přátel chlapeckého sboru Páni kluci 26548801 118 40 000 46 864 86 864 118
3 sbor Základní umělecká škola Litoměřice                  ( Hlásek ) 46773410 43 10 000 17 077 27 077 43
4 sbor Dívčí pěvecký sbor Máj Litoměřice 26657872 45 10 000 17 872 27 872 45
5 sbor CANTICA BOHEMICA 26534215 2 10 000 794 10 794 31
6 divadlo Divadelní spolek Litoměřice                             ( Loudidlo ) 26655799 15 5 000 5 957 10 957 18
7 divadlo Občanské sdružení literárně dramatického souboru Li-Di 70694044 14 30 000 5 560 35 560 50
8 divadlo Hynkovo hravé divadlo, o.s. 26571889 3 30 000 1 192 31 192 17
9 divadlo Základní umělecká škola Litoměřice              ( Mladivadlo ) 46773410 35 10 000 13 900 23 900 35
10 divadlo "Klub ochotníků a přátel loutkového divadla" 68974558 6 10 000 2 383 12 383 12
11 divadlo "O.s. přátel dětských písní a kreslených pohádek" 27045650 3 5 000 1 191 6 191 12
12 ostatní Základní umělecká škola Litoměřice            ( orchestry ) 46773410 54 10 000 21 446 31 446 54
13 ostatní Dílna ručního papíru 26620219 8 7 000 3 177 10 177 19
14 ostatní SALVA GUARDA 68455470 0 0 0 0 4
15 ostatní Galerie Ve dvoře Litoměřice 26552876 0 0 0 0 3
16 ostatní "Pískovna" 1630407 8 8 000 3 177 11 177 18
17 ostatní Sdružení nezávislých výtvarníků Litoměřicka   ( NezArt ) 0 0 0 0 17
18 ostatní B.B. Litoměřice - kulturní dvouměsíčník D65 0 15 000 0 15 000 1
19 kino KINOKLUB OSTROV,o.s. 68954310 0 40 000 0 40 000 5



M ě s t o    L i t o m ě ř i c e 
 
 

N Á V R H   D O   ZM 
 
pro jednání ZM, dne:    9.4. 2015 
předkládá:                    Mgr. Karel Krejza, místostarosta  
zpracoval:                    Ing. Andrea K řížová, vedoucí odboru ŠKSaPP   
   
Návrh:   Infrastruktura rekrea ční plavby v Litom ěřicích – petice ob čanů 
 
 
 
Odůvodn ění: 
Petice občanů „ Infrastruktura rekreační plavby v Litoměřicích“ podaná dne 26. ledna 2015 – viz. 
příloha orig. zápisu – petiční archy, doprovodný materiál k petici. 
V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, resp. § 16 odst. 2 písm. f) má občan obce, který 
dosáhl věku 18 let právo požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti 
radou obce nebo zastupitelstvem obce; je-li žádost podepsána nejméně 0,5 % občanů obce, musí být 
projednána na zasedání nejpozději do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 90 
dnů.  
Po kontrole provedené KSaT, právní úsek MěÚ Litoměřice, obsahují petiční archy 325 podpisů, z toho 
je 221 občanů města Litoměřic. Odbor ŠKSaPP vyzval dne 16.2.2015 zástupce vlastníka areálu 
loděnice na Střeleckém ostrově v Litoměřicích -  Slavoj Litoměřice z.s. - k účasti na projednání 
doručeného materiálu. Toto se uskutečnilo dne 24.2.2015. Následně se vlastník areálu dopisem 
doručeným dne 12.3.2015 a podepsaným statutárním zástupcem spolku oficiálně písemně vyjádřil 
k petici občanů  – viz. příloha orig. zápisu. 
  
 
 
Návrh na usnesení:    
 
ZM projednalo  petici občanů ,, Infrastruktura rekreační plavby v Litoměřicích“ podanou dne 26. Ledna 
2015 viz. příloha orig. zápisu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        







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

N  Á  V  R  H     D  O     Z M 
 
 

 
pro jednání ZM, dne:  9.4.2015 
předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč 
zpracovatel: KSaT 
  
Návrh:    Jednací řád Zastupitelstva města Litoměřic 
  
Odůvodnění:  
 
V souladu s § 96 zákona o obcích Zastupitelstvo města vydává jednací řád, v němž stanoví podrobnosti o 
jednání zastupitelstva.  
 
Návrh na usnesení: 
 
ZM vydává Jednací řad Zastupitelstva města Litoměřic (viz příloha orig.zápisu). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:                                                 Přijaté usnesení ZM č.:   
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J e d n a c í    ř á d 
Zastupitelstva m ěsta Litom ěřic  

 
 
 

§ 1 
Úvodní ustanovení 

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

§ 2 
Pravomoci Zastupitelstva  

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

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

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

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

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

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

 
§ 3  

Práva člena Zastupitelstva 
 

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

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

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

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

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

Svolání zasedání   
 

1. Zasedání Zastupitelstva svolává starosta zpravidla 1x za 6 týdnů, nejméně však 1x  
za 3 měsíce s programem dle potřeb práce, případně požadavků členů Zastupitelstva. 
Starosta svolává zasedání nejpozději 7 dnů přede dnem jeho konání. Požádá-li o to alespoň 
jedna třetina členů Zastupitelstva nebo hejtman kraje, je starosta povinen svolat zasedání 
zastupitelstva nejpozději do 21 dnů od doručení žádosti městskému úřadu. 

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

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

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

Zastupitelstva.  
 
4. Svolané zasedání zastupitelstva může starosta ze závažných důvodů zrušit; informování 
členů Zastupitelstva, zaměstnanců, dalších pozvaných osob a veřejnosti se provede 
obdobně jako u svolání zasedání.      

 
§ 5  

Příprava zasedání   
 

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

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

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

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

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

 
5. Návrhy se předkládají podle obsahu písemně a elektronicky, výjimečně ústně  

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

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

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

 
§ 6  

Účast členů na zasedání  
 

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

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

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

 
§ 7 

Účast veřejnosti na zasedání 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
8. Pokud je občan informován, že ze zasedání Zastupitelstva bude pořizován obrazový nebo 

zvukový záznam, dává svou účastí na zasedání konkludentní souhlas s pořízením tohoto 
záznamu.          

 
§ 8  

Zásady zasedání  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
4. Zápis musí obsahovat: 

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

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

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

věci, které výsledek a průběh hlasování ovlivnily či nějakým zásadním způsobem 
dotvářely. 

 
6. Nedílnou součástí originálu zápisu je vlastnoručně podepsaná listina přítomných  

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

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

Občané mohou své námitky uplatnit prostřednictvím členů Zastupitelstva.   
 

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

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

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

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

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

 
 

§ 11  
Hlasování  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

přítomna nadpoloviční většina členů Zastupitelstva. 
 
5. Jestliže do 20-ti minut po stanoveném začátku zasedání není přítomna nadpoloviční většina 
členů Zastupitelstva, předsedající zasedání ukončí a do 14-ti dnů svolá starosta náhradní 
zasedání. Obdobně se postupuje v případě, že v průběhu zasedání poklesne počet 
přítomných členů Zastupitelstva pod úroveň nadpoloviční většiny. 

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

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

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

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

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

informování veřejnosti.   
 

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

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

z minulého zasedání Zastupitelstva. 
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11. Předsedající oznámí návrh programu zasedání. Členové Zastupitelstva mohou navrhnout 
doplnění nebo stažení bodu z programu zasedání. O těchto návrzích nechá předsedající 
hlasovat. Poté nechá schválit konečné znění programu zasedání Zastupitelstva. 

 
12. Úvodní slovo k projednávaným návrhům uvede předkladatel. 

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

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

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

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

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

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

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

 
17. Členové Zastupitelstva se mohou sdružovat do klubů a v průběhu zasedání Zastupitelstva 

mají kluby právo požadovat přestávku k poradě o projednávaném bodu.  
 

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

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

schváleného programu. Interpelace se podávají pouze písemnou formou. 
 

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

 
1. Předsedající prohlásí zasedání za ukončené, byl-li schválený program zasedání vyčerpán. 

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

 
§ 14  

Usnesení Zastupitelstva a jejich plnění 
 

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

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

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

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

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

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

kontrolní zprávu o plnění usnesení za uplynulý rok.  
 
 

§ 15 
Ustanovení závěrečná 

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

zastupitelstvem města dne 14.12.2006. 
 

3. Tento jednací řád byl schválen na zasedání Zastupitelstva dne 9.4.2015 usnesením  
č. … a nabývá účinnosti dnem 1.5.2015.  

 
Litoměřice ... dubna 2015 

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



M ě s t o    L i t o m ě ř i c e 
 

 
 

N Á V R H   D O   ZM 
 

 
pro jednání ZM, dne:  9.4.2015 
předkládá: Mgr. Karel Krejza, místostarosta 
vyhotovil: KSaT, právní úsek - Bc. Martina Skoková    
  

Návrh: postoupení pohledávky za kupní cenou          
         
Odůvodnění:  
Byt č. 430/28, ul. Ladova, koupili od Města manželé J.F. a I.F. za kupní cenu XXXXX,-Kč se 
splatností 30.11.2016. Kupní cena má být uhrazena ze stavebního spoření kupujících. Kvůli 
XXXXX, podala paní I.F. insolvenční návrh a bylo jí schváleno oddlužení splátkovým 
kalendářem. Částku naspořenou na jejím stavebním spoření ve výši XXXXXtis. zabavil 
insolvenční správce.  
Město má svou pohledávku za kupní cenou přihlášenou do insolvenčního řízení a vystupuje 
zde jako zajištěný věřitel, neboť na bytové jednotce a souvisejících podílech vázne zástavní 
právo ve prospěch Města. Zástavní právo zůstává zachováno i po skončení insolvence.  
Zajištěný věřitel není uspokojován formou splátek, ale může kdykoliv v průběhu řízení udělit 
insolvenčnímu správci pokyn ke zpeněžení majetkové podstaty, tedy k prodeji bytu. Je-li 
zajištěných věřitelů více, dávají pokyn společně, jinak rozhoduje soud.     
V řízení jsou 2 zajištění věřitelé, Město má 1. pořadí, druhý zajištěný věřitel společnost Red 
orange s.r.o. vyzvala Město ke společnému pokynu. RM dne 4.9.2014 udělení pokynu 
neschválila, dala paní I.F. roční odklad s tím, že musí pravidelně spořit na stavební spoření 
pana J.F., kde jak doložila je uložena částka XXXXXtis.Kč. Paní I.F. byla vyzvána, aby 
doložila výpis ze stavebního spoření, což neučinila.  
Na Město se prostřednictvím svého právního zástupce obrátil pan R.L. s nabídkou na 
odkoupení pohledávky za kupní cenou. Údaje jak, uvádí, zjistil z insolvenčního rejstříku; má 
zájem o investice do nemovitostí. Současně jedná XXXXX. Navrhuje uzavření smlouvy o 
postoupení pohledávky ve smyslu § 1879 občanského zákoníku, kdy by Město na něj 
převedlo předmětnou pohledávku včetně příslušenství a všech práv s ní spojených za úplatu 
ve výši XXXXX,-Kč, případně za částku vzájemně odsouhlasenou, kterou by uhradil při 
podpisu smlouvy.    
RM doporučila zastupitelstvu schválení uzavření smlouvy o postoupení pohledávky za 
minimální úplatu ve výši 330.000,-Kč. 
  
Návrh na usnesení:   
ZM schvaluje uzavření smlouvy o postoupení pohledávky – nedoplatku kupní ceny  
za bytovou jednotku č. 430/28 a spoluvlastnické podíly ve výši 8064/250472 na společných 
částech domu č.p. 430 a pozemku parc.č. 614/4 v k.ú. Pokratice, za částku ….,-Kč s panem 
R.L., nar. XXXXX, bytem XXXXX, 413 01 Roudnice nad Labem.                
  

 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        
 

 
 



M ě s t o   L i t o m ě ř i c e 
 

 

N Á V R H   D O   ZM 
 

 

pro jednání ZM, dne:  9.4.2015 
předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta 
zpracoval: KSaT, právní úsek – Bc. Martina Skoková  
  
Návrh:  volba soudních přísedících Okresního soudu v Litoměřicích 
 
Odůvodnění :      
V souladu s § 60 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, přísedící navrhuje a volí 
zastupitelstvo obce v obvodu příslušného okresního soudu z řad občanů ČR, kteří jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu v obvodu zastupitelstva obce nebo zde pracují. Přísedícím 
může být občan, který je způsobilý k právním úkonům, bezúhonný (nebyl pravomocně 
odsouzen za trestný čin) a dosáhl věku 30 let. Občané narození před r. 1971 doloží, že pro 
období od 25. 2. 1948 do 17. 11. 1989 splňují podmínky dle zákona č. 451/1991 Sb., kterým 
se stanoví některé další předpoklady pro výkon funkcí ve státních orgánech.  
Na MěÚ se dostavili další zájemci o funkci soudních přísedících u Okresního soudu 
v Litoměřicích. Okresní soud již dříve sdělil, že počet soudních přísedících by se měl ještě  
o několik osob navýšit. S uvedenými zájemci vyslovil předseda soudu souhlas. Jedná se  
o paní M.V., která uvedla, že XXXXX; dále paní L.M., která uvádí, že XXXXX. 
Paní L.M. doložila výpis z rejstříku trestů, lustrační osvědčení a čestné prohlášení  
o splnění dalších předpokladů pro výkon funkce přísedícího; paní M.V. XXXXX pouze výpis 
z rejstříku trestů. Dále bylo prověřeno, že nebyly řešeny pro přestupky proti občanskému 
soužití ani majetku v působnosti MěÚ Litoměřice. 
 
Dopad do rozpočtu města: 
c) nemá dopad do rozpočtu města. 
 
Návrh na usnesení:  
ZM  navrhuje za přísedící Okresního soudu v Litoměřicích a do této funkce volí na dobu 4 let 
M.V., nar. XXXXX, bytem XXXXX, Litoměřice a L.M., nar. XXXXX, bytem XXXXX, 
Litoměřice. 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



M ě s t o   L i t o m ě ř i c e 
 

 

N Á V R H   D O   ZM 

 

 

pro jednání ZM, dne:  9.4.2015 
předkládá: Mgr. Karel Krejza, místostarosta  
vypracoval: KSaT, právní úsek – Bc. Martina Skoková 
  
Návrh: zrušení zástavního práva  
 
Odůvodnění:   
Město Litoměřice, jako zástavní věřitel, uzavřelo dne 29.4.2013 smlouvu o půjčce ve výši 
350.000,-Kč pro Občanské sdružení přátel dětských písní a kreslených pohádek, kdy 
poskytnutá finanční částka byla zajištěna zástavním právem na nemovitostech ve vlastnictví 
zástavce - paní M.V., bytem XXXXX, Litoměřice, a to na bytové jednotce č. 1834/16, 
vymezené v domě č.p. 1834, v obci Litoměřice, části obce Předměstí, stojícím na pozemku 
parc.č. 3736/5 a spoluvlastnických podílech o velikosti 505/30878 na společných částech 
domu č.p. 1834 a na pozemku parc.č. 3736/5, vše v k.ú. Litoměřice. Vklad zástavního práva 
do katastru nemovitostí byl proveden pod sp.zn. V-2089/2013-506, s právními účinky vkladu 
ke dni 7.5.2013. 
Občanské sdružení (nyní spolek) půjčku uhradilo ve dvou splátkách: 

- dne 23.10.2013 částku 300.000,-Kč na účet města 9005-1524471/0100 
- dne 24.10.2013 částku 50.000,-Kč na účet města 9005-1524471/0100.  

Vzhledem k tomu, že zástavní právo nebylo zřízeno na dobu určitou (do splacení půjčky), 
nestačí pro jeho výmaz z katastru nemovitostí potvrzení Města Litoměřice, jako zástavního 
věřitele, o zaplacení, ale je třeba uzavřít Dohodu o zániku zástavního práva mezi věřitelem  
a zástavcem. 
 
Návrh na usnesení:    
ZM schvaluje uzavření dohody o zrušení zástavního práva s M.V., bytem XXXXX, 
Litoměřice, zřízeného k bytové jednotce č. 1834/16, v domě č.p. 1834, stojícím na pozemku 
parc.č. 3736/5 a spoluvlastnickým podílům o velikosti 505/30878 na společných částech 
domu a pozemku, vše v obci a k.ú. Litoměřice.  
 

 
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



M ě s t o    L i t o m ě ř i c e 
 
 

N Á V R H   D O   ZM 
 

pro jednání ZM, dne: 9.4.2015 
žadatel: J.Ch.  
předkládá: Mgr. Karel Krejza, místostarosta 
vypracoval: KSaT, právní úsek – Bc. Martina Skoková   
  
Návrh: prominutí poplatku a úroku z prodlení 
 
Odůvodnění:   
Žadatel dlužil na nájemném a službách spojených s užíváním bytu č. 2 v domě č.p. XXXXX 
v XXXXX ulici v Litoměřicích za období od srpna 2004 do ledna 2006 částku 20.542,-Kč. 
Dluh byl vymáhán soudní cestou, právním zastoupením Města Litoměřice byla pověřena 
advokátní kancelář JUDr. Šumerové. Dne 2.1.2012 nabyl právní moci rozsudek Krajského 
soudu v Ústí nad Labem, kterým byl potvrzen rozsudek okresního soudu. Tímto již 
konečným rozhodnutím bylo cca po 6 letech soudních řízení žadateli uloženo zaplatit Městu 
Litoměřice žalovanou částku 20.542,-Kč s příslušenstvím a náklady řízení ve výši 52.588,-Kč 
a náklady odvolacího řízení ve výši 14.198,-Kč. 
S žadatelem byla dne 20.4.2012 uzavřena dohoda o splátkách. Formou splátek uhradil dne 
17.12.2012 jistinu a dne 31.12.2014 náklady řízení.  
Poplatek a úrok z prodlení činí ke dni 17.12.2012 částku 92.120,-Kč.  
Žadatel žádá o prominutí poplatku a úroku z prodlení v celé výši.   
Žadatel uvádí, že XXXXX. 
 
OSNMM a KSaT, právní úsek uvádějí, že poplatek z prodlení narostl do značné výše kvůli 
délce soudního řízení, neboť žadatel podával opětovně odvolání a sveřepě trval na svém 
stanovisku, přestože předtím vedl s Městem další spory o dlužné nájemné, ve kterých bylo 
vždy rozhodnuto v jeho neprospěch. V exekuci je po něm vymáhána částka 45.926,-Kč 
s příslušenstvím, dosud byla vymožena asi polovina. V řízení byla vydražena nemovitost 
žadatele, a to za částku 49.000,-Kč. Tato částka nebyla vydražitelem nikdy uhrazena, neboť 
XXXXX. OSNMM a KSaT, právní úsek doporučují prominutí poplatku z prodlení podle 
zásad ZM ve výši 40%. 
  
Dopad do rozpočtu města: 

 
c) nemá dopad do rozpočtu města. 
  
Návrh na usnesení:   
ZM schvaluje prominutí poplatku a úroku z prodlení z částky 92.120,-Kč ve výši 40% (tedy 
36.848,-Kč), pro J.Ch., bytem XXXXX. 
nebo 
ZM schvaluje prominutí poplatku a úroku z prodlení v celé výši 92.120,-Kč, pro J.Ch., bytem 
XXXXX. 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        

 
 
 
 
 



Dohoda o prominutí dluhu (pohledávky) 
 
 
Město Litoměřice 
Sídlo: Mírové náměstí 15/7, Litoměřice 
IČ: 00263958 
zastoupené Mgr. Karlem Krejzou 
(dále jen „věřitel“) 
a 
J.Ch. 
XXXXX 
(dále jen „dlužník“) 
 

uzavírají tuto dohodu 
 

Čl. 1 
Dlužník na nájemném a službách spojených s užíváním bytu č. 2 v domě č.p. XXXXX v XXXXX ulici v 
Litoměřicích dlužil za období od srpna 2004 do ledna 2006 částku v celkové výši 20.542,-Kč. Dluh byl 
dlužníkem uhrazen v plné výši dne 17.12.2012. 
 

Čl.2 
V souladu s ust. § 3074 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, se práva  
a povinnosti vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (před 1.1.2014) posuzují podle 
dosavadních právních předpisů.  
Podle § 697 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku (OZ), účinného v době vzniku a porušení 
závazku, je dlužník povinen zaplatit poplatky z prodlení za pozdní úhrady nájemného a záloh  
na služby stanovené nařízením vlády č.142/1994 Sb., ve výši 2,5 promile z dlužné částky za každý 
den prodlení, nejméně však 25,-Kč za každý i započatý měsíc prodlení.  
 
Podle § 712 OZ je dlužník od nařízení výkonu rozhodnutí vyklizením bytu povinen při nedodržení lhůty 
splatnosti zaplatit věřiteli úrok z prodlení podle § 517 odst. 2 OZ ve výši repo sazby stanovené ČNB 
pro poslední den kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž došlo 
k prodlení, zvýšené o sedm procentních bodů. 
 
Ke dni úplného uhrazení dluhu uvedeného v čl.1 této dohody činí poplatek a úrok z prodlení celkem 
částku 92.120,-Kč.  
 

Čl. 3 
Věřitel promíjí dlužníkovi uhrazení poplatku a úroku z prodlení v celé výši/ve výši 40% z dlužné částky, 
tedy 36.848,-Kč. Prominutí schválilo Zastupitelstvo města Litoměřice na svém zasedání dne 9.4.2015. 
 
Dlužník prohlašuje, že jeho příjmy nedosahují takové výše, aby bylo možno uspokojit pohledávku 
věřitele najednou. Dlužník nemá žádný nemovitý ani cennější movitý majetek, z kterého by bylo 
možno uhrazení pohledávky dosáhnout. Dlužník činí čestné prohlášení, že nemá žádnou jinou 
pohledávku vůči věřiteli.  
 

Čl.4 
Účastníci této dohody prohlašují, že si obsah této dohody před podpisem přečetli, že byla uzavřena  
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli 
v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem.  
Tato dohoda je sepsána ve třech stejnopisech, z nichž po jednom obdrží dlužník a po dvou věřitel. 
 
Litoměřice ..2015 
 
 
 
         Město Litoměřice                                                                              J.Ch.  
 zastoupené místostarostou 
     Mgr. Karlem Krejzou 
 



M ě s t o    L i t o m ě ř i c e 
 
 

N Á V R H   D O   ZM 
 

 
pro jednání ZM, dne: 9.4.2015 
žadatelka: M.K.  
předkládá: Mgr. Karel Krejza, místostarosta 
vypracoval: KSaT, právní úsek – Bc. Martina Skoková   
  
Návrh: prominutí úroku z prodlení 
 
Odůvodnění:   
Žadatelka dlužila za roky 2004 až 2006 na nájemném a službách poskytovaných s užíváním 
nebytových prostor v domě č.p. XXXXX na Mírovém náměstí v Litoměřicích částku 71.541,-
Kč s příslušenstvím. Dluh je vymáhán v exekučním řízení, většinu splátek zaslal soudní 
exekutor, ale poslední splátku ve výši 19.906,-Kč uhradila žadatelka sama na účet města 
dne 25.2.2015. Zaplatila rovněž soudní poplatek ve výši 2.860,-Kč.  
Ke dni splacení jistiny činí úrok z prodlení 45.367,-Kč. Dluh je za dobu delší než tři měsíce, 
převyšující částku 30.000,-Kč, byl vymáhán soudní cestou a za poslední rok žadatelce 
nebyly úroky z prodlení prominuty. Podle přijatých zásad ZM má žadatelka nárok  
na prominutí úroku z prodlení do výše 40% (tedy 18.147,-Kč). 
Žadatelka žádá o prominutí úroku z prodlení v celé výši. 
Žadatelka uvádí, že jejím jediným příjmem je XXXXX ve výši XXXXX,-Kč měsíčně, což 
dokládá. Dluhy vznikly v době, kdy XXXXX. Dále uvádí, že XXXXX.  
Žadatelka nemá žádné další nezaplacené pohledávky vůči Městu. 
 
Dopad do rozpočtu města: 

 
c) nemá dopad do rozpočtu města. 
  
Návrh na usnesení:   
ZM schvaluje prominutí úroku z prodlení v celé výši 45.367,-Kč, pro M.K., bytem XXXXX, 
Litoměřice. 
nebo 
ZM schvaluje prominutí úroku z prodlení z částky 45.367,-Kč ve výši 40%, (tedy 18.147,-
Kč), pro M.K., bytem XXXXX, Litoměřice. 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        

 
 
 
 
 
 
 
 



Dohoda o prominutí dluhu (pohledávky) 
 
 
Město Litoměřice 
Sídlo: Mírové náměstí 15/7, Litoměřice 
IČ: 00263958 
zastoupené Mgr. Karlem Krejzou 
(dále jen „věřitel“) 
 
a 
 
Paní 
M.K. 
XXXXX, 412 01 Litoměřice 
(dále jen „dlužník“) 
 

uzavírají tuto dohodu 
 

Čl. 1 
Dlužník na nájemném a službách za užívání nebytových prostor na adrese Mírové náměstí XXXXX, 
Litoměřice dlužil za roky 2004 až 2006 částku v celkové výši 71.541,-Kč. Dluh byl dlužníkem uhrazen 
v plné výši dne 25.2.2015. 
 

Čl.2 
Dlužník bere na vědomí, že podle § 517 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, 
účinného v době vzniku a porušení závazku, je povinen při nedodržení lhůty splatnosti zaplatit věřiteli 
úrok z prodlení podle nařízení vlády č.142/1994 Sb., ve výši repo sazby stanovené ČNB pro poslední 
den kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené  
o sedm procentních bodů.  
 
Ke dni úplného uhrazení dluhu uvedeného v čl.1 této smlouvy činí úrok z prodlení 45.367,-Kč.  
 

Čl. 3 
Věřitel promíjí dlužníkovi uhrazení úroku z prodlení v celé výši/ve výši 40% z dlužné částky, tedy 
18.147,-Kč. Prominutí úroku z prodlení schválilo Zastupitelstvo města Litoměřice na svém zasedání 
dne 9.4.2015. 
 
Dlužník prohlašuje, že jeho příjmy nedosahují takové výše, aby bylo možno uspokojit pohledávku 
věřitele najednou. Dlužník nemá žádný nemovitý ani cennější movitý majetek, z kterého by bylo 
možno uhrazení pohledávky dosáhnout. Dlužník činí čestné prohlášení, že nemá žádnou jinou 
pohledávku vůči věřiteli.  
 

Čl.4 
Účastníci této dohody prohlašují, že si obsah této dohody před podpisem přečetli, že byla uzavřena  
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli 
v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem.  
Tato dohoda je sepsána ve třech stejnopisech, z nichž po jednom obdrží dlužník a po dvou věřitel. 
 
 
Litoměřice ..2015 
 
 
 
 
         Město Litoměřice                                                                               M.K.  
 zastoupené místostarostou 
     Mgr. Karlem Krejzou 
 



M ě s t o    L i t o m ě ř i c e 
 

 

N Á V R H   D O   ZM 
 

 

pro jednání ZM, dne:  9.4.2015 
žadatelka: V.S. 
předkládá: Mgr. Karel Krejza, místostarosta 
vypracoval: KSaT, právní úsek – Bc.Martina Skoková  
  
Návrh: prominutí úroku z prodlení 
 
Odůvodnění:   
Manželé S. dne 20.5.1999 uzavřeli s Městem Litoměřice smlouvu o budoucí kupní smlouvě 
na převod vlastnictví bytové jednotky č. 6 v domě č.p. XXXXX v ulici XXXXX v Litoměřicích. 
Kupní smlouva může být uzavřena až 3.1.2019 z důvodu poskytnuté dotace. Budoucí 
kupující dne 18.5.1999 uhradili kupní cenu ve výši 250.000,-Kč. 
Pan S. zemřel a s paní S. byla uzavřena nájemní smlouva k předmětnému bytu na dobu 
určitou od 1.4.2002 do 31.3.2003, která se podle tehdy platné právní úpravy prodloužila  
do 31.3.2006. Od 1.4.2006 užívala paní S. byt bez právního důvodu. Smlouva s ní nebyla 
prodloužena kvůli přetrvávajícím dluhům na nájemném.  
Jednou z podmínek uzavření kupní smlouvy na prodej bytu je existence nájemního vztahu  
a řádně hrazeného nájemného. Paní S. dlužila na částce obdobné nájmu  
a zálohách na služby za období od července 2010 do srpna 2014 částku 201.169,-Kč.   
ZM dne 24.4.2014 schválilo uzavření Dohody o splátkách dluhu s paní S., kterou ale nebyla 
schopna dodržet. Rozhodla se tedy předmětný byt dobrovolně vrátit Městu a na vyrovnání 
vzájemných pohledávek dne 9.10.2014 schválila RM uzavření Dohody  
o započtení, kdy dluhy na nájemném byly započteny oproti uhrazené kupní ceně (kromě 
částky 201.169,-Kč byla započtena i část staršího dluhu vymáhaného exekučně). 
Dohoda byla podepsána dne 1.12.2014, dne 3.12.2014 paní S. byt vrátila a doplatila dlužné 
nájemné ve výši 6.144,-Kč. K 1.12.2014 činí úrok z prodlení 39.147,-Kč.  
Podle přijatých zásad ZM má žadatelka nárok na prominutí úroku z prodlení do výše 60% 
(23.488,-Kč). Paní S. žádá o prominutí úroku z prodlení v plné výši.   
Uvádí, že XXXXX. Jejím příjmem je XXXXX.   
Právní úsek uvádí, že část dluhů je vymáhána již od roku 2009 v exekučním řízení, nepříliš 
úspěšně, XXXXX. Právní úsek se domnívá, že vymáhání úroků soudní cestou nebude 
efektivní a Městu vzniknou další náklady na soudním poplatku. Vzhledem k finanční situaci 
žadatelky a dobrovolnému vrácení bytu, doporučuje OSNMM a právní úsek vyhovění 
žádosti.     
Žadatelka nemá žádné další neuhrazené pohledávky vůči městu. 
 
Návrh na usnesení:   
ZM schvaluje prominutí úroku z prodlení v celé výši 39.147,-Kč, pro V.S., XXXXX, 
Litoměřice. 
nebo 
ZM schvaluje prominutí úroku z prodlení z částky 39.147,-Kč ve výši 60% (tedy 23.488,-Kč), 
pro V.S., XXXXX, Litoměřice. 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        

 
 



Dohoda o prominutí dluhu (pohledávky)  
     
 
Město Litoměřice 
Sídlo: Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, IČ: 00263958 
zastoupené místostarostou Mgr. Karlem Krejzou 
(dále jen „věřitel“) 
a 
V.S. 
Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 
(dále jen „dlužník“) 
 

uzavírají tuto dohodu 
 

Čl. 1 
Dlužník byl na základě nájemní smlouvy ze dne 25.3.2002 uzavřené s věřitelem nájemcem bytu č. 6, 
v domě č.p. XXXXX v ulici XXXXX v Litoměřicích. Nájemní smlouva byla uzavřena na dobu určitou     
od 1.4.2002 do 31.3.2003 a následně prodloužena do 31.3.2006. Od 1.4.2006 dlužník užíval 
předmětný byt bez právního důvodu. Dlužník byl povinen hradit věřiteli částku obdobnou nájmu a 
uhradit služby poskytované s užíváním bytu.   
Dlužník na částce obdobné nájmu a službách dlužil věřiteli za období od července 2010 do srpna 
2014 celkem částku 201.169,-Kč, která byla uhrazena započtením dne 1.12.2014. 
 
Dlužník je v souladu s § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinen zaplatit věřiteli 
úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády, jestliže nezaplatí částku obdobnou nájmu ve lhůtě 
splatnosti. V souladu s ust. § 3074 občanského zákoníku se práva a povinnosti vzniklé přede dnem 
nabytí účinnosti tohoto zákona (před 1.1.2014) posuzují podle dosavadních právních předpisů. 
 
Dlužník bere na vědomí, že je povinen zaplatit úrok z prodlení dle nařízení vlády č.142/1994 Sb. Úroky 
z prodlení ke dni 1.12.2014 činí 39.147,-Kč. Tuto pohledávku uznává dlužník co do důvodu a výše. 
 

Čl. 2 
Věřitel promíjí dlužníkovi uhrazení úroků z prodlení v celé výši, tedy 39.147,-Kč/ve výši 60% (tedy 
23.488,-Kč). Prominutí úroků z prodlení  schválilo Zastupitelstvo Města na svém zasedání dne 
9.4.2015. 
 

Čl. 3 
Účastníci této dohody vycházejí ze stavu, podle něhož dlužník nemá žádný nemovitý ani cennější 
movitý majetek, z kterého by bylo možno uspokojení pohledávky věřitele dosáhnout najednou a ani 
současné příjmy dlužníka nedosahují takové výše, aby bylo možno dluh uhradit v plné výši. Dlužník 
činí čestné prohlášení, že nemá žádnou jinou pohledávku vůči věřiteli.  
 

Čl. 4 
Účastníci této dohody prohlašují, že si obsah této dohody před podpisem přečetli, že byla uzavřena po 
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni 
za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem.  
Tato dohoda je sepsána ve třech stejnopisech, z nichž po jednom obdrží dlužník a po dvou věřitel této 
dohody. 
 
V Litoměřicích dne ...2015 
 
 
       Město Litoměřice          
zastoupené místostarostou      V.S. 
   Mgr. Karlem Krejzou                                                                                                                     
                                            



M ě s t o   L i t o m ě ř i c e 
 
 

N Á V R H   D O   Z M 
 
 
pro jednání ZM, dne: 9.4.2015 
předkládá: Mgr.Ladislav Chlupáč,starosta 
 
 
Návrh předložit před jednáním ZM, nejpozději 7 dní před jednáním do 12.00 hod. sekretariátu města. 
Po zařazení do programu předkládá navrhovatel osobně s řádným odůvodněním. 
Má-li návrh souvislost s činností jiného odvětvového odboru MěÚ, je nutno uvést vyjádření tohoto 
odboru. Předkládající odbor či PO předloží ZM návrh ve 2 vyhotoveních - 1x k zápisu a 1x 
navrhovateli. 
 
 
 
Návrh: Nominace do volby Rady Národní sít ě Zdravých m ěst ČR   
 
 
 
Odůvodn ění:  
Litoměřice jsou členy NSZM ČR od roku 2002 a v Radě NSZM ČR mají zastoupení od roku 
2005.Volba se koná každé dva roky. Letošní proběhne 28.4.2015 na zasedání valné hromady NSZM 
ČR v Praze    
 
 
 
Dopad do rozpo čtu m ěsta: není  
 
 
 
 
Návrh na usnesení:   
ZM nominuje Mgr.Petra Hermanna do volby Rady Národní sítě Zdravých měst ČR pro volební období 
2015-2017,která se koná 28.4.2015 v Praze na zasedání valné hromady Národní sítě Zdravých měst 
ČR.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:       Přijaté usnesení ZM č.:        
 
 
 
 
 
 



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

 
 

N  Á  V  R  H     D  O     Z  M 
 
 
pro jednání ZM dne: 9.4.2015 
předkládá: Mgr. Hermann, OdPaS 
 
Návrh doručit nejpozději 7 dní před jednáním RM na sekretariát starosty a tajemníka v listinné a elektronické 
podobě. Má-li návrh souvislost s činností jiného odboru MěÚ, je nutno uvést jeho vyjádření. Má-li návrh zásadní 
dopad na hospodaření města, je nutno vyžádat stanovisko Útvaru kontroly a interního auditu. Návrh je třeba 
předkládat ve 2 vyhotoveních (1x k zápisu jednání RM, 1x navrhovateli). V případě, že návrh bude po schválení 
realizovat jiný odbor než předkládající, musí být RM předložen ve 4 vyhotoveních (1x k zápisu jednání RM, 
1x navrhovateli, 1x odboru, který jej bude provádět a 1x odboru ekonomickému). 
 
Návrh:   
Vzetí na vědomí aktualizace Zdravotního plánu města Litoměřice 2015 
 
 
Odůvodnění: 
 
Odůvodnění:    
Město Litoměřice bylo v rámci Projektu Zdravé město WHO vybráno Ministerstvem zdravotnictví ČR 
jako jedno z pilotních měst pro zpracování Zdravotního plánu města (r. 2007). Odbornými 
zdravotnickými institucemi – KHS, ZÚ, ÚZIS byla zpracována v r. 2007 struktura Zdravotního plánu, 
která definuje priority, oblasti vytipované z dokumentu Zdraví 21, cíle, opatření a náměty. Zpracovaná 
konečná struktura Zdravotního plánu byla schválena Radou města 20.11.2008 a vložena do informačního 
systému „Dataplán“ (http://www.dataplan.info/cz/home) 
 
Na základě doporučení NSZM ČR, dokumentu Zdraví 2020 a výsledků Analýzy zdravotního stavu 
obyvatel města Litoměřice 2014 byl pracovní skupinou ke Zdravotnímu plánu města Litoměřice 
aktualizován Zdravotní plán města. Tento plán byl předložen k připomínkování Komisi Zdravého města a 
MA21 a komisi zdravotní a sociální při RM. Výsledná podoba zdravotního plánu bude po schválení ZM 
(9.4.) vložena do informačního systému „Dataplán“ 
 
 
Dopad do rozpočtu města: 
 
Nemá dopad do rozpočtu města. 
 
 
Návrh na usnesení: 
 
ZM bere na vědomí aktualizaci Zdravotního plánu města Litoměřice Akční plán ke Strategickému plánu 
města Litoměřice pro rok 2015 (viz příloha orig. zápisu). 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:                                                 Přijaté usnesení RM č.:                                              
 
 



  

Zdravotnı́	plán	města	

Litoměřice	
2015 - 2020  

 

 



 

1 – oblasti     1.1 – cíle     1.1.1 – opatření     1.1.1.1 – aktivity     

ZDRAVOTNÍ PLÁN MĚSTA LITOMĚŘICE 2015 - 2020 

 

1. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL PRO VŠECHNY GEBERACE  

1.1. Bude podporována výchova ke zdraví dětí a mládeže 

1.1.1. Podpořit zdravotní a zdravotně výchovné programy na školách  

1.1.1.1. Podpořit programy prevence zubního kazu                                                                                                                         

1.1.1.2. Podpořit programy sex. výchovy a výchovy k rodičovství 

1.1.1.3. Podpořit programy k nekuřáctví, návykovým látkám, gamblerství 

1.1.2. Zapojit školy do kampaní Zdravého města 

1.1.3. Provázat preventivní programy a aktivity s výsledky studie o zdravém živ. stylu dětí a 

mládeže  

1.1.3.1. Budou podpořeny nové dotační programy zaměřené na aktivity pro zdraví 

neorganizované mládeže 

1.1.3.2. Budou podpořeny programy o zdravé výživě, stravování  

1.2. Bude podporováno zdravé chování ve výživě a stravování 

1.2.1. Odstranit ze školních automatů nutričně nevhodné potraviny 

1.2.2. Podporovat pitný režim 

1.2.3. Zlepšit stravování ve školních jídelnách 

1.2.4. Zvyšovat znalosti zaměstnanců školních jídelen 

1.2.5. Podpořit spolupráci s odborníky při sestavování jídelníčku 

1.3. Bude podporováno aktivní trávení volného času 

1.3.1. Podpořit organizace pracujících se dětmi a mládeží 

1.3.2. Motivovat ke zvyšování pohybových aktivit všech věkových kategorií 

1.3.2.1. Spolupráce s rekondičním centrem UK 

1.3.3. Zajistit širokou nabídku volnočasových aktivit 

1.3.4. Rozšířit možnosti pro volný pohyb a sport 

1.4. Bude podporováno zdraví a aktivní život seniorů 

1.4.1. Zajistit dostatečné kapacity pobytových a ambulantních služeb pro seniory 

1.4.1.1. Podpora programu „pečuj doma“ 

1.4.2. Zajistit dostupnou zdravotní péči o seniory 

1.4.3. Podpořit aktivní život a volnočasové aktivity pro seniory 

1.4.3.1. Podpora počítačové gramotnosti seniorů 

1.4.3.2. Podpora aktivizačních programů a služeb pro seniory 

1.4.3.3. Zlepšovat zdravotní kondici a mobilitu seniorů 

1.4.4. Zvyšovat bezpečnosti seniorů 

1.5. Bude zlepšováno duševní zdraví  

1.5.1. Zvýšit kapacity zdravotních a souvisejících služeb v oblasti péče o duševní zdraví 

1.5.1.1. Zvýšit kapacity psychiatrické a psychologické péče 

1.5.2. Podporovat osvětu a výchovu v oblasti péče o duševní zdraví 

1.5.2.1. Přednášky pro mládež, veřejnost 

1.5.2.2. Osvěta v rámci občanské poradny, zvýšení informovanosti  



1.5.3. Rozvíjet duševní zdraví seniorů 

 

2. SNÍŽENÍ VÝSKYTU NEINFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ   

2.1. Podpořit prevenci kardiovaskulárních onemocnění 

2.1.1. Zvýšení pohybových aktivit občanů 

2.1.2. Pravidelná měření zdravotních činitelů při kampaních ZM 

2.2. Posílit prevenci onkologických onemocnění 

2.2.1. Podpořit prevenci a informovanost o nutnosti preventivních vyšetření  

2.2.1.1. Zvýšit informovanost o očkování  

2.2.2. Podpořit prevenci a informovanost o nejčastějších onkologických onemocněních  

2.3. Podpořit prevenci cukrovky 

2.3.1. Bude řešena prevence obezity 

2.3.2. zvýšení pohybových aktivit 

2.4. Posílit prevenci alergií 

 

3. ZDRAVÉ A BEZPEČÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

3.1. Bude se zvyšovat kvalita životního prostředí ve městě 

3.1.1. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie, nakládání s odpady – prašnost, alergie 

3.1.1.1. Podpora solárního ohřevu teplé užitkové vody 

3.1.1.2. Podpora využívání geotermální energie 

3.1.1.3. Trvalé zvyšování podílu separovaných odpadů 

3.1.2.  Monitoring znečištění ovzduší 

3.1.2.1. Pravidelný monitoring ČHMÚ a SZU 

3.1.2.2. Monitoring stavu ovzduší systémem monitorovací sítě pro zjištění zdrojů 

prachu (spolupráce s ČVUT) 

3.1.3. Bude se zvyšovat množství a kvalita zeleně ve městě 

3.1.4. Zvyšování povědomí o zdrojích znečištění ovzduší a možnostech zvyšování kvality ŽP 

(informovanost dětí – zdroje znečištění apod. – programy MŠ, ZŠ) 

3.1.5.  Edukace problematiky ŽP na školách  

3.2. Bude se zvyšovat bezpečnost v dopravě  

3.2.1.  Osvětlené a dobře označené přechody 

3.2.2. Bezpečnost dětí a seniorů v dopravním prostředí 

3.2.3. Podpora programů spolupracujících organizací 

3.3. Bude se snižovat vliv dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel 

3.3.1. Bude zvyšován podíl cyklodopravy a pěších cest 

3.3.2. Zkvalitnit provoz dopravy, systém parkování  

3.4. Bude se snižovat hluková zátěž obyvatel 

3.4.1. Snížit intenzitu dopravy v centru města 

3.5. Podpora bezbariérového prostředí ve městě 

3.5.1. Rozšiřovat bezbariérové úpravy a trasy ve městě 

3.6. Budou realizovány programy prevence kriminality 

3.7. Podporovat prevenci úrazů a výuku první pomoci 

3.7.1. Realizovat programy protiúrazové prevence v dopravním prostředí 

3.7.2. Dopravní výchova na školách 

3.7.3. Kampaň Národní dny bez úrazů 



 

4. SNÍŽIT ŠKODY ZPŮSOBENÉ UŽÍVÁNÍM NÁVYKOVÝCH LÁTEK A ZÁVISLOSTMI  

4.1. Bude aktivně podporováno nekuřáctví 

4.1.1.  Bude aktivně podporována osvěta a preventivní programy v oblasti kouření 

4.1.2. Rozšíření nekuřáckých zón ve městě  

4.1.2.1. Podpora a certifikace nekuřáckých provozoven 

4.1.2.2. Dětská hřiště – nekuřácké zóny 

4.1.2.3. Kontrola Městské policie – hřiště, nek. zóny, zastávky MHD 

4.2. Bude podporováno omezování závislostí a užívání alkoholu a návykových látek 

4.2.1.  Zajistit informovanost o nebezpečí užívání návykových látek 

4.2.2. Cílenými programy na školách usilovat o snížení poptávky dětí a mládeže po alkoholu a 

drogách 

4.2.3. Zajistit informovanost pro rodiče o užívání návykových látek 

4.2.4. Podpora veřejného prostředí bez alkoholu, tabáku, drog a gamblerství  

 

5. ZDRAVÉ MÍSTNÍ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY  

5.1. Bude realizován projekt Zdravé město 

5.1.1. Realizace mezinárodních kampaní a místních akcí 

5.1.2. Plnění kritérií MA21 

5.1.3. Vstup do kategorie A 

5.2. Motivovat školy ke vstupu do projektu Zdravá škola 

5.3. Motivovat městskou nemocnici je vstupu do projektu Zdravá nemocnice 

5.4. Bude podporováno zapojení firem do programu Zdravý podnik 

5.5. Motivovat ke vstupu do projektu Bezpečná komunita 

5.5.1.  Podpora programů sousedských aktivit 

5.6. Podpora společenské sounáležitosti 

5.6.1. Podpořit dobrovolnictví a charitativní činnost napříč generacemi 

5.6.2. Podpořit mezigenerační aktivity 

5.7. Podporovat aktivity prohlubující globální odpovědnost a udržitelný rozvoj 

5.8. Podporovat spolupráci s partnery 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M ě s t s k ý    ú ř a d    v    L i t o m ě ř i c í c h 
 
 
 

 N Á V R H   D O   ZM 
 
 
pro jednání ZM, dne: 9.4.2015 
předkládá: odbor územního rozvoje 
 
 

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

Má-li návrh souvislost s činností jiného odvětvového odboru MěÚ, je nutno uvést vyjádření 
tohoto odboru. Předkládající odbor předloží ZM návrh ve 2 vyhotoveních - 1x k zápisu a 1x 
navrhovateli. 
 
Návrh:  
na zrušení předkupního práva pro Město Litoměřice 
 
Odůvodn ění:  
Pro pozemky parc. č. 3876/1, 3876/2 a 3876/3 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 předkupní právo pro Město Litoměřice.  
To bylo u zmíněného pozemku zřízeno v rámci vymezení ploch a koridorů výhradně s možností 
uplatnění předkupního práva pro vybranou veřejnou infrastrukturu, v daném případě pro plochu 
občanského vybavení s funkcí zdravotních služeb – městská nemocnice (U1b) jako výsledek 
stanovení koncepce možného rozvoje stávajícího areálu nemocnice, přičemž tato koncepce je 
uvedena v platném Územním plánu Litoměřice. 
RM na svém jednání dne 26.3.2015 nedoporučila ZM ke schválení zrušení uvedeného předkupního 
práva. 
 
Dopad do rozpo čtu m ěsta:  
Nemá dopad do rozpočtu města. 
 
Návrh na usnesení:  
ZM neschvaluje zrušení předkupního práva pro Město Litoměřice u pozemků parc. č. č. 3876/1, 
3876/2 a 3876/3 v k. ú. Litoměřice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele: __________________    Přijaté usnesení ZM č.: ___________________ 
 
 



Pozemky 3876/1, 3876/2, 3876/3

1:1 500





M ě s t s k ý    ú ř a d    v    L i t o m ě ř i c í c h 
 
 
 

 N Á V R H   D O   ZM 
 
 
pro jednání ZM, dne: 9.4.2015 
předkládá: odbor územního rozvoje 
 
 

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

Má-li návrh souvislost s činností jiného odvětvového odboru MěÚ, je nutno uvést vyjádření 
tohoto odboru. Předkládající odbor předloží ZM návrh ve 2 vyhotoveních - 1x k zápisu a 1x 
navrhovateli. 
 
Návrh:  
na zrušení předkupního práva pro Město Litoměřice 
 
Odůvodn ění:  
Pro pozemek parc. č. 1345/2 v k. ú. Pokratice 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 předkupní právo pro Město Litoměřice. To bylo u 
zmíněného pozemku zřízeno v rámci vymezení veřejně prospěšných staveb s možností uplatnění 
předkupního práva pro dopravní infrastrukturu, v daném případě pro plochu veřejného prostranství – 
místní propojovací komunikace v prostoru Miřejovická stráň (D4), v rámci kterého bude vedena i 
potřebná technická infrastruktura. Cílem územního plánování je zajistit předpoklad pro udržitelný 
rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného a prostorového uspořádání s cílem 
dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území a jeho 
úkolem pak stanovit koncepci rozvoje území. Tato koncepce byla stanovena v Územním plánu 
Litoměřice. V rámci koncepce dopravní a technické infrastruktury je lokalita Miřejovické stráně řešena 
komplexně jako celek, nikoliv v rámci jednotlivých dílčích území. Veřejné prostranství zahrnující místní 
propojovací komunikaci by tak mělo tvořit jednu z dopravních os celé lokality, viz přiložený výřez 
výkresu platné územně plánovací dokumentace, přičemž pozemky potřebné pro realizaci záměru jsou 
v katastru nemovitostí ve většině případů již odděleny tak, aby případné předkupní právo na ně 
nezatěžovalo i pozemek s případnou stavbou RD. 
RM na svém jednání dne 26.3.2015 nedoporučila ZM ke schválení zrušení uvedeného předkupního 
práva. 
 
Dopad do rozpo čtu m ěsta:  
Nemá dopad do rozpočtu města. 
 
Návrh na usnesení:  
ZM neschvaluje zrušení předkupního práva pro Město Litoměřice u pozemku parc. č. 1345/2 v k.ú. 
Pokratice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele: __________________    Přijaté usnesení ZM č.: ___________________ 
 
 



�ást pozemku 1345/2 k využití pro ve�ejn� prosp�šnou stavbu

Orienta�ní zákres místní propojovací komunikace

Orienta�ní zákres místní obslužné komunikace 1:2 000





Email od: pan R�ži�ka 
V�c: Reakce na sd�lení týkající se p�edkupního práva pro M�sto Litom��ice

Dobrý den

P�edkupní právo je na našem pozemku �. 1345/2 v k.ú. Pokratice z d�vodu výstavby propojovací 
komunikace Akátová – Kaštanová na Mi�ejovické Stráni (MS). Rád bych uvedl d�vody, pro� by m�sto m�lo 
ustoupit od nároku na náš pozemek:

Uvedený pozemek vlastníme více jak 40 let, vlastníky jsme tedy z doby dávno p�ed zapo�etím 
výstavby na MS. Chápeme, že pokud se n�kdo n�kam p�ist�huje a není tam p�íjezdová 
komunikace, musí se n�jakým zp�sobem na této komunikaci podílet. Toto ale není náš p�ípad. My 
jsme p�íjezdovou komunikaci k pozemku p�ed zapo�etím výstavby na MS m�li a na vlastní náklady 
ji udržovali. Z tohoto pohledu považujeme nárok m�sta Litom��ice za nesprávný.

��� M�sto Litom��ice si v po�áte�ní fázi výstavby na MS nezajistilo pot�ebné pozemky k výstavb�

komunikací. Byli jsme sv�dky každodenního chaosu, který v té dob� na MS panoval. Zcela logicky 
nechceme být �ešením problému, východiskem z nouze, kterou si m�sto samo zp�sobilo tím, že 
p�ípravu výstavby na MS podcenilo a nev�novalo ji dostate�nou pozornost. �

��� Zmín�ná komunikace má protnout náš pozemek p�ibližn� v jeho st�edu a rozd�lit ho tak na dv�

�ásti. Toto �ešení je k nám naprosto bezohledné.�
��� Dle informace M�Ú LTM 10/ROZ/MŠe (viz p�íloha) má být plocha nutná pro výstavu komunikace 

261m2, m�sto však zatížilo náš pozemek p�edkupním právem na 2382m2.�
��� Propojovací komunikace Akátová – Kaštanová je komunikace zna�n� lokálního významu a m�la 

by sloužit lidem vlastnícím nebo užívajícím nemovitosti v jejím blízkém okolí. V p�iloženém souboru 
je vyjád�ení více jak 50-ti ob�an�, vlastnících nemovitosti v blízkosti této komunikace, kte�í si tuto 
komunikaci nep�ejí. Originál tohoto vyjád�ení M�Ú LTM obdržel již 25.5.2012 a 19.6.2012.�

��� Výstavba na MS a zejména potom zemní práce v okolí, pro nás již znamenaly �
vysoké škody a s tím spojené p�ímé finan�ní náklady:�

��� Rekonstrukce rozvod� vody v dom�. P�i provád�ní zemních prací na míst� dnešní 
Kaštanové ulice došlo 14x (�trnáctkrát!) k p�erušení naší vodovodní p�ípojky, která byla 
umíst�na na k�ižovatce ulic Mi�ejovická/Kaštanová. P�i každém p�erušení došlo k vniknutí 
št�rku, zeminy a dalších ne�istot do p�ípojky a k následnému znehodnocení ventil� a 
ucpání rozvod� vody s menším pr��ezem v dom�. Ve spodních �ástech domu p�estala 
téct voda, potrubí bylo kompletn� zacpané št�rkem! Vým�na poškozených vodovodních 
rozvod� ze zdí a podlah, díky tomu, že byla provád�na svépomocí, nás vyšla (jen) na 60tis 
K�.�

	�� P�esunutí zdevastované vodovodní p�ípojky z k�ižovatky Mi�ejovická/Kaštanová a 
výstavba nové vodovodní šachty na vlastním pozemku. Op�t provedeno svépomocí, 
náklady 20tis k�.�


�� T�žká technika nám postupn� zlikvidovala oplocení ze strany Kaštanové ulice. Výstavba 
nového oplocení svépomocí 90tis K�. �

  Jenom odstran�ní škod zp�sobené výstavbou na MS nás již vyšlo na minimáln� 170tis K�. Spolu s tímto, 
p�edkupní právo na našem pozemku nebo dokonce rozd�lení pozemku na dv� �ásti považujeme za 
neúm�rn� vysokou da� za to, že se k nám p�ist�hovali noví sousedé.

   Doposud jsme se setkali ze strany m�sta spíše se zastrašováním typu: „Bu� nám to dáte anebo Vám to 
vyvlastníme“ nebo s podivnými narážkami: „Však on ten pan R�ži�ka tam nebude chtít p�stovat ty kyti�ky 
v��n�“ a dalšími. 
  V��ím, že u nového vedení m�sta p�evládne soudnost, slušné chování, respekt a tolerance k lidem a jejich 
majetku a od nároku na náš pozemek ustoupí. My si ned�láme žádné nároky, nechceme po nikom žádné 
prost�edky. Požadujeme jen, aby to, co je po n�kolik desetiletí naším majetkem z�stalo naše a abychom si 
se svým majetkem mohli svobodn� nakládat tak, jak byste z�ejm� se svým majetkem cht�li nakládat i Vy. 
  
D�kuji Vám
S pozdravem
R�ži�ka



M ě s t s k ý    ú ř a d    v    L i t o m ě ř i c í c h 
 
 
 

 N Á V R H   D O   ZM 
 
 
pro jednání ZM, dne: 9.4.2015 
předkládá: odbor územního rozvoje 
 
 

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

Má-li návrh souvislost s činností jiného odvětvového odboru MěÚ, je nutno uvést vyjádření 
tohoto odboru. Předkládající odbor předloží ZM návrh ve 2 vyhotoveních - 1x k zápisu a 1x 
navrhovateli. 
 
Návrh:  
schválení pořízení zprávy o uplatňování Územního plánu Litoměřice 
 
Odůvodn ění:  
V souladu s ustanovením § 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pořizovatel předloží nejpozději do 4 let po vydání 
územního plánu a poté nejméně jednou za 4 roky zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém 
období. 
RM na svém jednání dne 26.3.2015 doporučila ZM ke schválení pořízení zprávy o uplatňování 
Územního plánu Litoměřice. 
 
Dopad do rozpo čtu m ěsta:  
Nemá dopad do rozpočtu města. 
 
Návrh na usnesení:  
ZM schvaluje pořízení zprávy o uplatňování Územního plánu Litoměřice 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele: __________________    Přijaté usnesení ZM č.: ___________________ 
 
 



M ě s t s k ý    ú ř a d    v    L i t o m ě ř i c í c h 
 
 

 
N Á V R H   D O   ZM 

 
pro jednání ZM, dne:     9. 4. 2015 
předkládá:   Mgr. Ladislav Chlupáč 
 
Návrh předložit před jednáním ZM, nejpozději do čtvrtka (7 dní před jednáním) do 12.00 hod. 
sekretariátu města. Po zařazení do programu předkládá navrhovatel osobně s řádným odůvodněním. 
Má-li návrh souvislost s činností jiného odvětvového odboru MěÚ, je nutno uvést vyjádření tohoto 
odboru. Předkládající odbor předloží ZM návrh ve 2 vyhotoveních - 1x k zápisu a 1x navrhovateli. 
 
 
Návrh:  Schválení uzav ření Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního oper ačního programu 
regionu soudržnosti Severozápad na projekt: „Litom ěřice – modernizace a dostavba 
autobusového nádraží I. etapa“ (CZ.1.09/1.2.00/77.0 1196) 
 
Odůvodn ění:    
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 16. 9. 2014 schválilo podání žádosti o dotaci z ROP NUTS 
II Severozápad (prioritní osy 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblasti podpory 1.2 – Podpora revitalizace 
a regenerace středních a malých měst), zajištění předfinancování a spolufinancování projektu 

„Litoměřice – modernizace a dostavba autobusového nádraží I. etapa“. Na základě bodového 
hodnocení v procesu posuzování žádostí byl projekt doporučen Výborem Regionální rady regionu 
soudržnosti Severozápad k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.  
 

Příloha: Smlouva o poskytnutí dotace, vč. přílohy č. 1 (žádost o dotaci) a č. 2 (seznam dokumentů, 
kterými je příjemce dotace povinen se řídit při čerpání dotace) 

 
Návrh na usnesení:    
ZM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu regionu 
soudržnosti Severozápad na projekt: „Litoměřice – modernizace a dostavba autobusového nádraží I. 
etapa“ (CZ.1.09/1.2.00/77.01196). Smlouva přílohou orig. zápisu.  

 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        
 



 
 

  

Sídlo: 
Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem 
tel.: 475 240 600 
www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu 

Pracoviště: 
Závodní 391/96C, 360 06 Karlovy Vary 
tel.: 354 222 624 
e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  Z ROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ 
REGIONÁLNÍ RADY REGIONU  SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD 

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad  
Se sídlem: Berní ul. 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem 
IČ: 75082136 
DIČ: CZ75082136 (není plátcem DPH) 
zastoupená: RSDr. Milanem Pipalem, Předsedou Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 
číslo účtu: 2420682/0800 
(dále jen „poskytovatel dotace“) 

a 

Město Litom ěřice 
se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 
IČ: 00263958 
DIČ: CZ00263958 
zastoupené: Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou města Litoměřice 
město zapsané v rejstříku ekonomických subjektů, dne 16. 11. 1992 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07 
číslo účtu: 107-9396500247/0100 
číslo úvěrového účtu: 35-1072911537/0100 
(dále jen „příjemce dotace“)  

 
uzavírají podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tuto veřejnoprávní 
smlouvu. Tato smlouva je uzavřena v režimu a na základě dokumentace Regionálního operačního programu 
NUTS II Severozápad, kterým se stanovují podmínky pro poskytování finanční podpory vycházející 
z Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, 
Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 a podle zákona 
č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s vědomím skutečnosti, že na 
poskytnutí dotace nemá příjemce dotace právní nárok. 

 

Smlouva č. CZ.1.09/1.2.00/77.01196 o poskytnutí dotace z roz počtových 
prost ředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 

(dále jen „Smlouva“) 

I. 
Úvodní ustanovení 

1. Podle § 16e odst. 1 písm. c) zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění 
pozdějších předpisů, Výbor Regionální rady schvaluje výběr projektů, kterým Regionální rada 
poskytne dotaci. 

2. Tato smlouva je smlouvou veřejnoprávní, kde příjemce dotace respektuje veřejnoprávní kontrolní 
funkci, zejména Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad a Evropské komise.  

3. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, veřejnou finanční 
podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
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4. Poskytování dotací z rozpočtových prostředků poskytovatele dotace na projekty spolufinancované 
z rozpočtu Evropské unie se řídí Regionálním operačním programem NUTS II Severozápad pro 
období 2007-2013 (dále jen „ROP SZ“), Prováděcím dokumentem ROP NUTS II Severozápad pro 
období 2007-2013, Příručkou pro žadatele, Příručkou pro příjemce, podmínkami příslušné výzvy a 
dalšími metodickými dokumenty řídicího orgánu ROP SZ, ve znění platném pro dané kolo výzvy. 
Seznam dokumentů, kterými je příjemce dotace povinen se řídit je uveden v příloze č. 2 této 
Smlouvy. Tyto dokumenty jsou pro příjemce dotace závazné ve znění platném a publikovaném na 
www.nuts2severozapad.cz pro dané kolo výzvy. V případě rozporu mezi těmito dokumenty a 
Smlouvou platí ustanovení ve Smlouvě. 

5. V případě vydání externích metodických pokynů řídicím orgánem ROP SZ vztahujících se k dané 
výzvě, je příjemce dotace povinen se těmito pokyny od data nabytí jejich účinnosti řídit, pokud o nich 
bude poskytovatelem řádně vyrozuměn. Příjemce dotace musí být o vydání externího metodického 
pokynu vyrozuměn formou elektronického oznámení na jeho emailovou adresu uvedenou v čl. XXIII. 
této Smlouvy. Tento metodický pokyn bude zároveň zveřejněn na webových stránkách poskytovatele 
dotace. 

6. Příjemce prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy v plném rozsahu seznámil s právními akty 
obsaženými v příloze č. 2 této Smlouvy a nemá k nim žádné výhrady. 

 

II. 
Předmět Smlouvy 

1. Předmětem této Smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran při poskytnutí 
účelové dotace v souladu s usnesením Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad  
č. 20/93/2014 ze dne 22. 12. 2014 v rámci ROP SZ z rozpočtu poskytovatele dotace na realizaci 
projektu, který je rámcově identifikován takto: 
 

a) název projektu: Litoměřice – modernizace a dostavba autobusového nádraží I. etapa 

b) registrační číslo projektu: CZ.1.09/1.2.00/77.01196 

c) datum registrace projektu: 17. 9. 2014 

d) prioritní osa: 9.1 Regenerace a rozvoj měst 

e) oblast podpory: 9.1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst 
f) předpokládané zahájení fyzické realizace projektu: 2. 3. 2015 

g) předpokládané datum ukončení projektu: 30. 10. 2015 

h) popis projektu: Zpracovaný projekt řeší modernizaci a dostavbu autobusového nádraží v 
Litoměřicích. Současná podoba nádraží vznikla již v 50. letech a v dnešní době je v mnoha 
směrech nevyhovující. Novým rozvržením ploch vznikne modernizované autobusové 
nádraží a na zhruba polovině plochy nové, tolik potřebné, parkoviště. Zároveň se vymezí 
nové plochy pro rozvržení zeleně, vybuduje chybějící sociální zařízení a dle platných 
předpisů se doplní informační a orientační systém pro osoby ZTP. 

i) místo realizace projektu: Litoměřice - území se nachází na jižním okraji města. Území je 
ohraničeno ze severu ulicí M. Pomocné, z jihu poté železnicí Českých drah. Západní 
stranou řešená plocha přiléhá k parkovišti Penny Marketu, z východu navazuje 
frekventovaná ulice Mezibraní. 
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j) monitorovací indikátory výstupu: 

Monitorovací indikátory  Měrná jednotka  Výchozí hodnota  Plánovaná hodnota 

07.42.70 
Počet zapojených partnerů 

Počet 0 4 

51.15.43 
Počet podpořených projektů 
na ostatní města – města 5-

50 tis. obyv. 

Počet 0 1 

65.01.01 
Plocha regenerovaného a 

revitalizovaného území – ve 
městech 

ha 0,00 0,90 

 

2. Příjemce dotace se zavazuje uchovat dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů podle odst. 1 
tohoto článku alespoň po dobu pěti let ode dne finančního ukončení projektu. 

3. Poskytovatel dotace se touto Smlouvou zavazuje podle dále sjednaných podmínek příjemci dotace 
poskytnout dotaci a příjemce dotace se zavazuje takto poskytnutou dotaci přijmout a použít na 
realizaci projektu v souladu s dále sjednanými podmínkami. 

 

III. 
Účel Smlouvy 

1. Účelem této Smlouvy je poskytnutí dotace na projekt Litom ěřice – modernizace a dostavba 
autobusového nádraží I. etapa  a stanovení podmínek pro spolufinancování projektu podle článku 
II. odst. 1 Smlouvy z rozpočtových prostředků poskytovatele dotace v rámci ROP SZ. 

2. Dotace je poskytována pouze na způsobilé výdaje projektu podle článku II. odst. 1 písm. h) Smlouvy 
uvedené v rozpočtu projektu a dokumentech uvedených v příloze č. 2 této Smlouvy. Způsobilým 
výdajem je výdaj vynaložený v souladu s cíli oblastí podpory ROP SZ. Podrobný popis způsobilých 
výdajů projektu včetně odhadu výdajů a příjmů z výsledků projektu je uveden v Žádosti o dotaci 
(dále jen „Žádost“) ve znění k datu podpisu Smlouvy, která je přílohou č. 1 této Smlouvy. 

 

IV. 
Veřejná podpora   

1. Dotace poskytnutá na základě této Smlouvy byla poskytovatelem dotace vyhodnocena jako opatření 
nezakládající veřejnou podporu podle čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU, názor poskytovatele 
dotace v této věci však není právně závazný. Příjemce dotace bere na vědomí, že slučitelnost 
podpory se společným trhem posuzuje a rozhoduje závazným způsobem pouze Evropská komise. 
Rozhodne-li Komise o navrácení nebo o prozatímním navrácení veřejné podpory, je příjemce 
povinen poskytnutou veřejnou podporu vrátit poskytovateli, případně jeho právnímu nástupci, a to 
včetně úroků stanovených Komisí1. Příjemce dotace podpisem této Smlouvy stvrzuje, že byl s touto 
skutečností srozuměn, a tyto podmínky akceptuje. 

 

 
                                                           
1  Zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších 
předpisů. 
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2. Příjemce dotace se zavazuje vrátit poskytovateli dotace bez zbytečného odkladu vyplacenou část 
dotace, včetně úroků, pokud Komise ES rozhodne podle přímo aplikovatelného právního předpisu2 
buď o vrácení podpory, prozatímním navrácení podpory nebo o pozastavení podpory. 

V. Výše dotace 
1. Poskytovatel dotace poskytne na základě této Smlouvy, při splnění všech podmínek Smlouvy a 

jejích příloh, dotaci ve výši 84,9999999935 % celkových způsobilých výdajů, maximálně však  
částku 50 431 890,08 Kč slovy padesátmiliónůčtyřistatřicetjednatisícosmsetdevadesátkorunčeských 
a osmhaléřů.  

2. Příjemce dotace je povinen zajistit úhradu zbylé části způsobilých výdajů a všech nezpůsobilých 
výdajů projektu. 

3. Celková výše dotace podle odst. 1 tohoto článku nesmí být překročena. Částka dotace, která bude 
příjemci dotace poskytnuta, bude určena na základě skutečně vynaložených, odůvodněných a řádně 
prokázaných způsobilých výdajů a zúčtování dotace podle platných právních předpisů.  

4. V případě, že v průběhu realizace projektu dojde ke snížení způsobilých výdajů prokázaných na 
straně příjemce dotace, musí být vždy zachovány procentuální podíly dotace a zdrojů 
spolufinancování na celkových způsobilých výdajích. 

5. Dotace bude snížena o příjmy dle článku 55 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, ze dne 11. 7. 2006, 
o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a 
Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999, které nebyly ve výpočtu výše dotace 
zohledněny. Projektem vytvářejícím příjmy podle čl. 55 se rozumí jakákoliv operace zahrnující 
investici do infrastruktury, za jejíž používání se účtují poplatky hrazené přímo uživateli, nebo 
jakákoliv operace zahrnující prodej nebo pronájem pozemků či budov nebo jakékoli jiné poskytování 
služeb za úplatu. Čl. 55 se nepoužije na projekty podléhající pravidlům o veřejné podpoře ve smyslu 
článku 107 Smlouvy o fungování EU, včetně projektů s podporou de minimis. Odstavce 1 až 4 čl. 55 
se nepoužijí na projekty, jejichž celkové náklady nepřesáhnou 1.000.000 EUR. 

6. Způsobilé výdaje budou sníženy v případě, že směnný kurz CZK vůči EUR, vyhlášený Evropskou 
centrální bankou pro měsíc, ve kterém bude schválena žádost o platbu, bude nižší, než kurz 
vyhlášený ve výzvě k předkládání projektů, ve které byl tento projekt schválen. V takovém případě 
bude předložená žádost o platbu krácena poměrně o rozdíl těchto kurzů3.  

7. Pokud poskytovatel dotace nebo jiný orgán oprávněný ke kontrole podle článku XIV. Smlouvy nejpozději 
tři roky po uzavření ROP SZ zjistí, že projekt vytvořil příjmy, které nebyly při výpočtu maximální výše 
dotace zohledněny, bude tyto prostředky od příjemce dotace poskytovatel dotace vymáhat. 

8. Pro účely této Smlouvy musí být všechny způsobilé výdaje vykazovány bez daně z přidané hodnoty, 
pokud příjemce dotace je jejím plátcem a má nárok na odpočet daně na vstupu. 

9. Příjemce dotace je oprávněn provést přesun prostředků v rámci rozpočtu projektu, a to v souladu s Příručkou 
pro příjemce. Přesuny mezi investičními a neinvestičními položkami rozpočtu jsou možné jen ve výjimečných 
a řádně odůvodněných případech na základě rozhodnutí poskytovatele dotace. Přesuny finančních prostředků 
mezi jednotlivými rozpočty etap představují podstatnou změnu realizace projektu a vyžadují schválení ze 
strany poskytovatele dotace. 

 

 

                                                           
2 Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES. 
3  Kurzová korekce způsobilých výdajů = (dotace z rozpočtu RR SZ – (dotace z rozpočtu RR SZ / kurz výzvy * aktuální kurz ECB)) * 100 / procento dotace 
z rozpočtu RR SZ 
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Výdaje projektu: 

Finan ční rámec projektu Kč 

Celkové výdaje projektu 59 869 151,97 

Celkové způsobilé výdaje projektu  59 331 635,40 

Celkové nezpůsobilé výdaje projektu 537 516,57 

Podíl křížového financování 0,00 

Předpokládané příjmy projektu (během realizace) 0,00 

Plánovaný finanční rámec projektu: 

Druh dotace / zdroje spolufinancování Kč Podíl na celkových 
způsobilých výdajích v % 

Dotace z rozpočtu RR SZ 50 431 890,08 

- Dotace ze strukturálního fondu ERDF 50 431 890,08 

- Příspěvek z národních veřejných zdrojů 0 

 
 

84,9999999935% 

Vlastní podíl žadatele 8 899 745,32 

- Veřejné prostředky 8 899 745,32 

- Soukromé spolufinancování 0,00 

 
15,0000000065% 

 

Celkové zp ůsobilé výdaje 59 331 635,40  100% 

 

VI. 
Harmonogram projektu 

1. Příjemce dotace se zavazuje zabezpečit zahájení fyzické realizace projektu nejpozději do 6 měsíců 
od podpisu této Smlouvy oběma smluvními stranami. Datem zahájení fyzické realizace se rozumí 
den, kdy bude zahájena realizace fyzických prací, nebo den, kdy začne poskytování služeb. V 
případě, že je projekt zaměřen pouze na dodávky strojů, zařízení či technologií nebo poskytnutí 
služeb dodavatelským způsobem (např. příprava propagačních materiálů pro cestovní ruch), se 
datem zahájení fyzické realizace myslí datum nabytí účinnosti smlouvy s dodavatelem. Datum 
zahájení fyzické realizace projektu může předcházet datu registrace projektu, který nepodléhá 
režimu veřejné podpory, avšak výdaje vynaložené na realizaci projektu před datem registrace 
projektu nebudou považovány za způsobilé. U projektů, které spadají pod režim regionální investiční 
podpory, musí být fyzická realizace zahájena až po sdělení poskytovatele dotace o splnění 
podmínek přijatelnosti v režimu regionální investiční podpory. 

2. Příjemce dotace se zavazuje ukončit fyzickou realizaci projektu nejpozději do: 16. 10. 2015. 

Datem ukončení fyzické realizace projektu se rozumí prokazatelné uzavření všech aktivit projektu, 
rozumí se jím datum ukončení poslední etapy projektu. Je to tedy datum, ke kterému musí být 
ukončeny aktivity projektu financované z ROP SZ (včetně jejich proplacení dodavatelům). V případě 
stavby podléhající kolaudačnímu řízení podle stavebního zákona musí k tomuto datu rovněž nabýt 
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právní moci kolaudační rozhodnutí/musí být vydán kolaudační souhlas nebo rozhodnutí o zkušebním 
provozu. 

 

3. Datem ukončení projektu se rozumí den, kdy příjemce dotace doručí poskytovateli dotace 
závěrečnou monitorovací zprávu. Příjemce dotace má přitom povinnost zaslat tuto monitorovací 
zprávu do 20 pracovních dnů od data ukončení poslední etapy/data ukončení (fyzické) realizace 
projektu. Pokud dílo podléhá kolaudačnímu řízení podle stavebního zákona, prokazuje se příjemce 
dotace také kolaudačním rozhodnutím / kolaudačním souhlasem / rozhodnutím o zkušebním 
provozu. Pokud k ukončení projektu předloží příjemce dotace rozhodnutí o zkušebním provozu, 
musí s první monitorovací zprávou o udržitelnosti projektu doložit pravomocné kolaudační 
rozhodnutí / kolaudační souhlas. V případě díla, jehož užívání se pouze oznamuje stavebnímu 
úřadu, doloží příjemce dotace k monitorovací zprávě oznámení o užívání stavby zaslané na 
příslušný stavební úřad a své čestné prohlášení, že stavba nepodléhá kolaudačnímu souhlasu a 
stavební úřad v zákonem stanovené lhůtě užívání díla na základě učiněného oznámení nezakázal. 

4. Příjemce dotace se zavazuje dodržet harmonogram realizace projektu stanovený v tomto článku 
Smlouvy, včetně harmonogramu předkládaní monitorovacích hlášení a monitorovacích zpráv a 
Žádostí o platbu. Veškeré skutečnosti, které by mohly mít za následek nedodržení harmonogramu 
realizace projektu podle tohoto článku Smlouvy, musí příjemce dotace oznámit poskytovateli dotace 
nejméně 15 pracovních dnů před uskutečněním změn. Není-li uvedeno jinak, představují změny v 
harmonogramu realizace projektu podstatnou změnu realizace projektu. 

5. Doba udržitelnosti výsledků projektu se počítá od data finančního ukončení projektu po dobu pěti let. 
Finančním ukončením projektu se rozumí den, kdy budou dokončeny všechny platby spojené s 
realizací projektu a všechny finanční prostředky budou proplaceny na účet příjemce dotace. Toto se 
předpokládá do 50 pracovních dnů od předložení poslední monitorovací zprávy. 

6. Způsobilost výdajů projektu začíná: 

• od data registrace projektu, přičemž výdaje na projektovou dokumentaci a na přípravu 
dokumentace nezbytné pro podání žádosti jsou způsobilé od 1. 1. 2007.  

 

 

Název a číslo etapy projektu:  Etapa I. 

Datum zahájení etapy 1. 10. 2009 

Datum ukončení etapy 8. 5. 2015 

Výše způsobilých výdajů na etapu (Kč) 13 159 284,91 

Termín podání Žádosti o platbu výdajů projektu 22. 5. 2015 

Název a číslo etapy projektu: Etapa II.  

Datum zahájení etapy 9. 5. 2015 

Datum ukončení etapy 16. 10. 2015 

Výše způsobilých výdajů na etapu (Kč) 46 172 350,49 

Termín podání Žádosti o platbu výdajů projektu 30. 10. 2015 
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VII. 
Platební podmínky 

1. Příjemce dotace je povinen zajistit financování a realizaci projektu / etap před podáním Žádosti 
o platbu, a to ve stanovené struktuře a termínech podle rozpočtu a harmonogramu projektu 
stanoveném v této Smlouvě. 

2. Příjemce dotace je povinen pro účely poskytnutí prostředků dotace předložit poskytovateli dotace 
řádně vyplněnou Žádost o platbu podloženou příslušnými účetními doklady a dalšími dokumenty 
vyžadovanými poskytovatelem dotace dle Příručky pro příjemce. 

3. Příjemci dotace budou propláceny jen způsobilé výdaje v souladu s čl. V. odst. 1 této Smlouvy, které 
příjemce dotace prokazatelně uhradil a doložil příslušným účetním dokladem. Výdaje lze uhradit 
prostřednictvím bankovního převodu nebo v hotovosti, přičemž hotovostní platby budou způsobilé 
pouze do výše 10.000,- Kč (slovy: Desetitisíckorunčeských) včetně DPH pro každou jednotlivou 
platbu. Uhrazení výdaje se prokazuje na základě bankovních výpisů, dokladem o provedení plateb v 
hotovosti jsou pokladní doklady. 

4. Platba dotace bude provedena formou bezhotovostního převodu na účet příjemce dotace číslo:  107-
9396500247/0100 vedený u Komerční banky, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33  
čp. 969, PSČ 114 07. Příjemce dotace se zavazuje provádět veškeré finanční operace související s tímto 
projektem prostřednictvím tohoto účtu, případně úvěrového účtu uvedeného v záhlaví této Smlouvy. 

5. Příjemce dotace u projektů vytvářejících příjmy podle čl. 55 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 je povinen 
postupovat dle Metodiky pro výpočet finanční mezery u projektů vytvářejících příjem ROP SZ. 

6. Pokud Žádost o platbu včetně požadovaných příloh splňuje všechny náležitosti, poskytovatel dotace 
zpravidla do 50 pracovních dnů ode dne doručení Žádosti o platbu poskytne příjemci dotace 
prostředky ve výši uvedené v doručené Žádosti o platbu na jeho účet uvedený v odst. 4 tohoto 
článku. Tato lhůta může být přerušena v případech, kdy to poskytovatel dotace bude považovat za 
nezbytné s ohledem na realizaci předmětu této Smlouvy a splnění jejích podmínek nebo plnění 
svých závazků z právních předpisů ČR a EU (zejm. v případech, kdy předložená Žádost o platbu 
nebo požadované podklady obsahují nedostatky nebo jsou neúplné). V případě, že je nezbytné při 
kontrole předložených podkladů požádat o vyjádření jiné orgány (např. ÚOHS, soudy apod.) nebo 
pokud poskytovatel dotace neobdrží do svého rozpočtu finanční prostředky z národních veřejných 
zdrojů na kofinancování projektu, dochází na nezbytně nutnou dobu k pozastavení běhu uvedené 
lhůty. 

VIII. 
Základní povinnosti p říjemce dotace 

1. Příjemce dotace je povinen využívat dotaci v souladu s touto Smlouvou a za podmínek v ní 
sjednaných. 

2. Příjemce dotace je povinen splnit účel Smlouvy, tak jak je uvedený v článku III. této Smlouvy a 
zachovat jej po dobu udržitelnosti stanovenou pro plnění účelu projektu. 

3. Příjemce dotace je povinen realizovat projekt v souladu se Žádostí o poskytnutí dotace. V případě rozporů 
mezi Žádostí a touto Smlouvou, platí údaje uvedené v této Smlouvě a jejích pozdějších dodatcích. 

4. Příjemce dotace je povinen dodržovat rozpočet projektu, který je součástí přílohy č. 1 této Smlouvy, 
s tím, že je oprávněn provést přesun mezi existujícími položkami podle článku V. odst. 9 této 
Smlouvy. 

5. Příjemce dotace nesmí na projekt čerpat prostředky z jiného dotačního programu v rámci České 
republiky ani z jiného programu financovaného Evropskou unií v souladu s ustanovením čl. 54 odst. 
3 písm. b) Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních  

o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a 
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o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999. 
6. Příjemce dotace musí zajistit ve smlouvách mezi ním a jeho dodavateli povinnost dodavatelů 

umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, 
Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, 
Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na 
pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem. Povinnosti 
podle tohoto odstavce se nevztahují na tzv. bagatelní dodávky s horní hranicí plnění nepřesahující 
3000 Kč. Totéž platí obdobně i pro článek XIV. odst. 3 a článek XVI. odst. 5 této Smlouvy. 

7. Příjemce dotace (právnická osoba) je povinen v případě zrušení právnické osoby s likvidací 
informovat poskytovatele dotace, Příjemce dotace (právnická osoba) je povinen v případě přeměny 
právnické osoby písemně požádat poskytovatele dotace o souhlas s takovou přeměnou. V případě, 
že bude přeměna provedena bez předchozího souhlasu poskytovatele dotace, bude se jednat o 
závažné porušení této smlouvy, resp. výpovědní důvod. 

 

IX. 
Udržitelnost projektu 

1. Doba udržitelnosti projektu činí pět let ode dne finančního ukončení projektu, a to v souladu s článkem 57 
Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, 
Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999. 

2. Příjemce dotace je povinen zajistit, že po dobu pěti let od finančního ukončení projektu projekt 
neprojde podstatnou změnou definovanou v čl. 57 odst. 1 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 
o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a 
Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999. 

3. Po celou dobu realizace projektu a udržitelnosti projektu nesmí příjemce dotace převést vlastnické 
právo k majetku pořízenému byť i jen částečně z finančních prostředků získaných podle této 
Smlouvy na třetí osobu, případně zřídit k tomuto majetku zástavní právo4. Ve výjimečných a řádně 
odůvodněných případech má příjemce dotace možnost požádat poskytovatele dotace o souhlas s 
převodem vlastnického práva na třetí osobu. Poskytovatel dotace jeho žádost posoudí a rozhodne o 
udělení výjimky nebo o zamítnutí žádosti. Příjemce dotace může majetek pořízený z dotace po dobu 
realizace a udržitelnosti projektu rovněž pronajmout či vypůjčit třetí osobě, avšak pouze s písemným 
souhlasem poskytovatele dotace, a to na základě transparentního, otevřeného a nediskriminačního 
výběrového řízení5. Věcné břemeno k majetku pořízenému z dotace lze po dobu udržitelnosti 
projektu zřídit pouze s písemným souhlasem poskytovatele dotace. Toto ustanovení se nevztahuje 
na výsledky publikační činnosti a dalších neinvestičních výdajů spojených s projekty v rámci oblasti 
podpory 2.1. Budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a osvěta veřejnosti a oblasti 
podpory 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu. 

4. Příjemce dotace se zavazuje neprodleně pojistit veškerý pojistitelný majetek pořizovaný z dotace 
proti jeho poškození, zničení a odcizení, a to na dobu minimálně pěti let ode dne vzniku 
pojistitelného majetku a minimálně do výše poskytnutých finančních prostředků. Pojistná smlouva 
musí být doložena poskytovateli dotace nejpozději společně s nejbližší monitorovací zprávou 
následující po pořízení majetku. Případná pojistná hlášení o pojistné události je příjemce dotace 
povinen neprodleně předložit poskytovateli dotace. Ve výjimečných a řádně odůvodněných 
případech má příjemce dotace možnost požádat poskytovatele dotace o vyjmutí určitého majetku z 
této povinnosti. Poskytovatel dotace jeho žádost posoudí a rozhodne o udělení výjimky nebo o 
zamítnutí žádosti. 

 

                                                           
4 U malých a středních podniků a nestátních neziskových organizací je možné zřídit k tomuto majetku na základě souhlasu poskytovatele dotace zástavní 
právo, takto zajištěná pohledávka však nesmí přesahovat výši vlastního podílu příjemce dotace. 
5 Nejedná se o řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 
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X. 
Způsobilé výdaje  

1. Dotace je určena pouze na úhradu způsobilých výdajů uvedených v rozpočtu projektu, v Prováděcím 
dokumentu ROP SZ, v Příručce pro příjemce a v Pravidlech způsobilých výdajů.  

2. Způsobilé výdaje je možné uznat a proplatit z dotace pouze pokud vznikly a byly skutečně uhrazeny 
v období mezi 1. 1. 2007 - 31. 12. 2015 (není-li ve Výzvě stanoveno jinak).  

3. Příjemce dotace je oprávněn v Žádosti o platbu požadovat uhrazení pouze příslušné výše 
způsobilých výdajů projektu, a to s ohledem jak na procentuální, tak celkovou výši poskytnuté 
dotace. Veškeré způsobilé výdaje musí být doloženy fakturami nebo účetními doklady stejné důkazní 
hodnoty. 

4. Příjemce dotace je povinen zajistit úhradu veškerých výdajů projektu, které nejsou kryty výše 
uvedenou dotací (zejména nezpůsobilé výdaje), aby byl dodržen účel poskytnutí dotace na daný 
projekt. 

5. V případě, že poskytnutá dotace zakládá veřejnou podporu podle čl. 107 odst. 1 Smlouvy 
o fungování EU, je příjemce dotace povinen zajistit úhradu veškerých výdajů projektu, které jsou pro 
účely pravidel veřejné podpory považovány za soukromé spolufinancování. 

6. Příjemce dotace je povinen dohodnout s dodavateli předmětu projektu fakturační podmínky tak, aby byl 
doložen účel fakturovaných částek a aby byly přesně vymezeny jednotlivé způsobilé a nezpůsobilé výdaje a 
doložen původ obstarávané služby, díla, stroje nebo dodávky zboží. 

 

XI. 
Veřejné zakázky 

1. Příjemce dotace je povinen při realizaci projektu uskutečňovat zadávání veřejných zakázek v souladu s 
podmínkami stanovenými zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, je-
li zadavatelem podle tohoto zákona, a v souladu s přílohou č. 5a Příručky pro žadatele - Pokyny pro zadávání 
zakázek, pokud se na něj zákon č. 137/2006 Sb. nevztahuje nebo jde o zakázky malého rozsahu podle 
ustanovení § 12 odst. 3 tohoto zákona. Porušení tohoto odstavce, které neovlivní, a to ani potenciálně, 
výběr nejvhodnější nabídky, ani cenu zakázky, nebude ze strany poskytovatele dotace hodnoceno 
jako porušení rozpočtové kázně (za předpokladu, že se nejedná o správní delikt). 

2. Příjemce dotace je povinen předložit poskytovateli dotace v souladu s Pokyny pro zadávání zakázek 
kompletní dokumentaci k realizované veřejné zakázce. Bez takto provedené kontroly realizované 
veřejné zakázky ze strany poskytovatele dotace nebudou výdaje vztahující se k ní příjemci dotace 
proplaceny. 

XII. 
Vedení ú četnictví 

1. Příjemce dotace je povinen řádně vést účetnictví o veškerých příjmech a výdajích projektu. Příjemce 
dotace je povinen vést oddělenou analytickou účetní evidenci o projektu v souladu se zákonem 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

2. V případě, že příjemce dotace není povinen vést účetnictví podle tohoto zákona, je povinen vést 
daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, 
rozšířenou o tyto dodatečné požadavky: 

a) příslušný doklad musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu 
ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
s výjimkou ustanovení písm. f), 

b) předmětné doklady musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně 
chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost, 

c) při kontrole poskytne příjemce dotace kontrolnímu orgánu na vyžádání daňovou evidenci 
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v plném rozsahu, 
d) uskutečněné příjmy a výdaje jsou analyticky vedeny ve vztahu k příslušnému projektu, ke 

kterému se vážou, tzn.: že na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, ke kterému 
projektu se vztahují. 

3. Příjemce dotace je povinen uchovávat způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů, po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, nejméně však po 
dobu tří let od uzavření ROP SZ, veškeré účetní doklady a další dokumenty související s realizací 
projektu (originál Smlouvy včetně dodatků, projektovou dokumentaci, apod.), přičemž se lhůta začne 
počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba na 
projekt. 

XIII. 
Monitorovací indikátory 

1. Příjemce dotace je povinen naplnit monitorovací indikátory, které jsou uvedeny v článku II. odst. 1 
této Smlouvy a uchovat je po dobu pěti let od finančního ukončení projektu. Nenaplnění 
monitorovacích indikátorů o 10 % a méně, které nemá vliv na případné podpoření projektu z ROP 
SZ, nebude ze strany poskytovatele dotace považováno za porušení rozpočtové kázně. 

2. Příjemce dotace je povinen poskytovat poskytovateli dotace údaje nezbytné k průběžnému 
sledování přínosů projektu (monitorování projektu), a to zejména prostřednictvím předkládání 
monitorovacích hlášení, monitorovacích zpráv a monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti 
projektu dle Příručky pro příjemce. 

XIV. 
Kontrola 

1. Poskytovatel dotace je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, 
kontrolovat dodržení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta. 

2. Příjemce dotace je povinen za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této Smlouvy vytvořit 
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout veškeré doklady vážící 
se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve 
zprávách a hlášeních o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout 
součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou 
kromě poskytovatele dotace také Ministerstvo financí ČR, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise 
a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly. V případě, že bude vůči 
poskytovateli dotace ze strany kontrolních či auditních orgánů ČR nebo ES uplatněna jakákoliv 
finanční sankce, jejíž uložení má prokazatelně svůj původ v nesplnění povinnosti, kterou tato 
Smlouva ukládá příjemci dotace, je poskytovatel dotace oprávněn uplatnit na příjemci dotace úhradu 
této sankce v plné výši. 

3. Příjemce dotace je povinen zajistit, aby třetí osoby, jejichž prostřednictvím příjemce dotace projekt 
nebo jeho část realizuje, byly zavázány k plnění povinností podle tohoto článku v rámci jejich 
postavení jako osob povinných spolupůsobit při výkonu finanční kontroly6. 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů. 
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XV. 
Publicita 

1. Příjemce dotace je povinen provádět propagaci projektu podle Metodického pokynu pro publicitu a 
v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro 
regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) 
č. 1260/1999 a Nařízením Komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla 
k Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. Jestliže při provádění komunikačních aktivit souvisejících se 
zajištěním publicity projektu dojde k formálnímu pochybení, a toto formální pochybení nebude mít 
vliv na zajištění informovanosti o finanční spoluúčasti EU na realizaci projektu, nebude takové 
pochybení ze strany poskytovatele dotace považováno za porušení rozpočtové kázně. Vliv 
pochybení na zajištění informovanosti veřejnosti posoudí vždy poskytovatel dotace. 

2. Ke splnění povinnosti podle odst. 1 tohoto článku uděluje poskytovatel dotace příjemci dotace 
souhlas k uvádění loga ROP NUTS II Severozápad, tzn. bezplatnou licenci podle zákona 
č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 
některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, k užívání těchto log v souvislosti 
s realizací projektu, a to po celou dobu realizace a udržitelnosti projektu. Při užívání log podle tohoto 
odstavce je příjemce dotace povinen postupovat v souladu s Metodickým pokynem pro publicitu, 
zveřejněným na webových stránkách poskytovatele dotace. 

 

XVI. 
Spolupráce a opat ření k náprav ě 

1. Příjemce dotace je povinen poskytovat poskytovateli dotace veškerou součinnost související s realizací 
projektu, tedy zejména poskytovat informace, prokazovat sporné skutečnosti, umožnit přístup k veškeré 
dokumentaci související s předmětem Smlouvy, umožnit přístup k veškeré účetní evidenci a záznamům 
souvisejícím s předmětem Smlouvy, umožnit fyzický přístup ke všem movitým a nemovitým věcem 
souvisejícím s předmětem Smlouvy, umožnit přístup do prostor, ve kterých je projekt realizován, popř. dalších 
souvisejících prostor, doložit prokazatelným způsobem veškeré operace související s předmětem Smlouvy, 
účastnit se na výzvu poskytovatele dotace případných jednání a řízení. 

2. Příjemce dotace je povinen poskytovateli dotace oznámit veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv 
na povahu nebo podmínky provádění projektu a na plnění povinností vyplývajících z této Smlouvy, a 
to postupem uvedeným v Příručce pro příjemce. 

3. Příjemce dotace se zavazuje neprodleně poskytovateli dotace oznámit jakékoliv zamýšlené změny 
v průběhu realizace projektu, jakož i všechny další změny a skutečnosti, které mají vliv na plnění 
Smlouvy, a to postupem uvedeným v Příručce pro příjemce. 

4. Příjemce dotace je povinen realizovat veškerá opatření k odstranění nedostatků zjištěných 
poskytovatelem dotace, případně orgány oprávněnými ke kontrole podle článku XIV. této Smlouvy, a 
to v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě, a včas a řádně o jejich splnění poskytovatele dotace 
informovat. 

5. Příjemce dotace je povinen zajistit, aby třetí osoby, jejichž prostřednictvím příjemce dotace projekt 
nebo jeho část realizuje, byly zavázány k plnění povinností podle tohoto článku v rámci jejich 
postavení jako osob povinných spolupůsobit při výkonu finanční kontroly7. 

 

 

 

XVII. 
                                                           
7 Ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 

pozdějších předpisů. 
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Uchovávání dokument ů 
1. Příjemce dotace je povinen uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 

Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v 
souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu deseti let 
od finančního ukončení projektu, nejméně však po dobu tří let od uzavření ROP SZ, veškeré 
originály účetních dokladů, Smlouvu včetně jejich dodatků a další originály dokumentů, vztahujících 
se k projektu, přičemž běh lhůty se začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, 
kdy byla provedena poslední platba na projekt. 

2. Po celou dobu uvedenou v předchozím odstavci je příjemce dotace povinen umožnit poskytovateli 
dotace, jakož i ostatním subjektům oprávněným ke kontrole podle článku XIV. této Smlouvy, vstup na 
pozemky, do zařízení a objektů spojených s projektem a jeho realizací a umožnit jim přístup k 
veškeré výše uvedené dokumentaci. 

XVIII. 
Partnerství 

V případě, že příjemce dotace realizuje projekt, či některou z jeho fází, ve spolupráci s partnerem, je 
povinen do právních aktů, které s partnerem za tímto účelem uzavírá, zakotvit tytéž závazky a 
povinnosti, které pro příjemce dotace vyplývají z této Smlouvy, a to zejména ve vztahu k udržitelnosti 
projektu, realizaci veřejných zakázek apod. 

 

XIX. 
Změny v pr ůběhu realizace a udržitelnosti projektu 

1. Jakékoli změny v projektu, ke kterým v průběhu jeho realizace nebo udržitelnosti dojde, včetně změn 
oproti čestným prohlášením uvedeným v článku XX. této Smlouvy, musí příjemce dotace písemně 
oznámit poskytovateli dotace, a to do 15 pracovních dnů před vznikem požadované změny.  

2. Postup příjemce dotace pro oznamování změn v realizaci projektu je stanoven v Příručce pro 
příjemce. 

3. Pokud změna v realizaci nebo udržitelnosti projektu zakládá nutnost změny Smlouvy, je možné 
Smlouvu změnit pouze na základě číslovaného dodatku ke Smlouvě, podepsaného oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. O tom, zda změna v realizaci nebo udržitelnosti projektu vyžaduje 
uzavření dodatku ke Smlouvě, rozhoduje poskytovatel dotace. Přesuny finančních prostředků mezi 
jednotlivými rozpočty etap nezakládají povinnost uzavřít dodatek ke Smlouvě. 

 

XX. 
Čestná prohlášení p říjemce dotace 

1. Příjemce dotace prohlašuje, že všechny údaje, které uvedl v této Smlouvě, jsou pravdivé a úplné. Příjemce 
dotace souhlasí s užíváním údajů týkajících se projektu v informačních systémech určených pro účely 
administrace strukturálních fondů. 

2. Příjemce dotace prohlašuje, že při provádění projektu bude postupovat v souladu s platnou legislativou, 
zejména dodrží pravidla pro poskytování veřejné podpory a účinné a normativní právní akty v oblasti 
veřejných zakázek. 

3. Příjemce dotace prohlašuje, že se nenachází v úpadku či likvidaci, a pokud se tak stane, sdělí tuto informaci 
poskytovateli dotace. V případě, že je příjemce dotace fyzická osoba, prohlašuje, že mu nebyl soudem nebo 
správním orgánem ke dni podpisu této Smlouvy, pravomocně uložen zákaz činnosti týkající se projektu. 

 

4. Příjemce dotace prohlašuje, že nemá žádné závazky vůči orgánům veřejné správy po lhůtě splatnosti, zejména 
daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném 
a penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové 
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kázně či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů ES či 
Evropského rybářského fondu vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují. Posečkání s úhradou 
závazků nebo dohoda o úhradě závazků a její řádné plnění se považují za vypořádané závazky, tzn. příjemce 
dotace je považován za bezdlužného. 

5. Příjemce dotace prohlašuje, že má zajištěny zdroje pro financování alespoň prvních dvou etap projektu nebo k 
jedné třetině celkových nákladů (podle toho, co bude vyšší), pokud se jedná o jednoetapový projekt, pak musí 
mít zajištěny zdroje pro financování celého projektu. 

6. Příjemce dotace prohlašuje, že jako fyzická osoba, případně jako právnická osoba, resp. její 
statutární orgán, nemá v trestním rejstříku záznam o odsouzení pro trestný čin, jehož skutková 
podstata souvisela s předmětem podnikání příjemce dotace, nebo pro trestný čin hospodářský, 
anebo trestný čin proti majetku ve smyslu zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění 
pozdějších předpisů nebo zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a 
zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů. 

 

XXI. 
Porušení rozpo čtové kázn ě, porušení smluvních podmínek, nesrovnalosti 

1. Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků 
poskytnutých z rozpočtu poskytovatele dotace, pokud takové jednání  

a) má přímý vliv na realizaci projektu, zejména na jeho základní kritéria stanovená v této Smlouvě (účel projektu, 
výše a účelové určení dotace, harmonogram, rozpočet, monitorovací indikátory apod.),  
nebo 

b) má vliv na realizované výstupy projektu, zejména jejich udržitelnost, podle podmínek stanovených v této 
Smlouvě  
nebo 

c) představuje jiné porušení smluvních podmínek, kdy příjemce dotace vůbec neplní některou z jeho 
povinností stanovených v této Smlouvě, aniž by toto jednání muselo mít přímý vliv na realizaci projektu a 
jeho výstupy (povinnost vést účetnictví, povinnost archivace, zadávání zakázek v souladu se Smlouvou 
apod.). 

2. Neoprávněným použitím peněžních prostředků podle odstavce 1 tohoto článku je jejich použití, 
kterým byla porušena povinnost stanovená právním předpisem, přímo použitelným předpisem 
Evropské unie nebo Smlouvou. Dnem porušení rozpočtové kázně je den připsání poskytnutých 
peněžních prostředků na účet příjemce dotace. Za neoprávněné použití peněžních prostředků podle 
odstavce 1 se považuje také 

a) porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, 
stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie nebo Smlouvou 
ke kterému došlo po připsání peněžních prostředků na účet příjemce dotace, 

b) porušení povinnosti stanovené v písm. a), ke kterému došlo před připsáním peněžních 
prostředků na účet příjemce a které ke dni připsání trvá; den připsání peněžních prostředků na 
účet příjemce dotace se považuje za den porušení rozpočtové kázně;  

c) neprokáže-li příjemce dotace, jak byly finanční prostředky poskytnuté na základě této Smlouvy 
použity. 

3. Zadržením peněžních prostředků podle odstavce 1 tohoto článku je porušení povinnosti vrácení 
poskytnutých prostředků ve stanoveném termínu; dnem porušení rozpočtové kázně je v tomto případě 
den následující po dni, v němž marně uplynul termín stanovený pro vrácení poskytnutých prostředků. 

 

4. Příjemce dotace, který poruší rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu poskytovatele dotace. 

5. Při neoprávněném použití peněžních prostředků podle odstavce 2 věty první nebo podle odstavce 2 písm. c) 
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tohoto článku anebo při zadržení peněžních prostředků podle odstavce 3 tohoto článku odpovídá odvod za 
porušení rozpočtové kázně výši neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků. Odvody za porušení 
rozpočtové kázně při použití téže dotace nebo návratné finanční výpomoci se sčítají, s výjimkou odvodů za 
porušení rozpočtové kázně porušením pravidel pro zadávání veřejných zakázek. Za porušení pravidel pro 
zadávání veřejných zakázek se uloží odvod ve výši nejzávažnějšího porušení těchto pravidel u stejné zakázky. 
Při neoprávněném použití peněžních prostředků podle odstavce 2 písm. a) nebo b) tohoto článku odpovídá 
odvod za porušení rozpočtové kázně výši poskytnutých prostředků, ledaže podle přílohy č. 3 této Smlouvy se 
za porušení méně závažné konkrétní povinnosti uloží odvod nižší. Při porušení několika méně závažných 
povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají. Odvody za porušení rozpočtové kázně lze uložit 
pouze do výše peněžních prostředků poskytnutých ke dni porušení rozpočtové kázně. Při podezření na 
porušení rozpočtové kázně může poskytovatel dotace pozastavit jejich poskytnutí, a to až do výše 
předpokládaného odvodu.  

6. Poskytovatel písemně vyzve příjemce dotace k vrácení dotace nebo její části ve stanovené lhůtě, 
zjistí-li na základě kontroly, že příjemce dotace porušil povinnost stanovenou právním předpisem, 
která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, nedodržel účel dotace nebo 
podmínku, za které byla dotace poskytnuta, u níž nelze vyzvat k provedení opatření k nápravě. V 
rozsahu, v jakém příjemce dotace vrátil dotaci nebo její část, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové 
kázně. 

7. Odvod za porušení rozpočtové kázně se neuloží, pokud jeho celková výše za všechna porušení 
rozpočtové kázně při použití téže dotace nepřesáhne 1 000 Kč.  

8. Pokud příjemce dotace majetek pořízený z dotace po dobu realizace/udržitelnosti projektu pronajme, 
nechá užívat, či vypůjčí třetí osobě bez písemného souhlasu poskytovatele dotace, bude příjemci 
vyměřen odvod za porušení rozpočtové kázně podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to dle příslušné sazby uvedené 
v příloze č. 3 této Smlouvy.  

9. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je příjemce dotace povinen zaplatit penále ve 
výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu. Penále 
se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně, do dne připsání 
peněžních prostředků na účet poskytovatele dotace. Penále za porušení rozpočtové kázně dle 
odstavce 2 písm. b) tohoto článku se počítá ode dne následujícího po dni, do kterého měl příjemce 
odvod na základě platebního výměru uhradit. Penále, které v jednotlivých případech nepřesáhne  
1 000 Kč, se neuloží. 

10. Pokud poskytovatel dotace nebo orgán oprávněný ke kontrole podle článku XIV. této Smlouvy zjistí, 
že příjemce dotace nesplnil nebo neplní některou z podmínek vyplývajících z této Smlouvy, je 
poskytovatel dotace oprávněn pozastavit proplácení prostředků dotace a zahájit potřebné kroky 
vedoucí ke zjištění, zda došlo k nesrovnalosti ve smyslu Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 
o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a 
Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999, popř. k porušení rozpočtové kázně podle 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, či k jinému porušení smluvních podmínek. Pokud lze podmínku splnit dodatečně, má 
příjemce dotace možnost požádat poskytovatele dotace o poskytnutí přiměřené lhůty ke zjednání 
nápravy. Poskytovatel dotace jeho žádost posoudí a rozhodne o poskytnutí dodatečné lhůty nebo o 
zamítnutí žádosti. Případné dodatečné splnění podmínky v poskytnuté lhůtě nebude ze strany 
poskytovatele dotace považováno za porušení podmínek této Smlouvy. Nesrovnalostí se podle 
Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 rozumí porušení právních předpisů Společenství v důsledku 
jednání nebo opomenutí příjemce dotace, které vede nebo by mohlo vést ke ztrátě v souhrnném 
rozpočtu Evropské unie, a to započtením neoprávněného výdaje do souhrnného rozpočtu. 

11. Vedle skutečností uvedených v odst. 1 tohoto článku může poskytovatel dotace v souladu se zákonem 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rovněž posoudit 
i jiné jednání příjemce dotace jako porušení rozpočtové kázně, stanoví-li tak zákon. 
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12. Pokud poskytovatel dotace zjistí porušení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta, ještě před 
proplacením dotace, nebo její části, ke které se dané porušení váže, je oprávněn provést finanční korekci 
dotčených výdajů podle této Smlouvy, zejména způsobem uvedeným v příloze č. 3 této Smlouvy. Ke korekci 
dojde v rámci nejbližší Žádosti o platbu, a to formou ponížení celkové sumy výdajů o výdaje, které 
byly shledány při kontrole dané Žádosti o platbu jako nezpůsobilé. O krácení způsobilých výdajů 
bude příjemce dotace písemně informován, včetně důvodů, které poskytovatele dotace ke krácení 
vedly. 

13. V případě, že dojde k porušení povinností dle této Smlouvy a příjemce dotace prokáže, že porušení bylo 
způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost (např. zemětřesení, požár, bouře, záplavy, sesuvy půdy, 
teroristický útok, stávka), rozhoduje o dalším postupu poskytovatel dotace. 

14. Při vrácení dotace je příjemce dotace povinen uvést následující variabilní symbol: 01196 8 

15. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo pozastavit proplácení finančních prostředků dotace. 

 
XXII. 

Ukon čení Smlouvy 
1. Smlouvu lze ukončit na základě písemné dohody obou smluvních stran nebo písemnou výpovědí Smlouvy ze 

strany poskytovatele dotace, a to za podmínek dále stanovených. 

2. Při ukončení Smlouvy dohodou je příjemce dotace povinen vrátit bezhotovostním převodem na účet 
poskytovatele dotace poskytnutou částku dotace, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do  
30 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

3. Dohoda o ukončení Smlouvy nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran, avšak pouze za podmínky, že 
došlo k vypořádání všech závazků z této Smlouvy, včetně vrácení finančních prostředků podle odstavce 2 
tohoto článku. 

4. Poskytovatel dotace může Smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení dotace. Výpovědním 
důvodem je porušení povinností příjemcem dotace stanovených touto Smlouvou, řídícím orgánem ROP SZ 
nebo obecně závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dotace dopustí zejména pokud: 

a) svým jednáním poruší rozpočtovou kázeň, 

b) nedodrží rozpočet nebo časový a finanční harmonogram realizace projektu, 

c) svým jednáním naplní skutkovou podstatu nesrovnalosti dle nařízení č. 1083/2006, 

d) poruší pravidla veřejné podpory, 

e) převede vlastnické právo k majetku v rozporu s čl. IX. odst. 3 této Smlouvy na třetí osobu, 
příp. zřídí k tomuto majetku zástavní právo, 

f) změní svou právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace pro danou oblast 
podpory, 

g) je on sám, případně jako právnická osoba či některá z osob tvořících statutární orgán 
příjemce dotace odsouzen/a za trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem 
podnikání nebo činnosti příjemce dotace, nebo pro trestný čin hospodářský, anebo trestný 
čin proti majetku ve smyslu zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů a zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění 
pozdějších předpisů, 

h) nedodrží termíny stanovené v této Smlouvě pro zahájení a ukončení projektu, 

i) opakovaně neplní své povinnosti dle čl. XIV. Smlouvy, 

j) učiní bez souhlasu poskytovatele dotace právní úkon, který je tímto souhlasem výslovně 
podmíněn, 

k) je pravomocně rozhodnuto o jeho úpadku, o prohlášení konkurzu nebo o jeho zrušení 

                                                           
8 Variabilní symbol se skládá z posledních 5 čísel Smlouvy. 
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s likvidací,  
l) přes písemnou výzvu poskytovatele dotace nezanechá porušování jiných povinností 

stanovených v této Smlouvě, v dokumentech uvedených v článku I. a v příloze č. 2, této 
Smlouvy nebo právních předpisech ČR a ES, příp. neodstraní následky těchto porušení ve 
lhůtě stanovené poskytovatelem dotace, 

m) v čestném prohlášení nebo v monitorovacích zprávách uvede nepravdivé údaje. 
V případě výpovědi této Smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace nevzniká a nelze se jej 
platně domáhat. V případě výpovědi této Smlouvy po proplacení dotace, se příjemce dotace zavazuje 
poskytnuté peněžní prostředky vrátit bezhotovostním převodem na účet poskytovatele dotace bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 30 dnů od ukončení Smlouvy. Rozpor může poskytovatel dotace nebo jeho právní 
nástupce konstatovat do deseti let od proplacení dotace. 

5. Výpovědní lhůta činí jeden 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. 

6. Zrušení smlouvy podle § 167 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, strany 
nesjednávají. 

7. Pokud příjemce dotace ve stanovené lhůtě požadované prostředky podle tohoto článku poskytovateli dotace 
nevrátí, považují se za prostředky zadržené ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

XXIII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Příjemce dotace nemá právo na vyplacení dotace, pokud bude Evropskou komisí z jakýchkoliv důvodů 
zastaveno nebo přerušeno financování ROP SZ. 

2. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru poskytovatele dotace příjemce dotace souhlasí se zveřejněním údajů 
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v 
souladu s článkem 7 odst. 2 písm. d) Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006. Příjemce dotace rovněž souhlasí 
se zveřejněním údajů dle článku II. této Smlouvy, včetně cílů projektu uvedených v přiložené 
Žádosti, a to v rámci prezentace úspěšných projektů podpořených z ROP SZ. 

3. Poskytovatel dotace se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny příjemcem dotace 
v souvislosti s touto Smlouvou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu příjemce dotace. 

4. Příjemce dotace souhlasí se zpracováváním svých osobních údajů, které sdělil poskytovateli dotace, v souladu 
s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a 
ustanoveními zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů, pro účely administrace projektu a dále souhlasí s tím, aby poskytovatel dotace poskytoval jeho 
osobní údaje organizacím a partnerům poskytovatele (zejména Ministerstvu pro místní rozvoj ČR a 
Ministerstvu financí ČR), a to výhradně za uvedeným účelem. Souhlas příjemce dotace uděluje na dobu 
realizace projektu a deseti let následujících po finančním ukončení projektu. Příjemce dotace má právo 
přístupu ke svým osobním údajům, právo na opravu nepřesných osobních údajů a právo na ochranu svého 
soukromého a osobního života. Dále má právo požádat o vysvětlení a případně o odstranění stavu, který je 
v rozporu s ochranou soukromého a osobního života dle ustanovení § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Příjemce dotace tímto prohlašuje, že byl ve smyslu ustanovení 
§ 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, řádně informován o 
zpracování a uchování osobních údajů. 

5. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že Smlouva byla uzavřena na základě jejich svobodné, pravé a vážné 
vůle, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek či pod nátlakem. 

6. Tuto Smlouvu lze měnit pouze na základě dohody smluvních stran ve formě písemných vzestupně číslovaných 
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dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

7. Tato Smlouva byla zhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Příjemce dotace 
obdrží jedno a poskytovatel dotace tři vyhotovení. 

8. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

9. Příjemce dotace prohlašuje, že se s ustanoveními této Smlouvy včetně jejích příloh řádně seznámil, a zavazuje 
se, že se jimi bude řídit. 

10. Kontaktní osobou ze strany poskytovatele dotace je: 
projektová manažerka Alena Hubená, e-mail: alena.hubena@nuts2severozapad.cz;  
finanční manažerka Petra Grygarová, e-mail: petra.grygarova@nuts2severozapad.cz; 
Kontaktní osobou ze strany příjemce dotace je: 
Ing. Dana Svobodová, hlavní kontaktní osoba projektu, e-mail: dana.svobodova@litomerice.cz; 
Změna kontaktních osob se považuje za nepodstatnou změnu a nevyžaduje uzavření samostatného dodatku ke 
Smlouvě. 

11. Písemnosti podle této Smlouvy lze doručit osobně nebo prostřednictvím držitele poštovní licence. 
Pro tyto účely se užijí následující doručovací adresy: 
adresa poskytovatele dotace: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem 

adresa příjemce dotace: Město Litoměřice 

   Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 
Písemnost se považuje za doručenou též v případě, jestliže příjemce dotace odmítne zásilku převzít 
nebo si ji nevyzvedne ve lhůtě stanovené držitelem poštovní licence. V takovém případě se za den 
doručení považuje den, kdy příjemce dotace odmítl písemnost převzít, nebo den, který byl 
posledním dnem lhůty k vyzvednutí písemnosti. 

12. Tato Smlouva a její dodatky budou zveřejněny v souladu s ustanovením § 10d odst. 1 zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.9 

13. Tato Smlouva byla projednána zastupitelstvem města Litoměřice a schválena dne …................. 
usnesením č. ….......….. (užije se, je-li relevantní, dle typu žadatele) 

 

 

 

 

 

 

XXIV. 
Přílohy Smlouvy 

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:  

1. Žádost o poskytnutí dotace (bez příloh), 
2. Seznam a úplné znění dokumentů v elektronické podobě, kterými je příjemce dotace povinen se řídit 

při čerpání dotace (včetně plného znění těchto dokumentů pro dané kolo výzvy na přiloženém 
médiu), 

3. Tabulka snížených odvodů (platná v aktuálním znění uveřejněném na webových stránkách 
poskytovatele dotace; změny provedené v jejím znění po podpisu této Smlouvy nesmí být nikdy k tíži 
příjemce dotace), 

                                                           
9 Platí pro Smlouvy a dodatky uzavřené po 1. 7. 2015. 
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4. Změnový list. 

 

 

 

V Ústí nad Labem dne …................ V Ústí nad Labem dne ................... 

Za poskytovatele dotace Za příjemce dotace 

 

 

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

 

 

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

RSDr. Milan Pipal , Předseda Regionální rady 
regionu soudržnosti Severozápad 

Mgr. Ladislav Chlupá č,   
starosta města 
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Unikátní kód žádosti: 3OyXUPØØØ1

Identifikace operačního programu

CZ.1.09

ROP NUTS II SeverozápadNázev operačního programu:

Číslo operačního programu:

9.1

Regenerace a rozvoj městNázev prioritní osy:

Číslo prioritní osy:

9.1.2Číslo oblasti podpory:

Podpora revitalizace a regenerace středních a malých městNázev oblasti podpory:

Název podoblasti podpory:

Číslo podoblasti podpory:

77Číslo výzvy:

58. výzva - 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých městNázev výzvy:

Litoměřice - renovation and finishing of bus terminal I. stageNázev projektu anglicky:

Litoměřice - modernizace a dostavba autobusového nádraží I. etapaNázev projektu:

Projekt

Datum ukončení projektu:Datum zahájení projektu: 01.10.2009 30.10.2015

Doba trvání projektu: 73 měsíce

Celkové způsobilé výdaje projektu: 61 381 304,44

NeZakládá projekt veřejnou podporu:

Projekt nezakládá veřejnou podporuRežim veřejné podpory:

Pro ÚSC, PO, SF a OSSTyp účetní jednotky:

410/2009 Sb.      701 - 710, v platném zněnÚčetní osnova:

Název IPRM:

Kód IPRM:

Název aktivity IPRM:

Číslo aktivity:

Projekt nevytváří jiné peněžní příjmyVýběr z jiných peněžních příjmů:

0,00Jiné peněžní příjmy připadající na
způsobilé výdaje:

61 381 304,44Celkové způsobilé výdaje snížené o
jiné peněžní příjmy:

Projekt nevytváří příjmy dle článku 55Příjmy projektu dle článku 55:

0,00Celkové způsobilé výdaje
připadající na příjmy dle článku 55:



Finální verze žádosti (ROP-IP-E)

Strana 2 z 61Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 15.09.2014 12:04 Unikátní klíč: 3OyXUPØØØ1

Zpracovaný projekt řeší modernizaci a dostavbu autobusového nádraží v Litoměřicích. Současná podoba nádraží
vznikla již v 50. letech a v dnešní době je v mnoha směrech nevyhovující. Novým rozvržením ploch vznikne
modernizované autobusové nádraží a na zhruba polovině plochy nové, tolik potřebné, parkoviště. Zároveň se
vymezí nové plochy pro rozvržení zeleně, vybuduje chybějící sociální zařízení a dle platných předpisů se doplní
informační a orientační systém pro osoby ZTP.

Stručný obsah projektu:

61 381 304,44Celkové způsobilé výdaje
připadající na finanční mezeru
očištěné o příjmy dle článku 55:

email:

telefon:

dana.svobodova@litomerice.cz

416916448Telefon, email hlavní kontaktní osoby:

Příjmení, jméno hlavní kontaktní osoby: Ing. Dana Svobodová

Oficiální adresa žadatele: Mírové náměstí 15/7, 41201 Litoměřice

Validní dle RUIAN: Ano

00263958IČ:

Město LitoměřiceNázev žadatele:

CZ00263958DIČ:

AnoValidní dle ROS:

Žadatel
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1. Harmonogram projektu

Ano

Ano

Projekt má partnera:

Projekt počítá se výběrovým řízením:

Ne

AnoŽadatel má zkušenosti s přípravou a realizací obdobných typů projektů/akcí:

Žadateli byly poskytnuty v dotčeném fiskálním roce i během předchozích dvou fiskálních let
veřejné prostředky v režimu podpory de minimis:

NeBylo požádáno nebo byly poskytnuty další podpory ve vztahu k projektu z jiných veřejných zdrojů:

AnoProjekt má pozitivní vliv na horizontální téma - udržitelný rozvoj:

AnoProjekt má pozitivní vliv na horizontální téma - rovné příležitosti:

01.10.2009Datum zahájení projektu:

30.10.2015Datum ukončení projektu:

73 měsíceDoba trvání projektu:

02.03.2015Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu:

16.10.2015Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu:

Modernizace a dostavba celého nádražního prostoru autobusového nádraží bude z hlediska etapového rozdělení
dle ROP Severozápad realizována ve 2 finančních etapách. Z hlediska funkčního bude jestě časově rozdělena
do dvou následujících fází:

1. Fáze - Rekonstrukce autobusového nádraží

2. Fáze - Výstavba odstavného parkoviště

V první fázi bude zřízeno provizorní AN na ploše navrženého parkoviště, stávající AN bude uzavřeno a
provedena stavba nového nádraží. Po jeho dokončení dojde k dostavbě parkoviště. Na závěr budou dokončeny
stromové výsadby a dokončovací práce na obou stavbách.

Modernizace a dostavba autobusového nádraží bude realizována v průběhu časového období 8 měsíců, při
plynulém zajištění návaznosti jednotlivých fází a nepřerušeném provozu, byť na provizorním autobusovém
nádraží.

Předpokládá se předávání stavby ve 3 postupných krocích. Prvním bude zřízení dočasného autobusového
nádraží, druhým krokem předání kompletního AN a WC a posledním třetím krokem předání odstavného
parkoviště.

Popis časové realizace:
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2. Dopady a místa realizace

Území dopadu:

Kód území dopadu: Název území dopadu: Spadá pod:

CZ042 Ústecký kraj Severozápad

Místo realizace NUTS5:

Kód NUTS5: Název NUTS5: Spadá pod:

CZ0423564567 Litoměřice Litoměřice

Procentní podíl:

Realizované investice NUTS3:

Kód NUTS3: Název NUTS3:

CZ042 Ústecký kraj 100

Adresa místa realizace projektu:

Území se nachází na jižním okraji města.Území je ohraničeno ze severu ulicí M. Pomocné, z jihu
poté železnicí Českých drah. Západní stranou řešená plocha přiléhá k parkovišti Penny Marketu, z
východu navazuje frekventovaná ulice Mezibraní.

Specifické území:
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Záměrem projektu je modernizace a dostavba prostoru autobusového nádraží, které by řešilo výše uvedené
problémy a svým vzhledem, funkčností a poskytovanými službami odpovídalo potřebám města. Realizací
projektu dojde k vybudování autobusového nádraží ve tvaru oválu, s vnějším obvodem tvořeným průjezdní
komunikací s jednosměrným provozem a vnitřním nástupištěm pro 10 odjezdových stání, včetně zastřešení
nástupiště s obdélníkovým půdorysem. Dále bude vybudován integrovaný digitální informační systém o
odjezdech a příjezdech autobusů, orientační systém, nové veřejné osvětlení celého řešeného prostoru, odstavná
plocha pro 3 autobusy. Bude vystavěna nová budova veřejného WC. V rámci vzniku nových parkovacích míst
vznikne parkoviště pro 79 OA s kolmým řazením a podélný parkovací pás š. 2,5 m pro 17 OA.
Záměr předkládaného projektu byl vytvořen s vědomím, že jeho realizace může pozitivně ovlivnit hospodářské a
společenské oživení města spojené s:
- ekonomickým a společenským oživením centra města,
- zlepšením fyzické infrastruktury města pro jeho obyvatele i návštěvníky
- zvýšením atraktivity a návštěvnosti města,
- vytvořením nových pracovních míst v terciárním sektoru,
- zlepšením společenského klima,
- zlepšením image Města Litoměřice a zkvalitněním služeb pro obyvatele.
Hlavním cílem projektu je:
- Modernizace a rekonstrukce potřebné infrastruktury - dopravního terminálu;
- Vybudování parkoviště:
- Vybudování informačního systému autobusového nádraží.
Specifickým cílem projektu je:
- Zlepšení vzhledu a technické infrastruktury vstupní části města a zvýšení jeho atraktivity místní obyvatele i
návštěvníky města;
- Vybudování doplňujících služeb pro návštěvníky města.

Realizace projektu povede ke zkvalitnění systému dopravní obslužnosti města, který zahrnuje modernizovaný
dopravní terminál pro dálkovou i městskou hromadnou dopravu, záchytné parkoviště i vybudování informačního a
orientačního systému pro cestující.

Cíle projektu:

Stávající autobusové nádraží je svou rozlohou a stavem poplatné době svého vzniku. Plocha autobusového
nádraží je rozlehlá, s velkým množstvím odjezdových a příjezdových stání, stav povrchů a nezbytné technické
infrastruktury včetně odjezdových stání je za svou životností.  Zcela chybí např. informační systém o odjezdech a
příjezdech, veřejné WC je pouze v budově vlakového nádraží a jeho provoz je sporadický, ocelové vlaštovky
nástupišť jsou ve špatném technickém stavu. Za měsíc nádražím projede 6859 spojů, denní provoz je cca 222
spojů. Autobusové nádraží navíc bezprostředně sousedí s prostorem vlakového nádraží. Pro obě nádraží zde
zcela chybí kapacitní parkoviště pro osobní vozy - kromě 4 parkovacích stání pro auta a stání pro taxislužbu před
vlakovým nádražím. V celém řešeném prostoru chybí místa pro přecházení i přechody pro chodce, kterých se tu
pohybuje velmi mnoho. Úplně chybí také jakékoliv úpravy pro nevidomé, včetně přímého bezbariérového
příchodu do výpravní budovy vlakového nádraží. Realizace moderního dopravního terminálu, který integruje
služby městské hromadné dopravy, linkové autobusové dopravy, propojení na vlakovou dopravu, stávající
cyklostezky,informační systém pro cestující a záchytné parkoviště pro turisty a návštěvníky města, je nezbytné
pro celkovou podporu dopravní obslužnosti města a rozvoj základní infrastruktury města, která se nachází v
zanedbaném stavu.

Zdůvodnění potřebnosti projektu včetně popisu výchozího stavu:

3. Popis projektu
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Předkládaný projekt i jeho cíle jsou v souladu s regionálním operačním programem regionu NUTS 2
Severozápad, jeho prioritní osy 1. Regenerace a rozvoj měst. Projekt naplňuje hlavní cíl osy 1: Zvýšení kvality
fyzického prostředí urbanizovaných částí regionu i specifický cíl: Revitalizace a regenerace městských části a
nevyužitých objektů vedoucí ke zvýšení jejich atraktivity a opětovnému využití.
V rámci oblasti 1.2 - Regenerace a rozvoj měst budou podporovány projekty zaměřené na:

- Revitalizaci, modernizaci, zatraktivnění a doplnění chybějící technické a občanské infrastruktury měst,
městských částí, obnova historických a kulturních památek, tj. stavební obnovu nebo dostavbu budov, včetně
související dopravní a technické infrastruktury, včetně veřejných prostranství, veřejného osvětlení, zeleně a
zařízení pro volnočasové aktivity;
- Modernizaci, obnovu a rozvoj městských center, náměstí, veřejných prostranství a zeleně, včetně doplňkové
infrastruktury;
- Výstavbu, rekonstrukci a vybavení objektů     občanské vybavenosti, objektů pro kulturu, volný čas, komunitní
život a veřejný sektor;
- Značení a úpravy veřejných prostranství a objektů občanské vybavenosti pro zdravotně postižené.

Soulad s cíli programu, prioritní osy a oblasti podpory:

V průběhu předinvestiční fáze projektu budou realizovány aktivity, jež je možné posuzovat jako přípravné.
1.  Zpracování studie proveditelnosti
Zjištění technické, finanční a časové proveditelnosti záměru. Studie proveditelnosti má charakter závazného
zadání pro ekonomické vyhodnocení projektu.
2.  Zajištění stavebního rozhodnutí
Vypracování projektu stavby přikládaného k žádosti o stavební povolení. Vypracování žádosti o stavební
povolení, účast při stavebním řízení, obstarání stavebního povolení, kontrola zapracování podmínek stavebního
povolení do projektu.
3.  Vypracování projektu pro provedení stavby
Propracování projektu až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti
stavby. Kontrola zapracování podmínek stavebního povolení do projektu, věcná kontrola projektové
dokumentace.
4.   Zpracování žádosti pro podání projektu do ROP
Zajištění veškerých příloh, které jsou vyžadovány pro projekty podávané do Strukturálních fondů EU - plánovací
období 2007 - 2013. Vedle vypracování elektronické žádosti se jedná zejména o dopracování studie
proveditelnosti dle metodiky MMR a ekonomické analýzy projektu.
5. Vypracování podkladů pro vyhledání dodavatele stavby
Příprava a organizace výběrového řízení, sestavení zadávací dokumentace a všech podkladů pro výběrové
řízení, vypracování popisů výkonů, sestavení seznamů položek, množství a popis materiálů, plán koordinace
prací.
6. Spolupráce při zadání realizace stavby
Příprava a organizace výběrového řízení - zpracování odborného posudku podaných nabídek, vyhodnocení
nabídek uchazečů, příprava všech podkladů pro komisi pro hodnocení a posouzení nabídek, účast na zasedání
komise. Příprava podkladů pro rozhodnutí zadavatele a oznámení rozhodnutí uchazečům. Řešení případných
námitek, vypracování podkladů pro uzavření smlouvy s vybraným zhotovitelem stavby.

Popis aktivit v přípravné fázi projektu:
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Město Litoměřice se snaží co nejlépe a co nejkvalitněji zajistit široké spektrum veřejných služeb a kvalitních
objektů občanské vybavenosti a zajistit tak revitalizaci města a přispět tak k růstu životní úrovně obyvatel města.
Město se rovněž angažuje v masivní podpoře cestovního ruchu a cílevědomě se připravuje na podporu
kongresové turistiky. Město dlouhodobě podporuje rozvoj osobní lodní dopravy na Labi, výstavbu cyklostezek a
rekonstrukce památkových objektů v katastru města.
Realizace projektu navazuje na další připravované nebo již realizované projekty města Litoměřic, zaměřené na
rekonstrukce komunikací a infrastruktury, v nedávné minulosti poškozených povodní a na projekty podporující
rozvoj cestovního ruchu a městské infrastruktury, jako byly cyklistická stezka Litoměřice - Třeboutice,
rekonstrukce zimního stadionu nebo aktuálně dokončený Svatostánek českého vinařství.

Vazba na jiné aktivity a projekty:

Všechny vybudované a zrekonstruované objekty a prostory budou začleněny do organizačních struktur Města
Litoměřice. Provoz a údržba autobusového nádraží bude zajišťována prostřednictvím Města Litoměřice, resp.
Prostřednictvím příspěvkové organizace města Technické služby města Litoměřice. Tím je definováno také jejich
postavení a funkce v rámci projektu. Město Litoměřice z vlastních zdrojů zajistí potřebnou organizační strukturu
pro bezchybné řízení. Jako příjemce dotace převezme veškerou odpovědnost a závazky plynoucí z realizace
projektu.

Popis aktivit v provozní fázi projektu a způsob udržení výsledků projektu:

Ke dni podání žádosti o dotaci z ROP SZ jsou splněny následující předpoklady nutné k zahájení realizace
projektu v případě doporučení projektu k financování z ROP SZ:
- projektový záměr včetně financování byl schválen usnesením zastupitelstva,
- žadatel má kvalitní a funkční projektový tým s prokazatelnými zkušenostmi z realizací obdobných projektů,
- žadatel má partnery projektu, jejichž vzájemné vztahy jsou zakotveny ve smlouvě o spolupráci,
- je zpracována kompletní stavební projektová dokumentace v podrobnosti pro stavební povolení,
- místně příslušný stavební úřad vydal územní rozhodnutí a návazná stavební povolení, která nabyla právní moci,
- bylo zahájeno VŘ na dodavatele stavebních prací,
- žadatel má dostatek finančních prostředků na realizaci celého projektu,
- je zpracována žádost o dotaci včetně všech relevantních povinných a nepovinných příloh,
- na základě zkušeností s realizací obdobných investičních projektů a na základě příručky pro žadatele platné v
aktuální výzvě, je žadateli jasný další postup při administraci a realizaci projektu, v případě získání finančních
prostředků.

Připravenost projektu k realizaci:

Modernizace a dostavba celého nádražního prostoru autobusového nádraží bude z hlediska etapového rozdělení
dle ROP Severozápad realizována ve 2 finančních etapách. Z hlediska funkčního bude jestě časově rozdělena
do dvou následujících fází:

1. Fáze - Rekonstrukce autobusového nádraží
2. Fáze - Výstavba odstavného parkoviště

V první fázi bude zřízeno provizorní autobusové nádraží na ploše navrženého parkoviště, stávající autobusové
nádraží bude uzavřeno a provedena stavba nového nádraží. Po jeho dokončení dojde k dostavbě parkoviště. Na
závěr budou dokončeny stromové výsadby a dokončovací práce na obou stavbách.

Modernizace a dostavba autobusového nádraží bude realizována v průběhu časového období 8 měsíců, při
plynulém zajištění návaznosti jednotlivých fází a nepřerušeném provozu, byť na provizorním autobusovém
nádraží.
Předpokládá se předávání stavby ve 3 postupných krocích. Prvním bude zřízení dočasného autobusového
nádraží, druhým krokem předání kompletního autobusového nádraží a WC a posledním třetím krokem předání
odstavného parkoviště.

Popis aktivit v realizační fázi projektu:
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4. Personální zajištění projektu

pracovník Odboru územního rozvojeFunkce v rámci organizace:

Město LitoměřiceNázev organizace:

Funkce v rámci projektového týmu: Administrativní pracovník projektu

DanaJméno:

Příjmení: Svobodová

Pořadí člena týmu: 001

mnohaleté zkušenosti s realizací projektů města Litoměřice z pozice projektového manažera (ROP
Severozápad ? Svatostánek českého vinařství, Litoměřice známé před i za svými hradbami, OP LZZ ? Místní
implementace strategického řízení v Litoměřicích atd.)

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

vyhodnocování projektu - příprava monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu, spolupráce s partnery a
provozovateli, zajištění publicity projektu

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

jednání s partnery projektu, kontrola dodržování časového harmonogramu projektu, vyhodnocování projektu -
příprava monitorovacích hlášení, monitorovací zprávy a žádosti o platbu, zajištění publicity projektu

Zapojení člena při realizaci projektu:

jednání s partnery, zpracování projektové žádosti

Zapojení člena při přípravě projektu:

Titul před jménem: Ing.

Titul za jménem:
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starosta městaFunkce v rámci organizace:

Město LitoměřiceNázev organizace:

Funkce v rámci projektového týmu: vedoucí projektu

LadislavJméno:

Příjmení: Chlupáč

Pořadí člena týmu: 002

statutární zástupce Města Litoměřice, široké zkušenosti s navazováním partnerství

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

řízení schůzek s partnery, propagace projektu, oslovování dalších partnerů, spolupráce při vyhodnocování
projektu, sledování a kontrola plnění smluv, spolupráce a konzultace s provozovatelem zařízení (Technické
služby města Litoměřice), politik zodpovědný za jednání v rámci předkládaného projektu, odpovědnost za řešení
případných problémů

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

řízení pracovních schůzek členů pracovního týmu, řešení případných problémů vzniklých při realizaci projektu,
nezaměnitelná úloha z titulu postavení starosty města, politik zodpovědný za jednání v rámci předkládaného
projektu, odpovědnost za řešení problémů

Zapojení člena při realizaci projektu:

spolupráce při projednávání záměru přípravy projektu v radě a zastupitelstvu Města Litoměřice, při projednávání
rozpočtu a jeho financování, navázání spolupráce s partnery, řízení schůzek s partnery a členy pracovního týmu,
politik zodpovědný za jednání v rámci předkládaného projektu

Zapojení člena při přípravě projektu:

Titul před jménem: Mgr.

Titul za jménem:
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Vedoucí Ekonomického odboruFunkce v rámci organizace:

Město LitoměřiceNázev organizace:

Funkce v rámci projektového týmu: finanční manažer

IvetaJméno:

Příjmení: Zalabáková

Pořadí člena týmu: 003

dlouholeté zkušenosti s ekonomickou agendou Městského úřadu Litoměřice - fakturací a rozpočtem

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

účast na schůzkách pracovního týmu, spolupráce při zpracování monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti
projektu

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

zajištění finančního úvěru, otevření účtu a kontroly čerpání finančních prostředků, spolupráce při vypracovávání
monitorovacích hlášení, závěrečné zprávy a žádostí o platbu, vypořádání finančních závazků po vyčerpání úvěru
a přijetí dotace

Zapojení člena při realizaci projektu:

účast na schůzkách pracovního týmu, spolupráce při přípravě žádosti o dotaci - zajištění financování projektu-
úvěrová smlouva, příprava podkladů projednání finančního výboru a zastupitelstva města spolupráce při
sestavování rozpočtu projektu

Zapojení člena při přípravě projektu:

Titul před jménem: Ing.

Titul za jménem:
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Odbor územního rozvojeFunkce v rámci organizace:

Město LitoměřiceNázev organizace:

Funkce v rámci projektového týmu: manažer stavební části projektu

LadislavJméno:

Příjmení: Pošík

Pořadí člena týmu: 004

zkušenosti s dotacemi i realizací projektů ve všech fázích, jako pracovník odboru územního rozvoje je
zodpovědný za přípravu, realizaci i udržitelnost projektů investičního i neinvestičního charakteru, které se realizují
na území města, a to jak z vlastních finančních prostředků tak i dotačních, zkušenosti s čerpáním dotací

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

spolupráce se zástupcem provozovatele, spolupráce při vyhodnocování projektu

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

dohled nad stavební částí projektu, spolupráce při vyhodnocování projektu - monitorovací hlášení, žádost o
platbu, závěrečná zpráva, účast na schůzkách pracovního týmu, kontrola faktur a předávacích dílčích protokolů
za investora, konzultace a spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
generálním dodavatelem, pracovníkem  investorsko inženýrské organizace, spolupráce se zástupcem
provozovatele, koordinace řešení případných problémů

Zapojení člena při realizaci projektu:

koordinace tvorby PD, účast na pracovních schůzkách v otázkách náplně a stavebního řešení, konzultace,
výběrová řízení (na zpracovatele PD), uzavírání smluv

Zapojení člena při přípravě projektu:

Titul před jménem:

Titul za jménem:
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ředitel příspěvkové organizaceFunkce v rámci organizace:

Technické služby města Litoměřice p.o.Název organizace:

Funkce v rámci projektového týmu: koordinátor projektu

IvoJméno:

Příjmení: Elman

Pořadí člena týmu: 006

manažerské dovednosti, zkušenosti s údržbou komunikací a technických zařízení města, údržbou veřejného
osvětlení, provozováním autobusového nádraží, parkovišť a veřejných WC, péčí o hřbitov a městskou zeleň,
provozem skládkového dvoru

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

odpovědnost za provoz celého objektu, úklid a údržba nádraží, součinnost při obsluze informačního systému,
provozování veřejných WC, účast na schůzkách pracovního týmu, spolupráce při vyhodnocování projektu,
spolupráce při přípravě monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

konzultační činnost při realizaci rekonstrukce nádraží, vybavení příslušnou technologií a vybavením, účast na
pracovních schůzkách pracovního týmu

Zapojení člena při realizaci projektu:

konzultační činnost při přípravě projektu

Zapojení člena při přípravě projektu:

Titul před jménem: Ing.

Titul za jménem:

Kancelář starosty a tajemníkaFunkce v rámci organizace:

Město LitoměřiceNázev organizace:

Funkce v rámci projektového týmu: právník

AliceJméno:

Příjmení: Karpíšková

Pořadí člena týmu: 005

zkušenosti s poskytováním právních služeb pro úřad a orgány města, příprava a koordinace programů jednání
vedení města, příprava materiálů do zasedání orgánů města a vyhotovování zápisů

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

právní zastoupení a poradenství, příprava smluv s dodavateli služeb, pronajímateli

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

kontrola smluv a smluvních podmínek mezi dodavatelem a zadavatelem, právní zastoupení a poradenství

Zapojení člena při realizaci projektu:

právní zastoupení a poradenství, příprava partnerských smluv

Zapojení člena při přípravě projektu:

Titul před jménem:

Titul za jménem:
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Vedoucí Odboru územního rozvojeFunkce v rámci organizace:

Město LitoměřiceNázev organizace:

Funkce v rámci projektového týmu: manažer projektu

VenušeJméno:

Příjmení: Brunclíková

Pořadí člena týmu: 007

mnohaleté zkušenosti s realizací investičních projektů města Litoměřice z pozice vedoucí odboru územního
rozvoje, součinnost při realizaci projektů finančně podpořených z externích zdrojů (viz záložka Zkušenosti
žadatele)

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

kontrola a monitoring projektu - koordinace pravidelných schůzek pracovního týmu, spolupráce s partnery a
provozovateli

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

koordinace a kontrola realizace - koordinace schůzek pracovního týmu, kontrola správnosti účetních dokladů a
dodávek, vyhodnocování výběrových řízení, jednání s dodavateli, řešení případných problémů

Zapojení člena při realizaci projektu:

koordinace přípravy projektu - koordinace schůzek pracovního týmu, příprava podkladů pro jednání finančního
výboru a zastupitelstva města

Zapojení člena při přípravě projektu:

Titul před jménem: Ing.

Titul za jménem: MBA
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CZ00263958DIČ:

Město LitoměřiceNázev žadatele:

00263958IČ:

Obec

Počet zaměstnanců:

Plátce DPH: Ano

Právní forma:

Typ podniku:

Typ žadatele:

Nerelevantní - projekt nezakládá veřejnou podporu

Obec

Statutární zástupci:

Titul za:Titul před: Mgr.

Telefon: 416906109

Jméno:Příjmení: LadislavChlupáč

Funkce osoby: starosta města

Telefon II.:Fax:

Email: ladislav.chlupac@litomerice.cz

Svobodová DanaHlavní kontaktní osoba:

Kontaktní osoby:

Titul za:Titul před: Ing.

Telefon: 416916448

Jméno:Příjmení: DanaSvobodová

Funkce osoby: pracovník Odboru územního rozvoje

Telefon II.:Fax:

Email: dana.svobodova@litomerice.cz

Oficiální adresa:

PSČ:

Obec:

1541201 Číslo orientační:

Ulice: Mírové náměstí

7Číslo popisné:

Kraj: Ústecký kraj

Litoměřice

Okres: Litoměřice

Část obce: Litoměřice-Město

Městská část:

WWW: www.litomerice.cz

AnoValidní dle RUIAN:

Žadatel splňuje definici MSP: Ne

Je plátcem DPH ve vztahu k 
aktivitám projektu:

Ne

AnoValidní dle ROS:

5. Žadatel projektu
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Adresa pro doručení:

PSČ:

Obec:

1541201 Číslo orientační:

Ulice: Mírové náměstí

7Číslo popisné:

Kraj: Ústecký kraj

Litoměřice

Okres: Litoměřice

Část obce: Litoměřice-Město

Městská část:

WWW: www.litomerice.cz

AnoValidní dle RUIAN:
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6. Zkušenosti žadatele

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Název grantu/programu: Regionální program podpory rozvoje severozápadních
Čech a Moravskoslezského regionu

Výstavba cyklostezky byla navržena tak, aby sledovala stávající polní cesty a komunikace vedoucí podél řeky
Labe a stala se součástí Labské magistrály. Při realizaci bylo nutno provést  zásah do stávající zeleně, odstranit
naplaveniny a vybudovat nový povrch ze živice o celkové délce 1 529 m.

Město Litoměřice vytvořilo pracovní tým, který zajistil veškerou přípravu projektu (výběr projektanta, stavební
povolení, výběr dodavatele), koordinoval veškeré práce spojené s realizací projektu. Zajišťoval i monitoring a
veškerou agendu spojenou s čerpáním a vyúčtováním projektu.

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Název projektu/akce: Cyklistická stezka Litoměřice - Třeboutice I.Etapa

Pořadí reference: 001

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora: Město Litoměřice

Zdroje financování/poskytovatel dotace: MMR ČR

Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 10/2003 - 11/2003

Celkové výdaje projektu/akce: 6 551 000,00

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Název grantu/programu: Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociální
péče a služeb

Město Litoměřice se rozhodlo vybudovat areál důchodců, který byl rozdělen na několik objektů. Realizace
probíhá postupně podle finančních možností . Nejdříve byly realizovány (také z dotace, ale Ministerstva školství a
kultury) objekty C a D-administrativa a denní stacionář- v letech 2000-2001, objem nákladů 15 mil.Kč.
Stavba domova důchodců představuje objekt A- hlavní budovu(lůžková část, společenská část, administrativní a
vstupní, stravovací, technické zázemí,rehabilitace) a objekt B - propojovací chodba s již užívanými objekty C a D.
Budova má 2 NP a bude poskytovat 108 lůžek (40 jednolůžkových pokojů a 34 dvoulůžkových). Kapacita jídelny
85 míst, kapacita varny 400 hl.jídel/směna, prádelna 171 kg/směna.
V průběhu roku 2009 bude realizován další navazující  projekt (bez dotací pouze z vlastních prostředků), a to
výstavba parkoviště, sadové úpravy, zpevnění ploch,pěší a vozidlové komunikace. Celkem v hodnotě dalších 21
mil. Kč. Celková hodnota areálu DD bude cca 227 mil. Kč.

Město Litoměřice vytvořilo pracovní tým, který zajistil veškerou přípravu projektu (výběr projektanta, stavební
povolení, výběr dodavatele), koordinoval a dosud koordinuje veškeré práce spojené s realizací projektu.
Investorsko inženýrská činnost je prováděna dodavatelsky. Město Litoměřice zajišťuje vlastními pracovníky
monitoring a veškerou agendu spojenou s čerpáním dotace.
Souběžně s realizací stavby již provedlo výběrové řízení na provozovatele objektu, kterému bude po kolaudaci
objekt předán k provozování za podmínek, které si Město stanovilo.

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Název projektu/akce: Domov důchodců v areálu seniorů Litoměřice

Pořadí reference: 002

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora: Město Litoměřice

Zdroje financování/poskytovatel dotace: MPSV ČR

Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 06/2007 - 8/2009

Celkové výdaje projektu/akce: 191 000 000,00
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Město Litoměřice vytvořilo pracovní tým, který zajistil veškerou přípravu projektu (výběr projektanta, stavební
povolení, výběr dodavatele), koordinoval veškeré práce spojené s realizací projektu. Zajišťoval i monitoring a
veškerou agendu spojenou s čerpáním a vyúčtováním projektu.

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Název projektu/akce: Litoměřice-kanalizace v mikroregionu

Pořadí reference: 005

Název grantu/programu: ROP Severozápad

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Hlavním cílem projektu je využití historické tradice a charakteru města Litoměřice pro specifickou formu cestovní
ruch prostřednictvím regenerace významné historické památky - gotického hradu a jejího využití jako
multifunkčního centra reprezentující tradici pěstování a výroby vína v českých vinařských oblastech a zvláště pak
na Litoměřicku, které představuje centrum českého vinařství. Součástí zrekonstruovaného objektu jsou výstavní
prostory, multifunkční společenský sál, reprezentativní salonek s gotickou kaplí, vinárna, degustační místnost a
archív vín, návštěvnické centrum, vzorkovna chráněných dílen a nezbytné sociální zařízení pro návštěvníky i
zaměstnance. Svými návaznými dopady bude mít projekt nadregionální význam, umožní prezentaci Ústeckého
kraje jako domova českého vína i za hranicemi republiky.

Zdroje financování/poskytovatel dotace: CBC Phare 2000 - SFMP

Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 11/2002 -08/2003

Název grantu/programu: CBC Phare 2000 - SFMP

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Pořadí reference: 003

Název projektu/akce: Rekonstrukce VO + napojovací šachty Mírové nám.
Litoměřice

Celkové výdaje projektu/akce: 1 626 095,44

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora: Město Litoměřice

Byla provedena rekonstrukce historického osvětlení centra městské památkové rezervace se zřízením
napojovacích šachet (energosloupky,sloupy veřejného osvětlení, nasvícení kašen, Morového sloupu, napojení na
vánoční strom a informační tabule apod.) Byly vytvořeny nezbytné infrastrukturní podmínky k turistickému oživení
středu náměstí pro drobné podnikatele i veřejnost snadným napojením na rozvody vody, elektřiny a kanalizaci a
tím vytvořeny podmínky pro víceúčelové a kvalitní využití historicky cenného náměstí.

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora: Město Litoměřice

Název projektu/akce: Svatostánek českého vinařství

Celkové výdaje projektu/akce: 165 546 388,00

Zdroje financování/poskytovatel dotace: EU, ČR

Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 11/2008-03/2011

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Město Litoměřice vytvořilo pracovní tým, který zajistil veškerou přípravu projektu (výběr projektanta, stavební
povolení, výběr dodavatele), koordinoval veškeré práce spojené s realizací projektu. Zajišťoval i monitoring a
veškerou agendu spojenou s čerpáním a vyúčtováním projektu.

Pořadí reference: 004
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Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Celkové výdaje projektu/akce: 2 720 000,00

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora: Město Litoměřice

Název projektu/akce: Oprava letního kina po povodni

Název grantu/programu: Podpora rozvoje a obnovy mat. tech. základny
regionálních kulturních zařízení

Zdroje financování/poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR

Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 11/2006-12/2006

Pořadí reference: 007

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Tento projekt řešil kanalizaci celkem 8 obcí, z toho 7 x gravitační (včetně Litoměřic) a 1 x podtlakovou. Akce byla
zahájena v Žalhosticích a dokončena předáním kanalizačních sítí SčVK. Napojením občanů a firem se výrazně
zlepšila voda řeky Labe a bylo ochráněno životní prostředí v naší lokalitě. Financování bylo podrobeno kontrole
NKÚ a nebyly zjištěny závady.

Pořadí reference: 006

Město Litoměřice iniciovalo založení "Sdružení" a bylo řídícím prvkem při založení projektového týmu (starosta
města Litoměřice byl předsedou sdružení), přípravy, realizace i následného vyúčtování dotace. Toto "Sdružení"
pracuje pod vedením nyní již místostarosty města Litoměřice dále i po kolaudaci. Bylo nutné smluvní zajištění s
provozovatelem kanalizace a nadále zajištění monitoringu, které pokračuje i nyní podle pravidel Phare.

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 09/2003-5/2005

Celkové výdaje projektu/akce: 140 032 860,00

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora: Sdružení měst a obcí za účelem realizace Kanalizace v
mikroregio

Název grantu/programu: Phare CBC EU 2001

Zdroje financování/poskytovatel dotace: EU, SFŽP ČR

Bylo provedeno předláždění žulovou a čedičovou dlažbou, opravy přilehlých chodníků, osazeno 48 ks
historických litinových sloupků, zřízen bezbariérový přechod.

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Město Litoměřice vytvořilo pracovní tým, který zajistil veškerou přípravu projektu (výběr projektanta, stavební
povolení, výběr dodavatele), koordinoval veškeré práce spojené s realizací projektu. Zajišťoval i monitoring a
veškerou agendu spojenou s čerpáním a vyúčtováním projektu.

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Celkové výdaje projektu/akce: 1 910 384,00

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora: Město Litoměřice

Název projektu/akce: Oprava historické dlažby Kostelního náměstí Litoměřice

Název grantu/programu: Poskytování fin. prostředků na reprodukci majetku obcí

Zdroje financování/poskytovatel dotace: Krajský úřad Ústeckého kraje

Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 07/2005-10/2005



Finální verze žádosti (ROP-IP-E)

Strana 19 z 61Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 15.09.2014 12:04 Unikátní klíč: 3OyXUPØØØ1

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Přeměna nedostavěného stadionu v celoročně plnohodnotně využívaný sportovní areál se všemi doprovodnými
provozy. Zmodernizovaný stadion mohou využívat lidé k veřejnému bruslení, hokejová mužstva k tréninkům,
zápasům a školy k bruslení.Součástí projektu je také in - line plocha, kterou mohou využívat lidé na kolečkových
bruslích, sportovní kluby k tréninkům a pořádání turnajů. K dispozici je i víceúčelová tělocvična, která bude sloužit
dětem k hodinám tělesné výchovy a hlavně ji budou využívat ústavy sociální péče pro sportovní aktivity
zdravotně postižených a různé zájmové kroužky.
Nedílnou součástí projektu je také ubytovací zařízení. To budou využívat především sportovní kluby v rámci akcí
konaných na zimním stadionu. V rámci projektu se také myslelo na regeneraci sportovců v případě turnajů nebo
soustředění reprezentace. K dispozici budou mít například vířivou vanu. Malou tělocvičnu budou moci zase
sportovci využít k rozcvičení před zápasem.

Zdroje financování/poskytovatel dotace: EU, ČR

Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 12/2008-05/2010

Název grantu/programu: ROP Severozápad

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora: Město Litoměřice

Název projektu/akce: Plynofikace labského údolí- 1

Celkové výdaje projektu/akce: 102 039 944,99

Zdroje financování/poskytovatel dotace: Phare CBC, SFŽP

Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 07/2002-08/2003

Pořadí reference: 008

Byla provedena oprava staticky narušeného zdiva opěrné zdi jeviště (rozebírání, bourání, zdění), odstraněno
stávající schodiště a vybudováno nové. Rekonstrukcí byla obnovena bezpečnost pro návštěvníky areálu.

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Město Litoměřice vytvořilo pracovní tým, který zajistil veškerou přípravu projektu (výběr projektanta, stavební
povolení, výběr dodavatele), koordinoval veškeré práce spojené s realizací projektu. Zajišťoval i monitoring a
veškerou agendu spojenou s čerpáním a vyúčtováním projektu.

Název grantu/programu: Phare CBC-CZ 9914.01.07.01

Pořadí reference: 009

Název projektu/akce: Zimní stadion Kalich aréna

Celkové výdaje projektu/akce: 255 000 000,00

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora: Město Litoměřice

Město Litoměřice se podílelo na přípravě projektové dokumentace, v realizační části spolupracovalo s
dodavatelskou firmou a významně přispělo při projednávání s obyvateli města, kteří se měli napojit na budovanou
síť. Místostarosta města je dosud členem pracovního týmu Sdružení a aktivně se zapojuje do monitoringu
udržitelnosti projektu.

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Plynofikace 15 sídel labského údolí. Cílem bylo zlepšení životního prostředí-odstranění znečištění vzduchu
spalováním pevných paliv v lokálních topeništích.

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:
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Město Litoměřice vytvořilo pracovní tým, který zajistil veškerou přípravu projektu (výběr projektanta, stavební
povolení, výběr dodavatele), koordinoval veškeré práce spojené s realizací projektu. Zajišťoval i monitoring a
veškerou agendu spojenou s čerpáním a vyúčtováním projektu.

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Pořadí reference: 012

Název grantu/programu: Výstavba a technická obnova vodovodů a úpraven vod

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Výstavba vodovodního řadu z trub IPE v délce 5 228 m. Realizací bylo zajištěno zásobování pitnou vodou s
požadovaným tlakem v severozápadní části města a v obci Miřejovice.
Spodní díl čtvrti je zásoben vodovodem z vodojemu Radobýl II a horní díl z vodojemu Radobýl I. Hlavními
zapojovacími body jsou vodovod v Plešivecké ul. DN 300, vodovod v Bójské, K Radobýlu a Sokolské ul. DN 100.
Na vodovodní síti je vysazeno 5 nadzemních hydrantů DN 80. Propojení s vodovodním systémem v Miřejovicích
je pomocí distriktní šachty  s příslušnými armaturami a měřením vody.

Zdroje financování/poskytovatel dotace: MZE ČR

Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 09/2006 - 12/2007

Celkové výdaje projektu/akce: 72 798 000,00

Zdroje financování/poskytovatel dotace: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Název grantu/programu: 2A - Trvalá prosperita, VV vývoj

Město Litoměřice vytvořilo pracovní tým, který zajistil veškerou přípravu projektu (výběr projektanta, stavební
povolení, výběr dodavatele), koordinoval veškeré práce spojené s realizací projektu. Zajišťoval i monitoring a
veškerou agendu spojenou s čerpáním a vyúčtováním projektu.

Pořadí reference: 010

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora: Geomedia  s.r.o.

Název projektu/akce: Geotermální vrtné ověření struktury Litoměřice pro
energetické využití

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Název projektu/akce: Litoměřice, Miřejovická stráň - vodovod

Pořadí reference: 011

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora: Město Litoměřice

Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 09/2003 - 08/2005

Celkové výdaje projektu/akce: 7 881 511,00

Realizace středně hlubokého vrtu v podmínkách tvrdých hornin a vyšších teplot pro řešení hlubokého
podzemního výměníku tepla systémem HDR. Přehodnocení geotermálních poměrů v litoměřické struktuře.
Příprava projektu systému HDR. Modelové řešení hlubokého podzemního výměníku tepla v puklinovém žulovém
masívu. Návaznost na metodické ověřování geotermálních struktur v jiných evropských zemích a ve světě.
Získání nových ověřených podkladů pro zefektivnění projektu HDR v Litoměřicích.

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Město Litoměřice bylo partnerem, který zajišťoval stavební části projektu. Tento projekt je relevantní svou
velikostí a dokladuje podporu zavádění alternativních zdrojů energií (instalace tepelného čerpadla). Město
Litoměřice vytvořilo pracovní tým, který zajistil přípravu projektu (výběr projektanta, stavební povolení, výběr
dodavatele) a koordinoval veškeré práce spojené s realizací projektu.
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Obnovení  původních komunikací poškozených povodněmi - ulice, Labská, Lodní náměstí, ul.Pobřežní, ul.
Rybářská dolní, Rybářská horní, ul. Zahradnická, ul. U Pramene.

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Město Litoměřice vytvořilo pracovní tým, který zajistil veškerou přípravu projektu (výběr projektanta, stavební
povolení, výběr dodavatele), koordinoval veškeré práce spojené s realizací projektu. Zajišťoval i monitoring a
veškerou agendu spojenou s čerpáním a vyúčtováním projektu.

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Celkové výdaje projektu/akce: 2 626 338,90

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora: Město Litoměřice

Název projektu/akce: Oprava komunikací poškozených povodní

Název grantu/programu: CZ0110.04-01-0039

Zdroje financování/poskytovatel dotace: NP Phare

Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 02/2003 - 11/2003
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Partner projektu: Centrum cestovního ruchu Litoměřice, příspěvková organizace

Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkemPrávní forma:

AnoPlátce DPH:

Hlavním účelem příspěvkové organizace je zajištění činností souvisejících s provozem informačního centra
jakožto centra cestovního ruchu a poskytování informačních služeb široké veřejnosti. Dále je to propagace města
Litoměřice, regionu a Evropské unie, prezentace jeho historických a přírodních pamětihodností, zajišťování
administrace projektů podporujících cestovní ruch, komunikace se subjekty podnikajícími v cestovním ruchu,
aktivní vyhledávání možných partnerů pro rozvoj a spolupráci, vypracování marketingové studie rozvoje
cestovního ruchu, poskytování služeb zřizovateli např. tlumočnických a překladatelských a zajišťování
propagačních materiálů. Dále je to provozování gotického hradu jakožto multifunkčního turistického a
kongresového centra vybudovaného v rámci projektu Svatostánek českého vinařství.

Předchozí spolupráce partnera s žadatelem:

Zapojení partnera v přípravné fázi projektu:
- spolupráce při přípravě projektu
- spolupráce na přípravě žádosti o dotaci, zejména pak spolupráce se zpracovatelem studie proveditelnosti při
poskytování dat a informací souvisejících s provozem
Zapojení partnera v realizační fázi projektu:
- odborné konzultace v průběhu realizace stavby
- publicita projektu v průběhu realizace projektu
partner se na realizaci projektu vlastními finančními prostředky nepodílí
Zapojení partnera v provozní fázi projektu:poskytování informací pro zpracování monitorovacích zpráv o zajištění
udržitelnosti projektu v období 5 let po dokončení projektu

Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:

1. Litoměřice známé před i za svými hradbami - neinvestiční projekt v rámci ROP Severozápad, kde CCR se
podílelo na přípravě projektu i jako realizátor projektu. Projekt zahrnuje již 3. ročník konference o regionálním
cestovním ruchu s mezinárodní účastí, moderní audiovizuální prostředky v CR - audioguide, navigace, virtuální
prohlídky a videoprezentace, tištěné materiály.

2. Svatostánek českého vinařství - investiční projekt v rámci ROP Severozápad, CCR se podílelo na konzultační
činnosti a na na základě souhlasu RR se stalo provozovatelem projektu.

3. projekt "revitalizace" Terezína - investiční projekt v rámci ROP Severozápad a IOP, CCR se podílí jako
zástupce v managerském týmu, partner projektu.

Další významnější projekty, které nejsou a nebyly podpořeny dotacemi:
"Napříč historií" - společný projekt Památníku Terezín, města Terezín a Centra cestovního ruchu Litoměřice, p.o.,
projekt soutěžil v evropské soutěži E.D.E.N. 2011, viz. http://www.destinace-litomericko.cz/.

Zkušenosti partnera s obdobnými projekty:

AnoValidní dle ROS:

72019018IČ:

DIČ: CZ72019018

7. Partner projektu
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Adresa:

PSČ:

Obec:

1641201 Číslo orientační:

Ulice: Mírové náměstí

8Číslo popisné:

Kraj: Ústecký kraj

Litoměřice

Okres: Litoměřice

Část obce: Litoměřice-Město

Městská část:

WWW: www.litomerice-info.cz

AnoValidní dle RUIAN:

Kontaktní osoby:

Titul za:Titul před: Ing.

Telefon: 416534312

Jméno:Příjmení: AnnaMatulová

Funkce osoby: ředitelka příspěvkové organizace

Telefon II.:Fax:

Email: anna.matulova@litomerice-info.cz

AnoValidní dle RUIAN:

Partner projektu: BusLine a.s.

Akciová společnostPrávní forma:

AnoPlátce DPH:

Dopravní společnost BusLine zajišťuje pravidelnou linkovou autobusovou dopravu z autobusového nádraží na
následujících linkách:
550908 Litoměřice-Praha
550909 Litoměřice-Doksany-Straškov-Vodochody-Praha
552482 Litoměřice-Lovosice-Bořislav-Bystřany-Teplice
552623 Litoměřice-Ploskovice-Soběnice-Liběšice-Úštěk
552627 Litoměřice-Třebušín,Kotelice
552628 Bohušovice n.Ohří-Litoměřice-Třebušín-Lovečkovice-Verneřice
552629 Litoměřice-Žitenice,Skalice
552631 Litoměřice-Hlinná,Tlučeň
552632 Litoměřice-Kamýk
552633 Litoměřice-Velké Žernoseky-Michalovice-Libochovany
552634 Litoměřice-Kamýk-Libochovany-Malíč-Žalhostice-Litoměřice

Předchozí spolupráce partnera s žadatelem:

AnoValidní dle ROS:

28360010IČ:

DIČ: CZ28360010
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Partner projektu: Technické služby města Litoměřice

Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkemPrávní forma:

AnoPlátce DPH:

NeValidní dle ROS:

00080128IČ:

DIČ: CZ00080128

Zapojení partnera v přípravné fázi projektu:
- spolupráce při přípravě projektu
- spolupráce na přípravě žádosti o dotaci, zejména pak spolupráce se zpracovatelem studie proveditelnosti při
poskytování dat a informací souvisejících s provozem
Zapojení partnera v realizační fázi projektu:
- odborné konzultace v průběhu realizace stavby
- publicita projektu v průběhu realizace projektu
partner se na realizaci projektu vlastními finančními prostředky nepodílí
Zapojení partnera v provozní fázi projektu:poskytování informací pro zpracování monitorovacích zpráv o zajištění
udržitelnosti projektu v období 5 let po dokončení projektu

Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:

Dopravní společnost BusLine a.s. je v současné době velmi těsně spjata s výstavbou dopravního terminálu ve
městě Turnov, který město financuje s využitím finančních prostředku z ROP, následně by měla tento terminál i
provozovat.

Mezi další prioritní investiční projekty se řadí: nákup odbavovacích zařízení do autobusů, kde žadatelem /
investorem / byl Liberecký kraj, v současné době žádá na stejný titul o finanční prostředky Královéhradecký kraj a
v neposlední řadě investiční nákupy dopravních prostředků s využitím dotačních titulů.

Zkušenosti partnera s obdobnými projekty:

Adresa:

PSČ:

Obec:

21151301 Číslo orientační:

Ulice: Na Rovinkách

Číslo popisné:

Kraj: Liberecký kraj

Semily

Okres: Semily

Část obce: Podmoklice

Městská část:

WWW: www.busline.cz

AnoValidní dle RUIAN:

Kontaktní osoby:

Titul za:Titul před: Ing.

Telefon: 481368211

Jméno:Příjmení: TomášRoubiček

Funkce osoby: generální ředitel

Telefon II.:Fax:

Email: reditel@busline.cz

AnoValidní dle RUIAN:
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Partner projektu: ČSAD Slaný a.s.

AnoValidní dle ROS:

60193425IČ:

Příspěvková organizace Technické služby města Litoměřice byla zřízena usnesením zastupitelstva ze dne 7. září
1995. Hlavním účelem zřízení příspěvkové organizace je zabezpečení záležitostí, které jsou dle § 35 zákona
č.128/2000 Sb., o obcích, v zájmu obce v oblasti komunálních služeb.

Předmětem činnosti navazujícím na hlavní účel zřízení příspěvkové organizace je zabezpečení čistoty města,
správy a údržby města, údržby majetku a veškerá další činnost pro zřizovatele. Jedná se především o údržbu
komunikací a technických zařízení města, veřejného osvětlení, provozování autobusového nádraží, parkovišť a
veřejných WC, péči o městský hřbitov a městskou zeleň, provoz skládkového dvoru.

Předchozí spolupráce partnera s žadatelem:

Zapojení partnera v přípravné fázi projektu:
- spolupráce při přípravě projektu
- spolupráce na přípravě žádosti o dotaci, zejména pak spolupráce se zpracovatelem studie proveditelnosti při
poskytování dat a informací souvisejících s provozem
Zapojení partnera v realizační fázi projektu:
- odborné konzultace v průběhu realizace stavby
- publicita projektu v průběhu realizace projektu
partner se na realizaci projektu vlastními finančními prostředky nepodílí
Zapojení partnera v provozní fázi projektu:poskytování informací pro zpracování monitorovacích zpráv o zajištění
udržitelnosti projektu v období 5 let po dokončení projektu.

Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:

Partner nemá zkušenosti s obdobnými projekty.

Zkušenosti partnera s obdobnými projekty:

Adresa:

PSČ:

Obec:

66141201 Číslo orientační:

Ulice: Na Kocandě

22Číslo popisné:

Kraj: Ústecký kraj

Litoměřice

Okres: Litoměřice

Část obce: Předměstí

Městská část:

WWW: www.tsmlt.cz

AnoValidní dle RUIAN:

Kontaktní osoby:

Titul za:Titul před: Ing.

Telefon: 416725526

Jméno:Příjmení: IvoElman

Funkce osoby: ředitel příspěvkové organizace

Telefon II.:Fax:

Email: reditel@tsmlt.cz

AnoValidní dle RUIAN:
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Akciová společnostPrávní forma:

AnoPlátce DPH:

Dopravní společnost ČSAD Slaný zajišťuje pravidelnou linkovou autobusovou dopravu z a na autobusové
nádraží na následujících linkách:

Linka 552636 Libochovice-Ječovice-Mšené lázně-Litoměřice
Linka 552637 Litoměřice-Bohušovice n.Ohří-Brozany-Libochovice
Linka 552638 Litoměřice-Bohušovice n.Ohří-Budyně n.Ohří-Mšené-lázně-Slaný
Linka 552639 Litoměřice-České Kopisty-Počaply
Linka 552641 Lovosice-Litoměřice-Polepy-Hoštka-Štětí
Linka 552642 Litoměřice-Polepy-Vědlice-Úštěk-Lukov
Linka 552643 Litoměřice-Roudnice n.L.-Polepy-Liběšice-Úštěk
Linka 552644 Litoměřice-Sedlec-Štětí
Linka 552645 Pokratice-Bohušovice n.Ohří
Linka 552646 Litoměřice-Roudnice n.Labem-Praha
Linka 552651 Litoměřice-Lovosice-Malé Žernoseky
Linka 552652 Litoměřice-Lovosice-Třebenice
Linka 552653 Lovosice-Terezín-Litoměřice
Linka 552655 Litoměřice-Lovosice-Libochovice
Linka 552681 Litoměřice-Brozany-Roudnice n.Labem
Linka 552682 Litoměřice-Doksany-Roudnice n.Labem
Linka 552683 Roudnice n.Labem-Travčice-Litoměřice
Linka 552684 Roudnice n.L.-Chodouny-Litoměřice

Předchozí spolupráce partnera s žadatelem:

Zapojení partnera v přípravné fázi projektu:
- spolupráce při přípravě projektu
- spolupráce na přípravě žádosti o dotaci, zejména pak spolupráce se zpracovatelem studie proveditelnosti při
poskytování dat a informací souvisejících s provozem
Zapojení partnera v realizační fázi projektu:
- odborné konzultace v průběhu realizace stavby
- publicita projektu v průběhu realizace projektu
partner se na realizaci projektu vlastními finančními prostředky nepodílí
Zapojení partnera v provozní fázi projektu:poskytování informací pro zpracování monitorovacích zpráv o zajištění
udržitelnosti projektu v období 5 let po dokončení projektu

Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:

Dopravní společnost ČSAD Slaný a.s. se v současné době účastní dotačního programu ROP Střední Čechy na
pořízení vozového parku ?Nákup ekologických dopravních prostředků?.
Pro ČSAD Slaný a. s. bylo schváleno poskytnutí dotace v plné výši o kterou žádalo, tedy na obnovu 12 autobusů.
Zadávací dokumentace pro otevřené zadávací řízení na zadání veřejné zakázky bylo schváleno Regionálním
pracovištěm. V současné době probíhá zadávací řízení, následně dojde k výběru dodavatele a v průběhu 1.
čtvrtletí 2014 by mělo dojít k realizaci nákupu ekologických autobusů. Společnost ČSAD Slaný a.s. patří do
koncernového uskupení ICOM transport, kde v minulých letech společnost ICOM transport a.s. se úspěšně
zúčastnila obdobného programu ROP Jihovýchod, kde získala dotaci na 33 autobusů.  Na úrovni centrálního
řízení uskupení disponuje kvalifikovanými pracovníky, kteří mají zkušenosti s příjmem finančních prostředků z
EU.

Zkušenosti partnera s obdobnými projekty:

DIČ: CZ699000360
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Adresa:

PSČ:

Obec:

136627401 Číslo orientační:

Ulice: Lacinova

10Číslo popisné:

Kraj: Středočeský kraj

Slaný

Okres: Kladno

Část obce: Slaný

Městská část:

WWW: http://www.csadslany.cz

AnoValidní dle RUIAN:

Kontaktní osoby:

Titul za:Titul před:

Telefon: 725937289

Jméno:Příjmení:
Kateřina

Kratochvílová

Funkce osoby: Předsedkyně představenstva

Telefon II.:Fax:

Email: frantisek.soumar@icomtransport.cz

AnoValidní dle RUIAN:



Finální verze žádosti (ROP-IP-E)

Strana 28 z 61Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 15.09.2014 12:04 Unikátní klíč: 3OyXUPØØØ1

8. Podpora de-minimis
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9. Další podpory ve vztahu k projektu
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51.15.43
Počet podpořených projektů na
ostatní města - města 5-50 tis.
obyv.

0,00 1,00 1,00 Počet projektů 30.10.2015

65.01.01
Plocha regenerovaného a
revitalizovaného území - ve
městech

0,00 0,90 0,90 ha 30.10.2015

07.42.70 Počet zapojených partnerů 0,00 4,00 4,00 Počet 22.05.2015

Kód Název indikátoru Výchozí
hodnota

Plánovaná
hodnota

Rozdíl Měrná
jednotka

Předpokládané
datum plnění:

10. Hodnoty indikátorů
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Bude v rámci projektu investováno do rozvoje systémů veřejné dopravy?Název:

0,00Výchozí hodnota:

mil. KčMěrná jednotka:

30.10.2015Datum cílové hodnoty:

60,00Cílová hodnota:

15Číslo:

Projekt přispěje k rekonstrukci autobusového nádraží, tím podstatně zlepší podmínky pro provozování systému
veřejné dopravy v městě Litoměřice.

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Dojde v rámci realizace projektu ke zvýšení rozlohy nebo rekonstrukci zelených ploch v 
sídlech?

Název:

0,00Výchozí hodnota:

haMěrná jednotka:

30.10.2015Datum cílové hodnoty:

0,15Cílová hodnota:

13Číslo:

V rámci projektu dojde k vybudování zeleně - zatravněných ploch, osázení stromky a keří v rozloze 0,15 ha.

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

11. Udržitelný rozvoj

Přispěje projekt k ochraně přírodních prvků v zastavěných územích ?

Vliv projektu na udržitelný rozvoj:

V rámci projektu bude vybudována veřejná zeleň včetně osázení stromky a keři.

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

37Číslo:

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:
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12. Etapy

Etapy jsou dle ROP pojaty jako finanční etapy, tzn. že nejsou vymezeny věcně. Přesto lze konstatovat, že v
rámci etapy 2 dojde ke zřízení provizorního autobusového nádraží na místě budoucího parkoviště a k
současnému vybudování nového autobusového nádraží. Dále dojde k vybudování parkovacích ploch a zeleně.

Stručný popis aktivit etapy:

Pořadí etapy: 002

Název etapy: Etapa II.

Datum ukončení etapy:

Datum zahájení etapy: 09.05.2015

16.10.2015

46 279 580,69Celkové výdaje na etapu:

46 279 580,69Způsobilé výdaje etapy:

0,00Nezpůsobilé výdaje etapy:

0,00Očekávané příjmy etapy:

Etapy jsou dle ROP pojaty jako finanční etapy, tzn. že nejsou vymezeny věcně. Přesto lze konstatovat, že v
rámci etapy 1 dojde k zahájení stavebních prací, sejmutí stávajících povrchů, zakládání nových sítí a budování
základů pro novou stavbu sociálního zařízení.

Stručný popis aktivit etapy:

Pořadí etapy: 001

Název etapy: Etapa I.

Datum ukončení etapy:

Datum zahájení etapy: 01.10.2009

08.05.2015

15 562 647,32Celkové výdaje na etapu:

15 101 723,75Způsobilé výdaje etapy:

460 923,57Nezpůsobilé výdaje etapy:

0,00Očekávané příjmy etapy:
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02.05 Nákup dopravních prostředků 0,00 0,00

02.04 Dopravní stavby 0,00 0,00

02.06 Technologická zařízení (nákup strojů a zařízení vč. montáže) 0,00 0,00

02.08 Odstranění stavby 0,00 0,00

02.07 Výkup budov určených k demolici do 10% CZV projektu 0,00 0,00

02.03 Stavební části stavby 12 019 071,43 79,59

01.06 Křížové financování 0,00 0,00

02 Investiční způsobilé výdaje 15 101 723,75 100,00

02.02 Projektová dokumentace 0,00 0,00

02.01 Nákup pozemků (do 10% CZV) 0,00 0,00

02.09 Zabezpečení stavby (inženýrská činnost) 136 692,00 0,91

02.10 Studie 0,00 0,00

01.04.01 Přepravné (tuzemsko a zahraničí, hromadná přeprava osob a zboží, atd.) 0,00 0,00

01.04 Nákup služeb (obchodní smlouvy, faktury, paragony) 0,00 0,00

01.04.02 Leasing 0,00 0,00

01.04.04 Služby související s provozem kanceláře (telefony, energie, aj. režie) 0,00 0,00

01.04.03 Pronájmy 0,00 0,00

01 Neinvestiční způsobilé výdaje 0,00 0,00

01.05.02 Další 0,00 0,00

01.01 Řízení projektu/programu 0,00 0,00

01.03 Nákupy materiálu a zboží (obchodní smlouvy, faktury, paragony) 0,00 0,00

01.02 Cestovné 0,00 0,00

01.04.05 Ubytování a stravné 0,00 0,00

01.04.12 Výdaje na poradenství, expertní, konzultační a jiné služby 0,00 0,00

01.04.11 Výdaje na zadávací/výběrová řízení 0,00 0,00

01.04.13 Finanční služby 0,00 0,00

01.05.01 DPH, kdy není nárok na odpočet na vstupu (související s neinvestičními způs. výdaji) 0,00 0,00

01.05 Jiné 0,00 0,00

01.04.07 Výdaje na konference/semináře (honoráře, ostatní služby) 0,00 0,00

01.04.06 Studie, publikace (tvorba, tisk, kopírování) 0,00 0,00

01.04.08 Překlady, tlumočení 0,00 0,00

01.04.10 Výdaje na publicitu - neinvestiční 0,00 0,00

01.04.09 Výdaje na audit, nezbytné posudky 0,00 0,00

Kód Název výdaje Výdaj Procento

001 Etapa I.

13. Rozpočet projektu

Rozpočet jednotlivých Etap:
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01.04.02 Leasing 0,00 0,00

01.04.01 Přepravné (tuzemsko a zahraničí, hromadná přeprava osob a zboží, atd.) 0,00 0,00

01.04.04 Služby související s provozem kanceláře (telefony, energie, aj. režie) 0,00 0,00

01.04.03 Pronájmy 0,00 0,00

01.04 Nákup služeb (obchodní smlouvy, faktury, paragony) 0,00 0,00

01.01 Řízení projektu/programu 0,00 0,00

01 Neinvestiční způsobilé výdaje 0,00 0,00

01.03 Nákupy materiálu a zboží (obchodní smlouvy, faktury, paragony) 0,00 0,00

01.02 Cestovné 0,00 0,00

01.04.05 Ubytování a stravné 0,00 0,00

01.04.11 Výdaje na zadávací/výběrová řízení 0,00 0,00

01.04.10 Výdaje na publicitu - neinvestiční 0,00 0,00

01.04.07 Výdaje na konference/semináře (honoráře, ostatní služby) 0,00 0,00

01.04.06 Studie, publikace (tvorba, tisk, kopírování) 0,00 0,00

01.04.09 Výdaje na audit, nezbytné posudky 0,00 0,00

01.04.08 Překlady, tlumočení 0,00 0,00

002 Etapa II.

Kód Název výdaje Výdaj Procento

02.11 Výdaje na zadávací/výběrová řízení 150 000,00 0,99

03 Očekávané jiné příjmy etapy/projektu 0,00 0,00

02.17 Jiné (žadatel přesně rozepíše o jaké výdaje se jedná) 0,00 0,00

04 Způsobilé výdaje etapy/projektu 15 101 723,75 100,00

05.01 Nezpůsobilé výdaje investiční 460 923,57 3,05

05 Nezpůsobilé výdaje etapy/projektu 460 923,57 3,05

02.13 Ostatní samostatné movité věci a soubory movitých věcí 0,00 0,00

02.12 Ostatní nehmotný majetek (patenty, know-how, licence) 0,00 0,00

02.14 Výdaje na poradenství, expertní, konzultační a jiné služby 125 000,00 0,83

02.16 Výdaje na publicitu - investiční 50 000,00 0,33

02.15 DPH, kdy není nárok na odpočet na vstupu (související s investičními způs. výdaji) 2 620 960,32 17,36

05.02.03 DPH 0,00 0,00

05.02.02 Jiné 0,00 0,00

06 Celkové výdaje nezahrnující příjmy etapy/projektu 15 562 647,32 103,05

08 Celkové výdaje na etapu/projekt 15 562 647,32 103,05

07 Celkové způsobilé výdaje snížené o příjmy etapy/projektu 15 101 723,75 100,00

05.01.02 Jiné 0,00 0,00

05.01.01 Nezpůsobilé stavební části stavby 380 928,57 2,52

05.01.03 DPH 79 995,00 0,53

05.02.01 Úroky z úvěru 0,00 0,00

05.02 Nezpůsobilé výdaje neinvestiční 0,00 0,00
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04 Způsobilé výdaje etapy/projektu 46 279 580,69 100,00

03 Očekávané jiné příjmy etapy/projektu 0,00 0,00

05.01 Nezpůsobilé výdaje investiční 0,00 0,00

05 Nezpůsobilé výdaje etapy/projektu 0,00 0,00

02.17 Jiné (žadatel přesně rozepíše o jaké výdaje se jedná) 0,00 0,00

02.14 Výdaje na poradenství, expertní, konzultační a jiné služby 375 000,00 0,81

02.13 Ostatní samostatné movité věci a soubory movitých věcí 0,00 0,00

02.16 Výdaje na publicitu - investiční 50 000,00 0,11

02.15 DPH, kdy není nárok na odpočet na vstupu (související s investičními způs. výdaji) 8 031 993,34 17,36

05.01.01 Nezpůsobilé stavební části stavby 0,00 0,00

06 Celkové výdaje nezahrnující příjmy etapy/projektu 46 279 580,69 100,00

05.02.03 DPH 0,00 0,00

08 Celkové výdaje na etapu/projekt 46 279 580,69 100,00

07 Celkové způsobilé výdaje snížené o příjmy etapy/projektu 46 279 580,69 100,00

05.02.02 Jiné 0,00 0,00

05.01.03 DPH 0,00 0,00

05.01.02 Jiné 0,00 0,00

05.02.01 Úroky z úvěru 0,00 0,00

05.02 Nezpůsobilé výdaje neinvestiční 0,00 0,00

02 Investiční způsobilé výdaje 46 279 580,69 100,00

01.06 Křížové financování 0,00 0,00

02.02 Projektová dokumentace 0,00 0,00

02.01 Nákup pozemků (do 10% CZV) 0,00 0,00

01.05.02 Další 0,00 0,00

01.04.13 Finanční služby 0,00 0,00

01.04.12 Výdaje na poradenství, expertní, konzultační a jiné služby 0,00 0,00

01.05.01 DPH, kdy není nárok na odpočet na vstupu (související s neinvestičními způs. výdaji) 0,00 0,00

01.05 Jiné 0,00 0,00

02.03 Stavební části stavby 37 412 508,52 80,84

02.10 Studie 0,00 0,00

02.09 Zabezpečení stavby (inženýrská činnost) 410 078,83 0,89

02.12 Ostatní nehmotný majetek (patenty, know-how, licence) 0,00 0,00

02.11 Výdaje na zadávací/výběrová řízení 0,00 0,00

02.08 Odstranění stavby 0,00 0,00

02.05 Nákup dopravních prostředků 0,00 0,00

02.04 Dopravní stavby 0,00 0,00

02.07 Výkup budov určených k demolici do 10% CZV projektu 0,00 0,00

02.06 Technologická zařízení (nákup strojů a zařízení vč. montáže) 0,00 0,00
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02.07 Výkup budov určených k demolici do 10% CZV projektu 0,00 0,00

02.06 Technologická zařízení (nákup strojů a zařízení vč. montáže) 0,00 0,00

02.08 Odstranění stavby 0,00 0,00

02.10 Studie 0,00 0,00

02.09 Zabezpečení stavby (inženýrská činnost) 546 770,83 0,89

02.05 Nákup dopravních prostředků 0,00 0,00

02.01 Nákup pozemků (do 10% CZV) 0,00 0,00

02.02 Projektová dokumentace 0,00 0,00

02.04 Dopravní stavby 0,00 0,00

02.03 Stavební části stavby 49 431 579,95 80,53

02.11 Výdaje na zadávací/výběrová řízení 150 000,00 0,24

02.13 Ostatní samostatné movité věci a soubory movitých věcí 0,00 0,00

02.12 Ostatní nehmotný majetek (patenty, know-how, licence) 0,00 0,00

01.04.02 Leasing 0,00 0,00

01.04.01 Přepravné (tuzemsko a zahraničí, hromadná přeprava osob a zboží, atd.) 0,00 0,00

01.04.03 Pronájmy 0,00 0,00

01.04.05 Ubytování a stravné 0,00 0,00

01.04.04 Služby související s provozem kanceláře (telefony, energie, aj. režie) 0,00 0,00

01.04 Nákup služeb (obchodní smlouvy, faktury, paragony) 0,00 0,00

01 Neinvestiční způsobilé výdaje 0,00 0,00

02 Investiční způsobilé výdaje 61 381 304,44 100,00

01.01 Řízení projektu/programu 0,00 0,00

01.03 Nákupy materiálu a zboží (obchodní smlouvy, faktury, paragony) 0,00 0,00

01.02 Cestovné 0,00 0,00

01.04.06 Studie, publikace (tvorba, tisk, kopírování) 0,00 0,00

01.05 Jiné 0,00 0,00

01.04.13 Finanční služby 0,00 0,00

01.05.01 DPH, kdy není nárok na odpočet na vstupu (související s neinvestičními způs. výdaji) 0,00 0,00

01.06 Křížové financování 0,00 0,00

01.05.02 Další 0,00 0,00

01.04.12 Výdaje na poradenství, expertní, konzultační a jiné služby 0,00 0,00

01.04.08 Překlady, tlumočení 0,00 0,00

01.04.07 Výdaje na konference/semináře (honoráře, ostatní služby) 0,00 0,00

01.04.09 Výdaje na audit, nezbytné posudky 0,00 0,00

01.04.11 Výdaje na zadávací/výběrová řízení 0,00 0,00

01.04.10 Výdaje na publicitu - neinvestiční 0,00 0,00

Kód Název výdaje Výdaj Procento

Rozpočet celého projektu:
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05.02 Nezpůsobilé výdaje neinvestiční 0,00 0,00

05.02.01 Úroky z úvěru 0,00 0,00

05.01.02 Jiné 0,00 0,00

05.01.03 DPH 79 995,00 0,13

05.02.02 Jiné 0,00 0,00

07 Celkové způsobilé výdaje snížené o příjmy etapy/projektu 61 381 304,44 100,00

08 Celkové výdaje na etapu/projekt 61 842 228,01 100,75

05.02.03 DPH 0,00 0,00

06 Celkové výdaje nezahrnující příjmy etapy/projektu 61 842 228,01 100,75

02.16 Výdaje na publicitu - investiční 100 000,00 0,16

02.17 Jiné (žadatel přesně rozepíše o jaké výdaje se jedná) 0,00 0,00

02.14 Výdaje na poradenství, expertní, konzultační a jiné služby 500 000,00 0,81

02.15 DPH, kdy není nárok na odpočet na vstupu (související s investičními způs. výdaji) 10 652 953,66 17,36

03 Očekávané jiné příjmy etapy/projektu 0,00 0,00

05.01 Nezpůsobilé výdaje investiční 460 923,57 0,75

05.01.01 Nezpůsobilé stavební části stavby 380 928,57 0,62

04 Způsobilé výdaje etapy/projektu 61 381 304,44 100,00

05 Nezpůsobilé výdaje etapy/projektu 460 923,57 0,75
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14. Přehled financování projektu

52 174 108,77

Celkové prostředky (zdroje) na krytí
způsobilých výdajů snížených o jiné
peněžní příjmy

- Dotace z rozpočtu RR

- z toho EU 52 174 108,77

61 381 304,44

Dotace projektu

- Vlastní zdroje

- Přímé výnosy

- Ostatní zdroje

9 668 119,24

9 668 119,24Žadatel

Celkové způsobilé výdaje snížené o jiné
peněžní příjmy

Vlastní podíl žadatele na způsobilých
výdajích

- Veřejné prostředky

61 381 304,44

9 207 195,67 15,00

Celkové výdaje projektu

Náklady projektu v Kč % z Celkových způsobilých
výdajů připadajících na
finanční mezeru očištěné o
příjmy dle článku 55

Jiné peněžní příjmy připadající na způsobilé
výdaje

Celkové nezpůsobilé výdaje

Celkové způsobilé výdaje

61 842 228,01

61 381 304,44

460 923,57

0,00

- Soukromé prostředky 0,00 0,00

- Úvěry bank

85,00

85,00

99,25

Celkové prostředky (zdroje) projektu 61 842 228,01

Křížové financování 0,00

% z Celkových prostředků
(zdrojů) etapy

Celkové způsobilé výdaje připadající na
příjmy dle článku 55

0,00

Celkové způsobilé výdaje připadající na
finanční mezeru očištěné o příjmy dle
článku 55

61 381 304,44
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Náklady etapy v Kč % z Celkových způsobilch výdajů
etapy připadající na finanční mezeru

očištěné o příjmy dle článku 55

Pořadí etapy: 001

Název etapy: Etapa I.

Celkové způsobilé výdaje etapy
snížené o jiné peněžní příjmy:

Jiné peněžní příjmy etapy
připadající na způsobilé výdaje:

0,00

15 101 723,75

15 562 647,32Celkové výdaje na etapu:

15 101 723,75Způsobilé výdaje etapy:

460 923,57Nezpůsobilé výdaje etapy:

15,00

Vlastní podíl žadatele na
způsobilých výdajích

- Veřejné prostředky 2 265 258,56

- Soukromé prostředky 0,00

Žadatel

Celkové prostředky (zdroje) na
krytí způsobilých výdajů
snížených o jiné peněžní příjmy

15 101 723,75

2 378 660,20

0,00

Dotace projektu

12 836 465,19- Dotace z rozpočtu RR

12 836 465,19- z toho EU

- Úvěry bank

- Ostatní zdroje

- Přímé výnosy

- Vlastní zdroje 2 378 660,20

85,00

85,00

97,04

Celkové prostředky (zdroje)
projektu

15 562 647,32

% z Celkových prostředků (zdrojů)
etapy

Celkové způsobilé výdaje etapy
připadající na příjmy dle článku
55:

0,00

Celkové způsobilé výdaje etapy
připadající na finanční mezeru
očištěné o příjmy dle článku 55:

15 101 723,75

Celkové prostředky (zdroje)
etapy

15 562 647,32

15. Přehled financování etapy
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Náklady etapy v Kč % z Celkových způsobilch výdajů
etapy připadající na finanční mezeru

očištěné o příjmy dle článku 55

Pořadí etapy: 002

Název etapy: Etapa II.

Celkové způsobilé výdaje etapy
snížené o jiné peněžní příjmy:

Jiné peněžní příjmy etapy
připadající na způsobilé výdaje:

0,00

46 279 580,69

46 279 580,69Celkové výdaje na etapu:

46 279 580,69Způsobilé výdaje etapy:

0,00Nezpůsobilé výdaje etapy:

15,00

Vlastní podíl žadatele na
způsobilých výdajích

- Veřejné prostředky 6 941 937,11

- Soukromé prostředky 0,00

Žadatel

Celkové prostředky (zdroje) na
krytí způsobilých výdajů
snížených o jiné peněžní příjmy

46 279 580,69

7 289 459,04

0,00

Dotace projektu

39 337 643,58- Dotace z rozpočtu RR

39 337 643,58- z toho EU

- Úvěry bank

- Ostatní zdroje

- Přímé výnosy

- Vlastní zdroje 7 289 459,04

85,00

85,00

100,00

Celkové prostředky (zdroje)
projektu

46 279 580,69

% z Celkových prostředků (zdrojů)
etapy

Celkové způsobilé výdaje etapy
připadající na příjmy dle článku
55:

0,00

Celkové způsobilé výdaje etapy
připadající na finanční mezeru
očištěné o příjmy dle článku 55:

46 279 580,69

Celkové prostředky (zdroje)
etapy

46 279 580,69
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16. Finanční plán

02Pořadí žádosti o platbu:

39 337 643,58Předpokládaná požadovaná částka
k proplacení dotace RR (Kč):

30.10.2015Datum předložení žádosti o platbu:

Pořadí etapy: 002

Název etapy: Etapa II.

46 279 580,69Způsobilé výdaje etapy:

52 174 108,77Požadovaná dotace celkem:

0,00Z toho neinvestiční:

01Pořadí žádosti o platbu:

12 836 465,19Předpokládaná požadovaná částka
k proplacení dotace RR (Kč):

22.05.2015Datum předložení žádosti o platbu:

Pořadí etapy: 001

Název etapy: Etapa I.

15 101 723,75Způsobilé výdaje etapy:

52 174 108,77Požadovaná dotace celkem:

0,00Z toho neinvestiční:
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17. Prioritní téma

01Číslo typu území:

MěstoNázev typu území:

VýstavbaNázev hospodářské činnosti:

12Číslo hospodářské činnosti:

Integrované projekty pro obnovu měst a venkovaNázev prioritního téma:

61

Prostředky z EU v Kč: 52 174 108,77

Číslo prioritního téma:
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18. Výběrová řízení

Vybráno: Ano

001Pořadové číslo VŘ:

Stavební práceDruh VŘ podle předmětu:

01.08.2014Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

30.10.2014

V rámci výběrového řízení na dodavatele stavby byla připravena tendrová dokumentace v souladu se zákonem č.
137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a pozdějších předpisů a také v souladu s podmínkami ROP Severozápad.

Popis:

Ne

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Výběrové řízení s více dodavateli:

Výběrové řízení na dodavatele stavbyNázev VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:

PodlimitníVŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Výběrové řízení zahájenoStav VŘ:

Otevřené řízení (§27)Druh výběrového/zadávacího řízení:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

49 812 508,52Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

Datum podpisu smlouvy o dílo:
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Vybráno: Ano

002Pořadové číslo VŘ:

SlužbyDruh VŘ podle předmětu:

01.01.2015Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

30.01.2015

Výběrové řízení se uskuteční v režimu VZMR II. kategorie podle článku 22 přílohy č. 5 příručky pro žadatele.

Popis:

Ne

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Výběrové řízení s více dodavateli:

Výběrové řízení na technický dozor investoraNázev VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:

Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Výběrové řízení plánovánoStav VŘ:

Zakázka malého rozsahu 2. kategorieDruh výběrového/zadávacího řízení:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

371 900,83Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

Datum podpisu smlouvy o dílo:
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Vybráno: Ano

003Pořadové číslo VŘ:

DodávkyDruh VŘ podle předmětu:

01.01.2015Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

30.01.2015

Výběrové řízení se uskuteční v režimu VZMR I. kategorie podle článku 21 přílohy č. 5 příručky pro žadatele.

Popis:

Ne

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Výběrové řízení s více dodavateli:

Výběrové řízení na dodávku povinné publicityNázev VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:

Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Výběrové řízení plánovánoStav VŘ:

Zakázka malého rozsahu 1. kategorieDruh výběrového/zadávacího řízení:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

100 000,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

Datum podpisu smlouvy o dílo:
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Vybráno: Ano

004Pořadové číslo VŘ:

SlužbyDruh VŘ podle předmětu:

01.01.2015Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

30.01.2015

Výběrové řízení se uskuteční v režimu VZMR I. kategorie podle článku 21 přílohy č. 5 příručky pro žadatele.

Popis:

Ne

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Výběrové řízení s více dodavateli:

Výběrové řízení na autorský dozorNázev VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:

Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Výběrové řízení plánovánoStav VŘ:

Jednací řízení bez uveřejnění (§34)Druh výběrového/zadávacího řízení:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

111 570,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

Datum podpisu smlouvy o dílo:



Finální verze žádosti (ROP-IP-E)

Strana 47 z 61Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 15.09.2014 12:04 Unikátní klíč: 3OyXUPØØØ1

Vybráno: Ano

005Pořadové číslo VŘ:

SlužbyDruh VŘ podle předmětu:

07.07.2014Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

14.07.2014

Výběrové řízení se uskutečnilo v režimu VZMR I. kategorie podle článku 21 přílohy č. 5 příručky pro žadatele.

Popis:

Ne

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Výběrové řízení s více dodavateli:

Výběrové řízení na dodavatele VŘNázev VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:

Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

Zakázka malého rozsahu 1. kategorieDruh výběrového/zadávacího řízení:

150 000,00Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

17.07.2014Datum podpisu smlouvy o dílo:

CZ7559118424 Podnikající fyzická osoba tuzemská

Svobodová Marianna, JUDr., advokát 66256658 150 000,00

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele/
Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného 
dodavatele)

IČ nebo RČ/
DIČ

Nasmlouvaná
cena v Kč bez
DPH/
Právní forma

Skutečná cena
VŘ po podpisu
dodatku v Kč
bez DPH
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Vybráno: Ano

006Pořadové číslo VŘ:

SlužbyDruh VŘ podle předmětu:

01.01.2015Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

30.01.2015

Výběrové řízení se uskuteční v režimu VZMR II. kategorie podle článku 22 přílohy č. 5 příručky pro žadatele.

Popis:

Ne

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Výběrové řízení s více dodavateli:

Výběrové řízení na administraci projektuNázev VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:

Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Výběrové řízení plánovánoStav VŘ:

Zakázka malého rozsahu 2. kategorieDruh výběrového/zadávacího řízení:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

500 000,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

Datum podpisu smlouvy o dílo:
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Vybráno: Ano

007Pořadové číslo VŘ:

SlužbyDruh VŘ podle předmětu:

20.08.2010Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

13.09.2010

Výběrové řízení se uskutečnilo v režimu VZMR I. kategorie podle článku 21 přílohy č. 5 příručky pro žadatele.

Popis:

Ne

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Výběrové řízení s více dodavateli:

63 300,00Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku:

14.10.2013Datum podpisu:

Změna data ukončení smluvního vztahu

Dodatky VŘ:

001Pořadí:

Popis změn řešených dodavatelem:

Proběhlo jednací řízení bez uveřejnění?: Ne

Výběrové řízení na dodavatele BOZPNázev VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:

Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

Zakázka malého rozsahu 1. kategorieDruh výběrového/zadávacího řízení:

63 300,00Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

13.09.2010Datum podpisu smlouvy o dílo:

CZ28718836 Společnost s ručením omezeným

S.A.W. CONSULTING s.r.o. 28718836 63 300,00 63 300,00

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele/
Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného 
dodavatele)

IČ nebo RČ/
DIČ

Nasmlouvaná
cena v Kč bez
DPH/
Právní forma

Skutečná cena
VŘ po podpisu
dodatku v Kč
bez DPH
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Výstupy projektu budou k dispozici obyvatelům i návštěvníkům města bez ohledu na pohlaví, věk, náboženské
vyznání a barvu pleti. Dále projekt předpokládá vybudování parkovacích stání pro vozidla osob ZTP, počítá s
bezbariérovým přístupem pro osoby se sníženou pohyblivostí a výrazným zlepšením přístupu na nádraží pro
všechny skupiny uživatelů.

Součástí orientačního systému bude navádění pro nevidomé. Řadící zábradlí nástupišť budou osazena štítky s
Brailovým písmem s čísly nástupišť. Další štítky budou uvnitř WC vedle dveří s označením muži, ženy.
Na začátku a konci nástupiště pak budou osazeny hlasové majáčky pro nevidomé s nezbytným hlasovým
upozorněním, další hlasový majáček pak bude umístěn nade dveřmi WC.
Pro zabezpečení bezpečného pohybu po autobusovém nádraží včetně pohybu nevidomých a slabozrakých a
řazení cestujících na jednotlivých nástupištích je navrženo osazení zábradlí s jedním horním madlem v nerez
provedení s vodícími prvky pro nevidomé napnutými dráty.

Doložte, že projekt nemá negativní vliv na rovné příležitosti:

Realizací předkládaného projektu nedojde k neúměrnému zvýšení spotřeby energie, ani surovin. Realizací ani
následným provozem nedojde ke zvýšení produkce odpadů ani ke vzniku jiné nadměrné ekologické zátěže.
Činnostmi projektu nebude nijak ohroženo životní prostředí. Nebude nutno kácet žádné vzrostlé stromy. V přímé
souvislosti s předkládaným projektem žadatel vysadí novou zeleň, bude se jednat o solitérní stromy - 48 ks,
keřovou výsadbu i trávníky s okrasnými travami.

Doložte, že projekt nemá negativní vliv na udržitelný rozvoj:

19. Horizontální témata
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2Číslo:

Projekt obsahuje vybudování zařízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou orientací.Název:

Projekt obsahuje naváděcí systémy pro nevidomé a slabozraké využívající Brailova písma, naváděcích
hlasových majáčků i vodících prvků v zábradlí.

Popis:

11Číslo:

Realizace projektu je konzultována se zástupci specifických cílových skupin a výstupy projektu
vyhovují potřebám takových skupin.

Název:

Projekt je již od své přípravné fáze konzultován se všemi cílovými skupinami definovanými ve studii
proveditelnosti. Zástupci jednotlivých skupin jsou na základě smluvních vztahů partnery projektu. Výstupy
projektu jsou přímou reakcí na konkrétní potřeby konkrétních cílových skupin v místě dopadu realizace projektu.
Zástupci cílových skupin se budou podílet i na realizační a provozní fázi projektu a dohlížet na naplnění
stanovených výsledků projektu.

Popis:

1Číslo:

Projekt obsahuje vybudování zařízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou mobilitou.Název:

Projekt obsahuje vyhrazená parkovací stání pro ZTP, bezbariérový přístup a výrazné zlepšení přístupu na
autobusové nádraží vyřešením přechodů přes frekventované komunikace.

Popis:

20. Rovné příležitosti
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Informační a komunikační materiály (brožury, letáky, tiskové zprávy, CD/DVD,
propagační předměty)

Způsob zajištění publicity:

Letáky propagující projekt budou instalovány v autobusech provozovaných partnery projektu. Letáky budou ve
standardním rozměru A4. V rámci spolupráce s partnery bez nákladů.

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Velkoplošný reklamní panel (billboard)Způsob zajištění publicity:

Současně se začátkem fyzické realizace projektu budou vzhledem k charakteru staveniště instalovány 4
velkoplošné bannery, které budou veřejnost informovat ze všech 4 světových stran o probíhajícím projektu po
dobu jeho realizace. Grafické zpracování reklamního banneru bude v souladu s metodickým pokynem pro
publicitu ROP Severozápad. Rozměr bannerů bude 3,2 x 1,5 m. Odhadované náklady 50 000 Kč.

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Pamětní deska (vysvětlující tabulka)Způsob zajištění publicity:

Nejpozději v den konce fyzické realizace bude instalována pamětní deska informující o spolufinancování projektu
z EU. Grafická podoba pamětní desky bude v souladu s metodickým pokynem pro publicitu ROP Severozápad.
Odhadované náklady 50 000 Kč.

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

21. Publicita
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22. Přílohy projektu

Podklady pro ekonomické hodnocení projektuNázev přílohy:

1Číslo přílohy:

PovinnáPožadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 62

Počet vyhotovení: 3

Doložena:

POLIVKA@RRA.CZPřílohu zadal:

Příloha:

studie proveditelnosti zpracovaná v doporučené struktuře

Popis:

Nerelevantní: Ne

Ano

Doklady o právní subjektivitě žadateleNázev přílohy:

2Číslo přílohy:

PovinnáPožadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 3

Počet vyhotovení: 1

Doložena:

POLIVKA@RRA.CZPřílohu zadal:

Příloha:

doklad z Českého statistického úřadu

Popis:

Nerelevantní: Ne

Ano
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Doklad o prohlášení objektu za nemovitou kulturní památkuNázev přílohy:

5Číslo přílohy:

PovinnáPožadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

Doložena:

POLIVKA@RRA.CZPřílohu zadal:

Příloha:

Popis:

Nerelevantní: Ano

Ne

Podklady pro posouzení finančního zdraví žadateleNázev přílohy:

3Číslo přílohy:

PovinnáPožadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 4

Počet vyhotovení: 1

Doložena:

POLIVKA@RRA.CZPřílohu zadal:

Příloha:

formulář výpočtu finančního zdraví

Popis:

Nerelevantní: Ne

Ano

Doklad o prokázání vlastnických vztahůNázev přílohy:

4Číslo přílohy:

PovinnáPožadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 20

Počet vyhotovení: 1

Doložena:

POLIVKA@RRA.CZPřílohu zadal:

Příloha:

přehled dotčených pozemků, výpis z KN, pozemková mapa, 2x smlouva

Popis:

Nerelevantní: Ne

Ano
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Příslušné územní rozhodnutí nebo jiné opatřeníNázev přílohy:

6Číslo přílohy:

PovinnáPožadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 35

Počet vyhotovení: 3

Doložena:

POLIVKA@RRA.CZPřílohu zadal:

Příloha:

stavební povolení č.j. 62794/11/ŽP/Bho ze dne 27. 7. 2011, č.j. 65752/11/DOP/LKu ze dne 5. 8. 2011, č.j.
78993/11/SÚ/LSI ze dne 29. 9. 2011

Popis:

Nerelevantní: Ne

Ano

Projektová dokumentaceNázev přílohy:

7Číslo přílohy:

PovinnáPožadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 500

Počet vyhotovení: 3

Doložena:

POLIVKA@RRA.CZPřílohu zadal:

Příloha:

projektová dokumentace včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu

Popis:

Nerelevantní: Ne

Ano
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Doklad o zajištění finančního krytí projektuNázev přílohy:

10Číslo přílohy:

PovinnáPožadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 2

Počet vyhotovení: 1

Doložena:

POLIVKA@RRA.CZPřílohu zadal:

Příloha:

Výpis z usnesení Zastupitelstva města Litoměřice konaného dne 16. 9. 2014

Popis:

Nerelevantní: Ne

Ano

Doklad o posouzení vlivu projektu na životní prostředíNázev přílohy:

8Číslo přílohy:

PovinnáPožadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 3

Počet vyhotovení: 1

Doložena:

POLIVKA@RRA.CZPřílohu zadal:

Příloha:

Stanovisko č.j. 458/ZPZ/2011 ze dne 18. 2. 2011 a Sdělení č.j. 740/ZPZ/2011 ze dne 14. 3. 2011

Popis:

Nerelevantní: Ne

Ano

Doklad o partnerstvíNázev přílohy:

9Číslo přílohy:

PovinnáPožadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 9

Počet vyhotovení: 1

Doložena:

POLIVKA@RRA.CZPřílohu zadal:

Příloha:

4 partnerské smlouvy

Popis:

Nerelevantní: Ne

Ano
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Stanovisko zdravotní pojišťovnyNázev přílohy:

11Číslo přílohy:

PovinnáPožadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

Doložena:

POLIVKA@RRA.CZPřílohu zadal:

Příloha:

Popis:

Nerelevantní: Ano

Ne

Doklad/čestné prohlášení o registraci sociální službyNázev přílohy:

12Číslo přílohy:

PovinnáPožadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

Doložena:

POLIVKA@RRA.CZPřílohu zadal:

Příloha:

Popis:

Nerelevantní: Ano

Ne
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Dokumentace k zadávacímu/výběrovému řízení (v případě, že již proběhlo výběrové
řízení na dodavatele)

Název přílohy:

13Číslo přílohy:

PovinnáPožadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 9

Počet vyhotovení: 1

Doložena:

POLIVKA@RRA.CZPřílohu zadal:

Příloha:

Sdělení o proběhlých zadávacích řízeních, 1x smlouva + dodatek a 1x objednávka

Popis:

Nerelevantní: Ne

Ano

Doklad o příjmech projektuNázev přílohy:

14Číslo přílohy:

PovinnáPožadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 2

Počet vyhotovení: 1

Doložena:

POLIVKA@RRA.CZPřílohu zadal:

Příloha:

výpočet finanční mezery

Popis:

Nerelevantní: Ne

Ano
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Seznam přílohNázev přílohy:

16Číslo přílohy:

Požadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 7

Počet vyhotovení: 1

Doložena:

POLIVKA@RRA.CZPřílohu zadal:

Příloha:

seznam příloh

Popis:

Nerelevantní: Ne

Ano

Doklad o zahájení zadávacího/výběrového řízeníNázev přílohy:

15Číslo přílohy:

PovinnáPožadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 39

Počet vyhotovení: 1

Doložena:

POLIVKA@RRA.CZPřílohu zadal:

Příloha:

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Popis:

Nerelevantní: Ne

Ano
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Žadatel o dotaci tímto čestně prohlašuje, že:

1) v posledních 5 letech nebyl odsouzen za trestný čin, resp. za čin uvedený v z. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, ani za čin uvedený v z. č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a
řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů. Dále výslovně prohlašuje, že proti němu ani proti osobám, v nichž
má majetkovou účast, nebo je s nimi ekonomicky propojen tak, že je jim ekonomicky podřízen nebo ovládán, není
vedeno trestní řízení.

2) ke dni podání Žádosti má vypořádané veškeré splatné závazky vůči orgánům státní správy a samosprávy
(posečkání s úhradou závazků nebo dohoda o úhradě závazků a její řádné plnění se považují za vypořádané
závazky). Jedná se zejména o závazky vůči finančním úřadům, České správě sociálního zabezpečení (pojistné na
sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti), zdravotním pojišťovnám, Celní správě, Fondu
národního majetku ČR, Pozemkovému fondu ČR, Státnímu fondu životního prostředí, Státnímu fondu rozvoje
bydlení, Státnímu fondu dopravní infrastruktury, Státnímu fondu kultury, Státnímu fondu pro podporu a rozvoj
české kinematografie, Státnímu zemědělskému a intervenčnímu fondu a dále vůči krajům, obcím a svazkům obcí
a rovněž i o závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči
orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují.

3) bude respektovat pravidla vyplývající z platných dokumentů ROP SZ a příslušné výzvy. Projekt bude realizovat
v souladu se Smlouvou, a dokumenty řídícího orgánu, Příručkami a Metodickými pokyny ROP SZ. Při realizaci
bude dodržovat pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek. Projekt bude realizovat v
souladu s politikami EU zejména v oblasti udržitelného rozvoje a rovných příležitostí. V souvislosti s projektem
nečerpá a nenárokuje z jiného finančního nástroje EU ani z jiných národních veřejných zdrojů neuvedených v
Žádosti, resp. ve Smlouvě.

4) uděluje v souladu s ustanovením z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad, se sídlem Berní 2261/1, 400 01
Ústí nad Labem, IČ 75082136, souhlas se zpracováním všech osobních údajů, které sdělí Regionální radě
regionu soudržnosti Severozápad v souvislosti s podáním a zpracováním Žádosti na realizaci výše uvedeného
projektu. Tento souhlas uděluje Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad rovněž pro případ, bude-li
Žádost úspěšná a dojde k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace mezi ním a Regionální radou regionu
soudržnosti Severozápad. Před udělením tohoto souhlasu byl Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad
informován o svých právech a povinnostech v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zejména o tom, pro
jaký účel budou jeho údaje zpracovávány, o jaké osobní údaje půjde, po jaké období tyto údaje budou
zpracovávány a jakým správcem budou tyto údaje zpracovávány. Souhlasí rovněž s uveřejněním dat z jeho
Žádosti v centrálním informačním systému pro monitorování programů ze strukturálních fondů a Fondu
soudržnosti. Souhlasí rovněž se zveřejněním názvu žadatele, názvu projektu a objemu veřejných prostředků
požadovaných, resp. přidělených jeho projektu v rámci seznamu schválených a neschválených projektů. Výslovně
prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním dat z jeho Žádosti v systému MONIT7+. Dále výslovně prohlašuje, že bude
dodržovat pravidla publicity.
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5) v době podání Žádosti se nenachází podle z. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční
zákon), ve znění pozdějších předpisů, v úpadku a nedošlo v jeho případě k podání insolvenčního návrhu ani tento
návrh sám nepodal ani nebylo v jeho případě vydáno rozhodnutí o úpadku, toto prohlášení se vztahuje rovněž na
období tří let zpětně před podáním Žádosti. V době podání Žádosti ani v uplynulých třech letech proti jeho majetku
nebyl podán návrh na výkon rozhodnutí nebo návrh na provedení exekuce, ani takový výkon rozhodnutí či
exekuce nejsou proti jeho majetku vedeny. V době podání Žádosti ani v uplynulých třech letech se nenachází ani
se nenacházel v procesu dobrovolného zrušení bez právního nástupce (např. likvidace, zrušení nebo zánik
živnostenského oprávnění) ani není v procesu dobrovolného zrušení s právním nástupcem (např. sloučení,
splynutí, rozdělení obchodní společnosti). V době podání Žádosti mu nebyl soudem nebo správním orgánem
uložen zákaz činnosti nebo zrušeno oprávnění k činnosti týkající se jeho předmětu podnikání a související s
projektem, který je předmětem Žádosti. Výslovně prohlašuje, že všechny finanční prostředky žadatele pocházejí z
transparentních a legálních zdrojů. Výslovně prohlašuje, že finanční prostředky, které získá z dotace nebo které
přímo nebo nepřímo souvisejí s podáním Žádosti a realizací projektu, budou použity v souladu se Smlouvou,
dokumenty ROP SZ a právním řádem ČR a EU. Tyto finanční prostředky zejména nebudou použity přímo ani
nepřímo k financování nebo napomáhání teroristických aktivit, v rozporu se zájmy EU, v rozporu s mezinárodním
právem, k činnostem, které by naplňovaly nebo mohly naplňovat skutkovou podstatu trestného činu.

6) veškeré údaje uvedené v Žádosti a v tomto prohlášení jsou pravdivé a úplné a je si vědom právních následků
nepravdivého prohlášení, včetně případné trestněprávní odpovědnosti dle z. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve
znění pozdějších předpisů, a z. č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve
znění pozdějších předpisů. Bere na vědomí, že uvedení nepravdivých údajů je bráno jako podstatné porušení
povinností vyplývajících ze Smlouvy, které zakládá právo Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
odstoupit od Smlouvy. Je si vědom, že jako příjemce dotace by v případě, že Regionální rada regionu soudržnosti
Severozápad odstoupí od smlouvy, byl povinen vrátit veškeré finanční prostředky, které na základě Smlouvy
obdržel. Skutečnosti, které touto žádostí a tímto čestným prohlášením dokládá, odpovídají skutečnému stavu,
který si před podpisem tohoto čestného prohlášení ověřil. Žadatel si je rovněž vědom všech důsledků, zejména
právních a finančních, které by pro něj nastaly v případě, pokud by se prokázalo, že tyto skutečnosti nejsou
pravdivé.

7) Žadatel prohlašuje, že bude o všech relevantních změnách, které zejména souvisejí s osobou žadatele nebo
projektem, informovat Regionální radu regionu soudržnosti Severozápad včas bez zbytečného odkladu.

Schváleno na straně žadatele (kým).................................................. dne......................................

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem
žadatele

Místo a datum

Podpis a razítko
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Svobodová Dana

416916448

Hlavní kontaktní osoba:

Telefon:

Unikátní kód žádosti (hash): 3OyXUPØØØ1

NEOTVÍRAT
Číslo výzvy:

Název výzvy:

77

58. výzva - 1.2 Podpora revitalizace a regenerace
středních a malých měst

Název operačního programu:

Číslo prioritní osy:

ROP NUTS II Severozápad

9.1

Název prioritní osy: Regenerace a rozvoj měst

Číslo oblasti podpory: 9.1.2

Název oblasti podpory: Podpora revitalizace a regenerace středních a malých
měst

Název projektu: Litoměřice - modernizace a dostavba autobusového
nádraží I. etapa

Název žadatele: Město Litoměřice

Mírové náměstí, 7/15

41201, Litoměřice

Adresa žadatele:
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SEZNAM DOKUMENTŮ, KTERÝ MI JE PŘÍJEMCE DOTACE 

POVINEN SE ŘÍDIT PŘI ČERPÁNÍ DOTACE 

 

Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007 �  2013 

Prováděcí dokument 

Příručka pro � adatele 

 Příloha č. 1 Povinné přílohy k � ádosti o dotaci 

 Příloha č. 2 Závazná osnova dokumentu pro finanční a ekonomické hodnocení projektu 

(Studie proveditelnosti)  

Příloha č. 3 Příručka BENEFIT7 

Příloha č. 4 Přehled hodnotících kritérií 

Příloha č. 5a Pokyny pro zadávání zakázek 

Příloha č. 5b Předávací protokol dokumentace k zakázce 

Příloha č. 6 Výběrová kritéria pro prioritní osu 5 �  Technická asistence 

Příloha č. 7 Smlouva o poskytnutí dotace 

Příloha č. 8 Veřejná podpora v rámci ROP Severozápad 

Příloha č. 9 Postupy pro vypracování IPRM +  přílohy 

Příloha č. 10a Metodika pro výpočet finanční mezery projektů vytvářejících příjem ROP SZ 

Příloha č. 10b Tabulka pro výpočet finanční mezery 

Příloha č. 11 Definice rekonstrukce a modernizace pozemní komunikace 

Příloha č. 12 Průvodce horizontálními tématy 

Příloha č. 13 Podklady pro hodnocení finančního zdraví � adatele 

Příloha č. 14 Pravidla pro projekty předfinancované ze SFDI 

Příloha č. 15 Titulní list přílohy k � ádosti 

Příloha č. 16 Čestné prohlášení o způsobilosti podniku v rámci kategorizace malý a střední 

podnik +  příloha 

Příloha č. 17 Čestné prohlášení k podpoře malého rozsahu (de minimis)  

 

Příručka pro příjemce 

 Příloha č. 1 Pravidla způsobilých výdajů 

Příloha č. 2 Metodický pokyn pro publicitu 

Sídlo: 
Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem 
tel.: 475 240 600  
www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu 

Pracoviště: 
Závodní 391/96c, 360 06 Karlovy Vary 
tel.: 354 222 624 
e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz 
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Příloha č. 3 � ádost o platbu 

Příloha č. 4 Oznámení příjemce o změnách v projektu/ve Smlouvě 

Příloha č. 5 Monitorovací hlášení 

Příloha č. 6 Monitorovací zpráva 

Příloha č. 7 Monitorovací zpráva o zajištění udr� itelnosti projektu 

Příloha č. 8 Soupiska účetních dokladů 

Příloha č. 9 Pokyny k vyplnění soupisky účetních dokladů 

Příloha č. 10 Přepočtený stav zaměstnanců 

Příloha č. 11a Metodika změn projektů 

Příloha č. 11b � ádost o vyslovení souhlasu poskytovatele dotace se zásahy do investice  

v době udr� itelnosti projektu 

Příloha č. 12 Změnový list  

Příloha č. 13 Aktualizovaný rozpočet projektu 

Příloha č. 14 Příručka pro vytváření monitorovacích zpráv, hlášení a � ádostí o platbu 

v aplikaci BENEFIT7 

Příloha č. 15 Metodické listy k indikátorům ROP SZ 

 

Externí metodické pokyny 
 
Ex MP č. 60 verze č. 2 �  Metodické listy k indikátorům 

Ex MP č. 67 �  Porušení rozpočtové kázně +  přílohy 

Ex MP č. 70 �  Pokyny pro zadávání zakázek +  přílohy  

Ex MP č. 71 �  Metodika změn projektů +  přílohy  

 



 
 
 

M   Ě   S   T   S   K   Ý        Ú   Ř   A   D         V        L   I   T   O   M   Ě   Ř   I   C   Í   C   H 
 

 
 

N  Á  V  R  H     D  O     ZM 
 
 
 

pro jednání ZM,  dne :       9. dubna 2015 
 
předkládá :              Mgr. Ladislav Chlupáč 
 
  
 
 
 
 
 
 
Návrh:   Zápis z likvidační komise 
 

 

Likvidační komise předkládá návrh na odpis a vyřazení uvedených položek z účetní evidence ( zápis 
komise ze dne 23. března 2015 viz příloha orig. zápisu ). 

 

 

 
 
 
 
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města  schvaluje  na návrh  likvidační komise dle zápisu ze dne 23. 3. 2015 odpis  
a vyřazení uvedených položek z účetní evidence (zápis komise viz příloha orig. zápisu). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele :                                                 Přijaté usnesení ZM č. :                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

Zápis 
z jednání komise při Radě města Litoměřice 

( komise likvidační ) 

 

konané dne 23.3.2015 od  11,05 hod. v budově Městského úřadu Litoměřice, kancelář správního odboru č. 5, Mírové 
náměstí 245 / 8       

 

 

Přítomni: 

 PhDr. Jan Štíbr 

 Václav Knotek 

 Lukas Wünsch 

 ing. Zdeněk Bezděka 
 

Omluven: 

  Bc. Martin Fadler  

 

 

Jednání řídil:     Lukas Wünsch, předseda komise 

 

 

Zapisovatel: Jana Kühnová 

 

 

Program: 

1.- 8.   návrhy na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci 
 
 
 
 
 
 

 

Konec jednání: 11,30 hod. 

 

 

Termín příštího jednání: dle potřeby 

 

  

 

 
 



 
Zápis č. 1 – návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci / správní odbor + IT 
 
- vyřazení kopírovacího stroje TOSHIBA (1a. Vyřazovací protokol, pořízena 2004)  
a starého, nefunkčního, poškozeného drobného hmotného majetku, nedostupné náhradní díly ( psací stroje, kopírky, 
nábytek, záclony, varné konvice, lednice (zařaz.2006) vrtačka (zařaz.2000),židle, kalkulačka, mobilní 
telefony,....seznam viz příloha, celkem za 490.736,90 Kč) 
Posouzení stavu elektrozařízení a spotřební elektroniky ze dne 5.3.2015 ( 1b.). 
pro 4 proti 0 zdrželo se 0 
Členové komise souhlasí s předloženým návrhem na vyřazení majetku z účetní evidence a doporučují RM jeho 
zařazení do programu jednání ZM dne  9.4.2015. 
Likvidace vyřazeného majetku bude doložena protokoly o provedení likvidace přes odbornou firmu / ekologicky.  
 
 
 
Zápis č. 2 – návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci / SDH 
 
- vyřazení starých a poškozených požárních savic, hadic, objímek na hadice, záclon (vše zařazeno do evidence 
majetku v r. 2006) požární houkačky (1976), el.sporáku (1983),              celkem za 7.860,- Kč . 
pro 4 proti 0 zdrželo se 0 
Členové komise s předloženým návrhem souhlasí a doporučují RM jeho zařazení do programu jednání ZM dne 
9.4.2015. 
Likvidace vyřazeného majetku bude doložena protokoly o provedení likvidace přes odbornou firmu / ekologicky.  
 
 
 
Zápis č. 3 – návrh na vyřazení vozidla z účetní evidence a jeho prodej / správní odbor 
 
- vyřazení vozidla Škoda Fabia ( 4U8 1888 ) rok výroby 2007,  pořiz. cena  350.000,-- Kč. 
Služební vozidlo užívané v terénu odborem SÚ, opravy již nerentabilní, provoz neekonomický. 
pro 4 proti 0 zdrželo se 0 
Členové komise souhlasí s předloženým návrhem na vyřazení vozidla prodejem prostřednictvím autobazaru a 
doporučují RM jeho zařazení do programu jednání ZM dne 9.4.2015. Příjem za prodej vozidla přes odbornou firmu 
bude odveden do rozpočtu města. 
 
 
 
Zápis č. 4 – návrh na vyřazení faxu Panasonic / hájovna 
 
- vyřazení rozbitého faxu Panasonic   zařazeno k 1.1.2006,  pořiz.cena   10.990,-- Kč 
pro 4 proti 0 zdrželo se 0 
Členové komise souhlasí s předloženým návrhem na vyřazení a doporučují RM jeho zařazení do programu jednání 
ZM dne 9.4.2015.   
Likvidace vyřazeného majetku bude doložena doklady o provedení likvidace přes odbornou firmu / ekologicky.  
 
 
Zápis č. 5. - návrh na vyřazení majetku z účetní evidence – zničeno, zapáleno  / odbor ŽP 
 
- kontejnery BEC, kontejnery plastové            18 ks    celkem za 109.000,- Kč 
Kontejnery v průběhu let 2013 - 2014 poničili vandalové nebo byly zničeny zahořením. (Viníka se podařilo usvědčit 
pouze v jednom případě. Škoda splacena.) Ostatní se nepodařilo dopadnout. Doloženo zápisy a protokoly Policie ČR 
Litoměřice  ( viz. přílohy orig. zápisu ). 
pro 4 proti 0 zdrželo se 0 
Členové komise s předloženým návrhem souhlasí a doporučují RM jeho zařazení do programu jednání ZM dne 
9.4.2015. 
Likvidace vyřazeného majetku bude doložena doklady o provedení likvidace přes odbornou firmu / ekologicky.  
 
 
 
 
Zápis č. 6 – návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci / odbor soc.věcí a zdravotnictví 
 
dle seznamu a)   prevence kriminality: SW, kalkulačka                   17.721,- Kč 
- SW nefunkční, kalkulačka se již nevyplatí opravit   
 
 
 



dle seznamu b) dílna soc. odboru:                 box chladící                    1.311,- Kč 
- neopravitelný, zařazen k 1.1.2005  
 
dle seznamu c) ubytovna Naděje, Želetice:    2 šatní skříně        6.880,- Kč 
- rozbité, zařazeno k 1.1.2005 
  
dle seznamu d) Diakonie, Dům pro matku a dítě:  stoly,skříňka, automat.pračka       22.160,- Kč 
- rozbité, vše zařazeno v roce 2006, nábytek zničený, oprava pračky neekonomická  
(odborné posouzení viz. příloha) 
 
dle seznamu e) DPS Kosmonautů: skříně, regál, vysavače                                16.918,- Kč 
- poškozené, neopravitelné nebo oprava nerentabilní – vše zařazeno do evidence majetku k 1.1.2005 (posouzení 
stavu vysavačů doloženo odbornými protokoly) 
  
dle seznamu f) DPS Švermova:    nábytek,koberec,tonometr,chladnička,rádia          24.092,- Kč 
- poničené, zastaralé, nefunkční, neopravitelné – vše zařazeno do evidence majetku k 1.1.2005 (posouzení stavu 
chladničky a 2 ks rádií doloženo odborným protokolem) 
 
dle seznamu g) Klub důchodců:    radio,televize,fotoaparát,masáž.přístroj        28.363,- Kč  
- zastaralé,poškozené, oprava elektroniky nákladná, nerentabilní – do evidence majetku zařazeno v letech 2005 - 
2006 
 
pro 4 proti 0 zdrželo se 0 
 
Členové komise s předloženým návrhem souhlasí a doporučují RM jeho zařazení do programu jednání 
ZM dne 9.4.2015. 
Likvidace vyřazeného majetku bude doložena protokoly o předání k fyzické likvidaci nebo doklady 
o provedení likvidace přes odbornou firmu / ekologicky. 
 
 
 
 
Zápis č. 7 – návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci / městská policie  
 
dle seznamu a)   
- SW, záznamová zařízení                                                                                        234.811,- Kč 
viz protokol o posouzení stavu – nepoužívaný starý SW a operační systémy, licence vázány na již vyřazený HW, SW 
nekompatibilní 
 
 dle seznamu b) 
- policejní botičky ( z let 1998 – 2005 )         219.858,- Kč  
viz protokol o posouzení stavu – poškozené, opotřebované, opravy nerentabilní 
 
dle seznamu c) 
- brašna na notebook ( 2006 )                          1.299,- Kč  
viz protokol o posouzení stavu – potrhaná, nefunkční, nepoužitelná 
 
dle seznamu d)   
- monitory, PC, tiskárny, čtečka, notebook HP, DVD, fotopřístroje                               231.540,- Kč 
viz protokol o posouzení stavu – staré , rozbité, nerentabilní opravy a údržba 
dle seznamu e)   
monitory, PC, tiskárny, čtečka, notebook HP, DVD, fotopřístroje                                 36.021,- Kč 
viz protokol o posouzení stavu – zařízení je neopravitelné, náklady na opravu by překročily pořízení nového zařízení 
 
dle seznamu f)   
vysavač, šroubováky, svítilny, skartovačka, pájka, střik.souprava                                17.023,- Kč 
viz protokol o posouzení stavu – nefunkční, zastaralé, neopravitelné 
 
pro 4 proti 0 zdrželo se 0 
 
Členové komise s předloženým návrhem souhlasí a doporučují RM jeho zařazení do programu jednání 
ZM dne 9.4.2015 
Likvidace vyřazeného majetku bude doložena protokoly o předání k fyzické likvidaci nebo doklady  
o provedení likvidace přes odbornou firmu / ekologicky. 
 
 
 



Zápis č. 8 –návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci /výstaviště ZČ – odbor ÚR  
     
- 5 x mobilní buňka , výstavní stánek Jednoty, stánek RND - stará vrátnice, chata Lada         337.458,- Kč 
zařazeno k 1.1.2004, objekty nevyužívané, v havarijním stavu nebo nevhodné pro výstavní účely 
 
- kamerový systém  (turnikety – brána D)                                                                                  620.228,- Kč  
zařazeno 30.4.2004, v létě 2009 po úderu blesku došlo ke kompletnímu zničení vč. SW ovládání turniketů (následně 
provozovatel nucen zavést nový systém ovládání vstupů a výstupů do areálu)   
 
- hranaté jezírko u pavilonu G                                                                                                    60.560,- Kč 
brání vytvoření nové koncepce prostoru před hlavním vchodem 
 
Ing. Bezděka upozornil členy komise na své členství v dozorčí radě společnosti Zahrada Čech s.r.o. Litoměřice. 
Členové toto posoudili a k jeho hlasování neměli námitky.                                
pro 4 proti 0 zdrželo se 0 
 
Členové komise s předloženým návrhem souhlasí a doporučují RM jeho zařazení do programu jednání 
ZM dne 9.4.2015. 
Likvidace vyřazeného majetku bude doložena protokoly o předání k fyzické likvidaci nebo doklady 
o provedení likvidace přes odbornou firmu / ekologicky, případně jiném způsobu vyřazení z evidence majetku.   
 
Za likvidační komisi: 
 
 
Lukas Wünsch  ………………………..…….. 
 
 
 
PhDr. Jan Štíbr   ………………....……..…….. 
 
 
 
Václav Knotek  ……………………………….. 
 
 
 
Ing. Zdeněk Bezděka ……………………………….. 
         …………………………. 
 
Zapsala: Jana Kühnová 
               správní odbor       Mgr. Ladislav Chlupáč 
                starosta města 

 



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

 
 

N  Á  V  R  H     D  O     Z  M 
 
 
pro jednání ZM dne: 9.4.2015 
předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta 
 
 
Návrh: Zm ěna Přílohy č. 1 Statutu sociálního fondu 
 
 
Odůvodnění: 
Statut sociálního fondu č. 2/2012 specifikuje v čl. III, odst. 2 možnost použití prostředků fondu na 
„příspěvek na rekreaci“. V příloze č. 1 Statutu, pod bodem 1, jsou pak stanoveny podmínky a způsob 
čerpání tohoto příspěvku formou výplaty v platu. Protože tento způsob výplaty příspěvku podléhá 
zdanění, je navrhováno zavést další způsob poskytnutí a to formou tzv. ,,šeku na dovolenou“. Tento 
nepeněžní příspěvek ze sociálního fondu nepodléhá dani z příjmu a nevztahuje se na něj zákonný odvod 
na sociální a zdravotní pojištění od zaměstnance i zaměstnavatele. V případě uplatnění příspěvku na 
dovolenou formou šeku tak získá zaměstnanec jeho plnou výši oproti variantě poskytnutí do platu, kdy je 
poskytnutá částka ponížena o úhradu zákonného a sociálního pojištění a daně. Úspora finančních 
prostředků bude i na straně zaměstnavatele (viz tabulka). 

 

 
 
Rozšíření možnosti uplatnění příspěvku na rekreaci (dovolenou) o formu ,,šeku na dovolenou“ schválila 
Správní rada sociálního fondu na svém jednání dne 18.3.2015. Možnost výplaty příspěvku v platu zůstává 
zachována.  
Nové znění bodu 1) Přílohy č. 1 Statutu sociálního fondu č. 2/2012 tvoří přílohu tohoto návrhu. 
 
Dopad do rozpočtu města: 
Nemá negativní dopad do rozpočtu města. 
 
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje nové znění bodu 1) Přílohy č. 1 Statutu sociálního fondu č. 2/2012 (viz. příloha orig. 
zápisu).  
 
 
 
Podpis navrhovatele:                                                 Přijaté usnesení ZM č.:                                          
 

FINANČNÍ KALKULA ČKA 

zaměstnanec zaměstnavatel 

hrubá mzda  1 500 
SP   98 375 
ZP    67 135 
daň  315   
celkem odvod 480 510 
čistý příjem 1 020   



M ě s t s k ý  ú ř a d  L i t o m ě ř i c e  
 

 

Dodatek č. 3 ke Statutu sociálního fondu č. 2/2012 
 
 
 

Čl. 1 
 
V příloze č. 1 Statutu sociálního fondu č. 2/2012, ze dne 4.10.2012 se bod 1) ve stávajícím 
znění: 

1) odst. 2. – příspěvek na rekreaci 

Příspěvek je poskytován zaměstnanci MěÚ a je možné jej čerpat buď na rekreaci jeho 
vlastní nebo jeho dítěte. 

Příspěvek lze uplatnit v daném kalendářním roce maximálně 2x, a to do výše 
příspěvku na zaměstnance schváleného Správní radou sociálního fondu pro daný kalendářní 
rok.  

Příspěvek bude vyplácen na základě předloženého dokladu o zaplacení příslušné 
rekreace. Tato částka bude poukazována ve výplatě mzdy v následujícím měsíci po předložení 
dokladu a podléhá zdanění. 
 
nahrazuje tímto textem: 

1) odst. 2. – příspěvek na rekreaci 

Příspěvek je poskytován zaměstnanci MěÚ a je možné jej čerpat buď na rekreaci jeho 
vlastní nebo jeho dítěte a to ve dvou variantách, z nichž jednu variantu si zaměstnanec zvolí: 

 
a) Peněžní příspěvek  
Příspěvek lze uplatnit v daném kalendářním roce maximálně 2x, a to do výše příspěvku na 
zaměstnance schváleného Správní radou sociálního fondu pro daný kalendářní rok. Příspěvek 
bude vyplácen na základě předloženého dokladu s datem zaplacení příslušné rekreace. Tato 
částka bude poukazována v platu v následujícím měsíci po předložení dokladu a podléhá 
zdanění. 
 
b) Nepeněžní příspěvek  
Příspěvek lze uplatnit v daném kalendářním roce maximálně 1x, a to do výše příspěvku na 
zaměstnance schváleného Správní radou sociálního fondu pro daný kalendářní rok. 
Zaměstnanec alespoň týden před platbou rekreace předloží písemnou žádost o nepeněžní 
příspěvek hospodářce sociálního fondu formou tzv. „Šeku na dovolenou“. Šek na dovolenou 
bude vydán oproti podpisu zaměstnance. Po zaplacení rekreace včetně odečteného šeku na 
dovolenou, který bude vyznačen na faktuře, do týdne od uskutečněné platby předloží 
hospodářce SF doklad s vyznačeným datem zaplacení (např. fakturu, u CK smlouvu, pokladní 
doklad, kopii bankovního výpisu v případě, pokud nebude datum platby vyznačené na faktuře, 
smlouvě). U rekreace, kde platba probíhá až při pobytu, je nutné doložit doklad s vyznačeným 
datem zaplacení (např. fakturu, u CK smlouvu, pokladní doklad, kopii bankovního výpisu 
v případě pokud nebude datum platby vyznačené na faktuře, smlouvě) do týdne od termínu 



ukončení rekreace. 
Pokud doklad o zaplacené rekreaci nebude ve stanoveném termínu předán hospodářce SF, 
zaměstnanec bude povinen do fondu vrátit částku v hodnotě vydaného šeku.  
 

Čl. 2 
 
Ostatní ustanovení Statutu sociálního fondu č. 2/2012 zůstávají nezměněna. 
 
 
Změna statutu sociálního fondu byla schválena ZM dne 9. dubna 2015. 
 
 
Litoměřice ……. dubna 2015 
 
 
 
 

……………………….. 
Ing. Karel Chovanec 

tajemník 

……………………….. 
Mgr. Ladislav Chlupáč 

starosta 
 



 
Základní organizace Litoměřice 
 

 
Název materiálu :  
Návrh na zařazení bodu jednání zastupitelstva dne 9.4.2015 –Participativní rozpočtování 
 
Označení zpracovatele a předkladatele :  
Strana zelených Litoměřice, zastupitel Mgr. Petr Panaš 
 
Odůvodnění : 
 
Pří participativní rozpočtování se jedná o podobný proces, jako je v rámci Desatera problémů 
Litoměřic. Rozdíl je ten, že je zde přímá vazba na rozpočet.  Rozhoduje se pouze o 
projektech, které lze realizovat v rámci částky předem vyčleněné v rozpočtu města. 
Projednávání je pro politiky závazné.  
 
Představa je, že by se začalo na nějaké menší částce (např. 500.000 Kč). Pokud se 
participativní rozpočtování osvědčí, je vhodné ji každoročně zvyšovat. Možný je nárůst o 
předem danou částku nebo lze vycházet z procentuálního podílu rozpočtu. 
 
Zásady participativní rozpočtování existují a jsou v praxi aplikovány. Samozřejmě mohou být 
upraveny tak, aby vyhovovaly velikosti našeho města s návazností na již zaběhlé akce, jako je 
již zmíněné Desatero problémů Litoměřic nebo dotazníková šetření.  
 
Participativní rozpočtování je demokratický proces, ve kterém členové místní komunity přímo 
rozhodují o použití části veřejného rozpočtu. Občané se tak zapojují do rozhodování o 
obecním rozpočtu, o prioritách a výběru nových investic paralelně a provázaně s 
rozpočtovacím procesem prováděným prostřednictvím struktur zastupitelské demokracie.  
 
Participativní rozpočet chce zapojit občany do tvorby rozpočtu. Občané diskutují o 
konkrétních projektech, rozhodují o realizaci těch nejzajímavějších a následně určují a 
prosazují ty, které budou podpořeny z obecního rozpočtu. 
 
Jeden z nástrojů, jak zvýšit zájem občanů o veřejné dění, je participativní rozpočet. Jeho 
historie není až tak krátká. První participativní rozpočet byl zaveden v obtížných 
ekonomických podmínkách, ve městě zavaleném sociálními problémy a korupčními vazbami 
- v brazilském Porto Alegre na konci 80. let. Protože se tento proces zatažení občanů do 
veřejných záležitostí osvědčil, rozšířil se do dnešní doby do téměř 3 000 měst, obcí a čtvrtí po 
celém světě. Jeho přínos k rozvoji demokracie a nezanedbatelné přínosy sociální ocenila jak 
OSN, tak i Světová banka, které považují participativní rozpočet za nástroj dobré praxe. 
 
Článek k tomuto tématu najdete zde : http://moderniobec.cz/zapojeni-obcanu-do-tvorby-
rozpoctu-jako-lek-na-ekonomickou-krizi/ 
 
Jak to funguje? 
 
 
 



Členové místních komunit přijímají rozpočtová rozhodnutí během každoroční série místních 
shromáždění a setkání. Existuje mnoho modelů participativní rozpočtování, většina z nich ale 
obsahuje tyto fáze : diagnostika, diskuse, rozhodování, provádění (implementace) a sledování. 
 
1. Obyvatelé definují místní prioritní potřeby, generují nápady jak na tyto potřeby reagovat, a 
volí rozpočtové zástupce za svou komunitu. 
2. Tito zástupci diskutují místní priority a rozvíjí konkrétní projekty, které řeší je, spolu s 
odborníky. 
3. Místní občané na shromážděních volí, které z těchto projektů budou vybrány k financování. 
4. Vedení města realizuje vybrané projekty. 
5. Občané sledují provádění rozpočtových projektů. 
 
Participativní rozpočet aplikovaný v Bratislavě :  
http://www.bratislava.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700000&id=11029033 
 
 
Návrh usnesení : 
 

a) Zastupitelstvo města Litoměřic ve smyslu ust. § 119 odst. 2, písm. b) z.č. 128/2000 
Sb. pověřuje finanční výbor, aby ve spolupráci s oddělením projektů a strategií 
připravil do konce roku 2015 zásady a pravidla participativního rozpočtování, 
které budou být moci prakticky vyzkoušeny v roce 2016 vůči rozpočtu 2017.  

b) Zásady a pravidla participativní rozpočtování budou dány ke schválení 
zastupitelstvu a finančním výborem bude navržena vyčleněná částka rozpočtu na 
r. 2017 k zajištění projektů vzešlých v rámci participativního rozpočtování.  
 
 
 

Podpis navrhovatele:     Přijaté usnesení ZM č.:        
 



 

 

1 

 

Návrhy k projednání v ZM dne 9.04.2015 

Předkládá: OSNMM 

majetkové záležitosti: 

Záměry: 
 
22. Nabídka k odkoupení podílu o velikosti ½ vzhled em k celku pozemku parc. č. 2472/1 
(orná p ůda) o celkové vým ěře 17841 m2 v k.ú. Litom ěřice. 
Žadatel: H.N., Varnsdorf 
 
Odůvodnění: Druhá ½ pozemku je ve vlastnictví sestry žadatelky, paní O.S., bytem 
Litoměřice. Dle schváleného územního plánu a urbanistické studie ,,Miřejovická stráň“ se 
jedná o využití z části D4 místní propojovací komunikace, X2 plocha veřejného prostranství, 
SC3 plocha smíšená a B1 individuální bydlení. Z důvodu veřejného zájmu v souladu 
s ustanovením § 101 zákona 183/2006 Sb. má Město Litoměřice zřízeno předkupní právo.  
Na základě žádosti p.Nechybové o výmaz předkupního práva bylo odpovězeno OÚRM takto: 
pokud bude ochota obou vlastník ů k prodeji části pozemku pro výstavbu veřejně prospěšné 
komunikace, město na své náklady nechá zhotovit odděl. geometr. plán a opatří znalecký 
posudek pro zjištění ceny obvyklé. U zbývající části pozemku může být proveden výmaz 
předkupního práva. 
Stanovisko OÚRM: Z hlediska záměrů rozvoje města a s ohledem na koncepci předmětné 
lokality „Miřejovická stráň“ je získání vlastnictví k předmětnému podílu pozemku žádoucí, 
neboť se jedná o pozemek zahrnutý dle platné ÚPD částečně do ploch s funkčním využitím 
pro výstavbu RD, částečně do ploch s funkčním využitím jako smíšené území a částečně  
do ploch s funkčním využitím jako veřejné prostranství.  
Stanovisko OSMM: Jedná se o opakovanou nabídku. V roce 2010 paní N. žádala za ½ 
pozemku 3.100.000,-Kč. Druhý spoluvlastník však s prodejem svého podílu nesouhlasil.  
Dne 18.09.2012 přišel od žadatelky dopis s oceněním pozemku bez znaleckého posudku, 
kdy předmětný pozemek nabízí cenu 1.312,27 Kč/m2 tj. za ½ pozemku 11.706.118,- Kč. 
Projednáno v KM dne 17.09.2012  hlasováním: pro: 4 proti: 0      zdržel se: 0 
MK doporučuje nákup podílu o velikosti ideální ½ vzhledem k celku pozemku par.č. 2472/1  
o celkové výměře 17841 m2 v k.ú. Litoměřice za cenu stejnou, jako  při původním jednání tj. 
3.100.000,-Kč (dopis ze dne 9.02.2010).ZM dne 4.10.2012 pod bodem 196/8/12 neschválilo 
nákup za cenu smluvní ve výši 1.312,27 Kč/m2 

Nová nabídka z 20.01.2015 (p. N.) ½ pozemku za cenu 650,-Kč/m2  tj. 5.798.325,- Kč. 
V minulosti byla oslovená paní S. (3.04.2013), která však druhou ½ pozemku nemá zájem 
prodat. 
Stanovisko OSNMM: Žadatelka má zájem prodat celý svůj spoluvlastnický podíl na pozemku 
(bez oddělení geometr. plánem) a záměr paní S. jí není znám, nekomunikují spolu.  
Dopad na rozpočet 2015 výdaje: OSNMM má v rozpočtu finanční prostředky pouze  
na komunikace Miřejovická stráň v celkové částce 800.000,- Kč. 
Projednáno v MK dne 23.03.15 hlasováním  pro:0  proti:7  zdržel se:0 
MK nedoporučuje 
 
Návrh na usnesení: 
 

ZM neschvaluje odkoupení podílu o velikosti ½ vzhle dem k celku pozemku parc. č. 
2472/1 (orná p ůda) o celkové vým ěře 17841 m2 v k.ú. Litom ěřice za nabídkovou cenu 
650,-Kč/ m2  tj. 5.798.325,- Kč. 
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23.  Prodej pozemku parc. č. 4066/2 o vým ěře 29 m2 (zast.plocha) a 4066/5 o vým ěře 
2089 m2 (zahrada) v k.ú. Litom ěřice 
Žadatel: manželé J. a V.P, Litoměřice 
 

Odůvodnění: Jde o opakovanou žádost, Město Litoměřice je vlastníkem výše uvedených 
pozemků od roku 2008 (historický majetek), původní vlastník ČR-PF, měl uzavřenou  
nájemní smlouvu s p. A.S, která vlastní  stavbu chatky na pozemku parc.č. 4066/2 v k.ú. 
Litoměřice.  RM dne 17.07.2008 schválila nájemní smlouvu s účinností od 1.4.2008 (zapsání 
majetku na LV1). 
Dne 6.09.2013 podal žádost o odkoupení pan J.P., vlastník sousední nemovitosti, 
s odůvodněním, že zahrada není udržovaná. V té době nebyla nájemní smlouva s paní S. 
uzavřená.  
Stanovisko OÚRM: Dle územního plánu jsou předmětné pozemky zahrnuty do ploch s funkcí 
smíšeného využití území městského typu, na kterou navazuje koridor navrhované přeložky 
silnice č. I/15 – veřejně prospěšná stavba – prodej  nedoporu čují . 
Dopisem ze dne 25.09.2013 byl žadatel informován o celé záležitosti s tím, že pokud 
nájemní smlouva nebude podepsaná a nájemné uhrazené do 14.10.2013 (zasedání MK) 
jeho žádost o odkoupení bude předložena k projednání. Nájemní smlouva byla podepsaná 
dne 14.10.2013 a bylo uhrazeno nájemné za období od 1.4.2008 do konce roku 2013. 
Dne 5.1.2015 podal žadatel novou žádost o odkoupení pozemků, s odůvodněním, že 
pozemky jsou stále neudržované. 
Stanovisko OÚRM: Odkazují na své původní stanovisko. 
Stanovisko OPS: Na uvedených pozemcích nepředpokládají uložení zařízení souvisejících  
s výstavbou GTV. 
Projednáno v MK dne 23.03.15 hlasováním  pro:0  proti:7  zdržel se :0 
MK nedoporučuje 
 
Návrh na usnesení: 
 
ZM neschvaluje zám ěr prodeje pozemku parc. č. 4066/2 o vým ěře 29 m2 (zast.plocha)  
a 4066/5 o vým ěře 2089 m2 (zahrada) v k.ú. Litom ěřice. 
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24. Revokace usnesení  ZM ze dne 24.04.2014 pod bod em 77/3/14 - Prodej části 
pozemku parc. č. 2718/2 o vým ěře cca 50 m 2 (ost.plocha) v k.ú. Litom ěřice (nutný 
odděl.geometr.plán) 
Žadatel: CITUS s.r.o, Litoměřice, 
 
Odůvodnění:  Žadatel v roce 2012 odkoupil sousední nemovitost č.p. 59 „ restaurace Dobrá 
Bašta“. Objekt působí, jako solitérní stavba a významně se podílí na utváření obrazu města. 
Je proto žádoucí, aby bašta a její bezprostřední okolí trvale posilovaly urbanistické hodnoty 
centra. Z důvodu plánované rekonstrukce opakovaně žádají o odkoupení. 
Stanovisko OÚRM z 2.4.2014: S prodejem nesouhlasí, doporučují pronájem, v platné 
územně plánovací dokumentaci je uvedená sídelní zeleň veřejná – městské hradby. 
Projednáno v MK dne 7.04.2014  hlasováním  pro:4  proti:0  zdržel se:1 
MK doporučila záměr prodeje 
 
ZM dne 24.04.2014 pod bodem usnesení 77/3/14 neschv álilo zám ěr prodeje. 
Nová žádost o revokaci usnesení ZM. 
 
Stanovisko OÚRM: Funkčnost stavebně technických prvků objektu bašty, zejména odvádění 
dešťové vody ze střechy, vzhled a dobrý technický stav obvodového zdiva je podmíněn 
stavem povrchů v jeho bezprostředním okolí, část žádaného pozemku užívá jako 
předzahrádku, která je vydlážděná a ohraničená zídkou a je ve velmi špatném stavu. Po 
pečlivém zvážení urbanistických, architektonických a stavebně technických argumentů 
souhlasí s prodejem části pozemku parc.č. 2718/2 a i části pozemku parc.č. 2718/1 v k.ú. 
Litoměřice dle nákresu.  
Projednáno v MK dne 23.03.15 hlasováním  pro:7  proti:0  zdržel se:1 
MK doporučuje společně s OÚRM a městským architektem, za p ředpokladu, že bude 
zřízeno p ředkupní právo pro m ěsto Litom ěřice.  
 
Návrh na usnesení: 
 
ZM revokuje usnesení  ZM ze dne 24.04.2014 pod bodem 77/3/14 - Prodej části pozemku 
parc.č. 2718/2 o výměře cca 50 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice (nutný odděl.geometr.plán) 
 
a 
 
ZM schvaluje zám ěr prodeje částí pozemk ů parc. č. 2718/2 a 2718/1 (ost.plocha) v k.ú. 
Litom ěřice o vým ěře cca 70 m 2 (nutný odd ěl. geometr. plán).  
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25. Prodej části pozemku parc. č. 2468/1 (orná) o vým ěře cca 850 m 2 v k.ú. Litom ěřice 
(nutný odd ěl.geometr.plán) 
Žadatel: M.K., Roudnice nad Labem 
 
Odůvodnění: Žádá za účelem výstavby řadových garáží pro OA a jejich následný prodej. 
Stanovisko OÚRM: Pozemek je dle platné územně plánovací dokumentace zařazen do ploch 
BI- bydlení individuální v rodinných domech-městské. V těchto plochách je přípustné 
umísťovat parkoviště a garáže pro potřebu zóny. Vymezování hromadných garáží však 
přípustné není. Hromadné garáže lze realizovat např. v plochách označených v ÚPD jako 
SM – Smíšení využití území městského typu. Z požadavku žadatele není jasné, zda investor 
bude řešit i realizaci prostranství mezi garážemi spolu s řešením odvodu srážkových vod atd. 
Z tohoto důvodu prodej nedoporučují.  
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Stanovisko OSNMM: Na základě tel. rozhovoru bylo zjištěno, že žadatel počítá s tím, že 
dopravní napojení a srážková voda budou řešeny a řešení se zobrazí v projektové 
dokumentaci. 
Projednáno v MK dne 23.03.15 hlasováním  pro:0  proti:7  zdržel se:0 
MK nedoporučuje 
 
Návrh na usnesení: 
 
ZM neschvaluje zám ěr prodeje části pozemku parc. č. 2468/1 (orná) o vým ěře cca 850 
m2 v k.ú. Litom ěřice (nutný odd ěl. geometr. plán). 
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26. Prodej části pozemku parc. č. 2530/1 (ost.plocha) o vým ěře cca 360 m 2 v k.ú. 
Litom ěřice nutný odd ěl.geometr.plán 
Žadatel: M.K., Roudnice nad Labem 
 
Odůvodnění: Žádá za účelem výstavby řadových garáží pro OA a jejich následný prodej. 
Stanovisko OÚRM: Pozemek je dle ÚPD zařazen do ploch DI. Dopravní infrastruktura, ve 
kterých je přípustné realizovat mimo jiné i velkoplošná parkoviště či hromadné garáže. Na 
uvedeném pozemku je počítáno s garážovým stáním pro cca 300 automobilů. Je však nutné 
upozornit na to, že realizaci takového souboru je vhodné řešit koncepčně jako celek, aby 
došlo k uspořádání samotných garážových stání včetně přístupu z místní komunikace. 
Z tohoto důvodu nedoporučují záměr prodeje. 
Stanovisko OSNMM: Na základě tel. rozhovoru bylo zjištěno, že žadatel počítá s tím, že 
dopravní napojení a srážková voda budou řešeny a řešení se zobrazí v projektové 
dokumentaci.   
Projednáno v MK dne 23.03.15 hlasováním  pro:0  proti:6  zdržel se:1 
MK nedoporučuje 
 
Návrh na usnesení: 
 
ZM neschvaluje zám ěr prodeje části pozemku parc. č. 2530/1 (ost.plocha) o vým ěře cca 
360 m2 v k.ú. Litom ěřice (nutný odd ěl. geometr. plán). 
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27. Prodej části pozemku parc. č. 3718/1 (ost.plocha) o vým ěře cca 200 m 2 v k.ú. 
Litom ěřice nutný odd ěl.geometr.plán 
Žadatel: M.K., Roudnice nad Labem 
 
Odůvodnění: Žádá za účelem výstavby řadových garáží pro OA a jejich následný prodej. 
Stanovisko OÚRM: Pozemek je dle ÚPD zařazen do ploch BH – Bydlení hromadné. V těchto 
plochách je přípustné umísťovat parkoviště a garáže pro OA. Z požadavku žadatele není 
jasné, zda případný investor bude řešit i realizaci prostranství – komunikační plochu, přístup 
ke garážím včetně odvodu srážkových vod. V žádosti je uveden pouze pozemek k zastavění 
stavbou. Z tohoto důvodu nedoporučují záměr prodeje. 
Stanovisko OSNMM: Na základě tel. rozhovoru bylo zjištěno, že žadatel počítá s tím, že 
dopravní napojení a srážková voda budou řešeny a řešení se zobrazí v projektové 
dokumentaci.   
Projednáno v MK dne 23.03.15 hlasováním  pro:0  proti:6  zdržel se:1 
MK nedoporučuje 
 
Návrh na usnesení: 
 
ZM neschvaluje zám ěr prodeje části pozemku parc. č. 3718/1 (ost.plocha) o vým ěře cca 
200 m2 v k.ú. Litom ěřice (nutný odd ěl. geometr. plán). 
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28. Prodej části pozemku parc. č. 4119/9 v k.ú. Litom ěřice (zahrádká řská kolonie č. 26) 
v k.ú. Litom ěřice (nutný odd ěl.geometr.plán) 
Žadatel: M.G., Litoměřice 
 
Odůvodnění: Jedná se o pozemek o velikosti 1328 m2 (zahrádkářská kolonie – Mostná hora), 
která s pozemkem parc.č. 4121/1 tvoří osadu č. 26 a je předaná do užívání ČZS.   
Stanovisko OÚRM: Tento pozemek slouží dle ÚPD pro rekreaci. Bez znalosti podrobnější 
možné vhodné koncepce v této lokalitě toto území nedoporučují jakkoliv majetkově dělit. 
Stanovisko OSNMM: Nemáme přehled kolik nájemních/podnájemních smluv je uzavřeno k 
pozemku a jak jsou užívané zahrádky veliké, ČZS platí za celou parcelu.  
Projednáno v MK dne 23.03.15 hlasováním  pro:0  proti:7  zdržel se:0 
MK nedoporučuje 
 
Návrh na usnesení: 
 
ZM neschvaluji zám ěr prodeje pozemku parc. č. 4119/9 v k.ú. Litom ěřice (zahrádká řská 
kolonie č. 26) v k.ú. Litom ěřice (nutný odd ěl. geometr. plán). 
 

 
 
 
29. Prodej pozemku parc. č. 196/52 o vým ěře 6 m2, parc. č.196/53 o vým ěře 18 m2 a část 
pozemku parc. č, 196/14 v k.ú. Pokratice ( nutný odd ěl.geometr.plán) 
Žadatel: OSNMM   
 
Odůvodnění: Jedná se o dořešení majetkoprávního vztahu k pozemkům, kdy nebyla  
do katastru zapsána hospodářská smlouva o převodu pozemků mezi MNV a ČSAD. Dřívější 
vlastníci RD č.p. 368/2 v ul.K.,Litoměřice manželé F., nás požádali o odkoupení části 
zahrady již v 1997. V té době probíhala na KÚ digitalizace k.ú. Pokratice. Majetková komise 
o záměru prodeje jednala 20.04.1998, kdy město řešilo u pozemku parc.č. 196/14 duplicitní 
vlastnictví s p. P. 
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V roce 2004 pan F. požádal Město Litoměřice o uznání vydržení vlastnického práva 
k pozemkům, s tím, že je užívá v dobré víře od roku 1980. MK 14.06.2004 odložila záležitost 
vzhledem k podané žalobě na určení vlastnictví k pozemkům u Okresního soudu 
v Litoměřicích. Tato žaloba byla zamítnuta 7.02.2005, podané odvolání vzal žalobce zpět  
a s ním i celou žalobu; krajský soud rozsudek okresního soudu zrušil a řízení zastavil dne 
22.01.2008. 
Stanovisko právního úseku: Jak správně popsal celou situaci ve svém rozsudku Okresní 
soud v Litoměřicích, k vydržení vlastnického práva nedošlo; pan F. byl nejpozději v roce 
1997, když nemovitosti kupoval (od ČSAD) seznámen s tím, že část zahrady, kterou užívá je 
ve vlastnictví města, proto také žádal o prodej. Zcela nelogicky podal žalobu, kde tvrdil 
vydržení. Křivdu spatřuje v údajném pochybení MNV, ale Město Litoměřice není jeho 
právním nástupcem a za nezapsání HS nezodpovídá.   
Stanovisko OÚRM: Souhlasí s prodejem, u pozemku parc.č. 196/14 pouze části, z důvodu 
úpravy komunikace- možnost vybudování chodníku v šíři 1,20 m.       
Stanovisko OSNMM: Město Litoměřice zastupoval Mgr. Axmann, pro dořešení 
majetkoprávních vztahů se současnými vlastníky doporučujeme prodej pozemků za ceny 
platné v roce 2008. 
Projednáno v MK dne 23.03.15 hlasováním  pro:7  proti:0  zdržel se :0 
MK doporučuje prodej  za ceny platné v roce 2008  
 
Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje zám ěr prodeje pozemku parc. č. 196/52 o vým ěře 6 m2, parc. č.196/53  
o vým ěře 18 m2 a část pozemku parc. č, 196/14 v k.ú. Pokratice (nutný odd ěl. geometr. 
plán).  

 
 
30. Žádost o bezúplatný p řevod pozemk ů v k.ú. Litom ěřice (dle tabulky) na ČR Úřad 
pro zastupování státu ve v ěcech majetkových 
Žadatel: OSNMM 
 
Odůvodnění: Jedná se o pozemky veřejné zeleně a pod komunikacemi v ul. Masarykova a 
Na Valech. 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. 

Parcelní Název druhu pozemku Číslo 
LV 

Výměra  Lokalita 
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číslo parcely 

827/23 ost.plocha-komun. 60000 33 ul. Na Valech  

827/24 ost.plocha-komun 60000 91 ul. Na Valech    

827/36 ost.plocha-komun. 60000 9 ul. Na Valech 

1267/22 ost.plocha-komun. 60000 69 ul. Masarykova 

1267/23 ost.plocha-komun. 60000 428 ul. Masarykova 

1267/24 ost.plocha-komun. 60000 438 ul. Na Valech 

1267/25 ost.plocha-zeleň 60000 336 zeleň kruhový objezd 

 

Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný p řevod pozemk ů parc.č. 827/23, 827/24, 
827/36, 1267/22, 1267/23, 1267/24 a 1267/25 v k.ú. Litom ěřice na ÚZSVM, Rašínovo 
nábřeží 390, Praha. 

 

Prodeje: 

31. Prodej BJ č.1757/17 v ul. Družstevní 1757/27 v k.ú. Litom ěřice dle schválených 
Zásad prodeje obytných dom ů, jednotek a nebytových prostor ů z majetku M ěsta  
Žadatel: OSNMM 
 
Odůvodnění: Jedná se o poslední neprodanou BJ v ul. Družstevní 17527/27 za kterou musí 
město přispívat do fondu oprav. RM schválila dne 18.02.2015 pod bodem usnesení 
243/10/2015 způsob prodeje obálkovou metodou. Uvedený kupující zvítězil s nejvyšší 
nabídkovou kupní cenou.  
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17. 3+1 66,16 m2 751.000,-  Kč manželé K. 
  
412 01 Litoměřice 

 
Návrh na usnesení:  
 
ZM schvaluje prodej bytové jednotky č. 1757/17 v dom ě č.p. 1757 stojícím na pozemku 
parc. č. 2563/122 a souvisejících podíl ů ve výši 6616/179531 na spole čných částech 
domu a pozemku v k.ú. Litom ěřice, za nejvyšší nabídkovou cenu 751.000,- K č 
manželům J. a N.K., Litom ěřice.  
 
 
32. Uplatn ění předkupního práva o p řevodu BJ č. 430/26,  v k.ú. Pokratice 
Žadatel: P.Č., Velké Žernoseky  
 
Odůvodnění: Paní B.Č., Litoměřice  a pan P.Č., bytem Velké Žernoseky  uzavřeli dne 
09.12.2010 s Městem Litoměřice smlouvu o koupi BJ č. 430/26 vymezené v domě č.p. 430 
stojícím na pozemku parc.č. 614/4, včetně souvisejících spoluvlastnických podílů na 
společných částech domu a pozemku, a to za kupní cenu 303.730,- Kč splatnou nejpozději 
do 31.12.2016. Pan P.Č. uzavřel se Stavební spořitelnou České spořitelny a.s. smlouvu o 
stavebním spoření č. 51-1005767168/8060 ze kterého má být kupní cena uhrazena. K této 
pohledávce za stavební spořitelnou bylo zřízeno zástavní právo ve prospěch města. Rovněž 
bylo zřízeno zástavní právo k převáděné nemovitosti a předkupní právo pro město. 
Darovací smlouvou ze dne 19.12.2012 darovala paní B.Č. svůj spoluvlastnický  podíl o 
velikosti 1/2 svému vnukovi, panu P.Č., který se tak stal výlučným vlastníkem nemovitosti. 
Touto smlouvou bylo zároveň zřízeno věcné břemeno doživotního bezplatného užívání 
bytu pro dárce , tj. pro paní Č.. Povinným k úhradě kupní ceny se stal pouze pan Č., ostatní 
ustanovení kupní smlouvy zůstala nezměněna. Zástupce města darovací smlouvu jako 
vedlejší účastník spolupodepsal. 
Pan P.Č. učinil městu nabídku ke koupi, jakožto oprávněnému z předkupního práva, když dle 
ustanovení čl. XI. kupní smlouvy je povinen nabídnout nemovitost městu za kupní cenu 1,- 
Kč a zaplatit mu uhrazenou daň z převodu nemovitosti. V nabídce uvádí, že již nadále není 
v jeho možnostech spořit na kupní cenu a rozhodl se pro prodej nemovitosti. Nabídka tvoří 
přílohu návrhu.  
OSNMM a právní úsek nedoporu čují p řijetí nabídky z d ůvodu z řízeného v ěcného 
břemene užívání celé nemovitosti ve prosp ěch paní Č.. Byt tedy nelze pronajmout. 
Předkupní právo zůstane městu zachováno i vůči novému vlastníkovi nemovitosti. Prodejem 
bytu třetí osobě nezaniká povinnost pana Č. k úhradě kupní ceny. Pokud pan Č. uhradí 
pohledávku z částky získané z prodeje nebo ji uhradí nový vlastník, bude proveden výmaz 
předkupního i zástavního práva.   
 
Dopad do rozpočtu města: 
nemá dopad do rozpočtu města. 
 
Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje/neschvaluje uplatn ění předkupního práva M ěsta Litom ěřice k bytové 
jednotce č. 430/26, vymezené v dom ě č.p. 430 stojícím na pozemku parc. č. 614/4, 
včetně spoluvlastnických podíl ů ke spole čným částem domu a pozemku v k.ú. 
Pokratice. 
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33. Revokace usnesení ZM ze dne 29.01.2015 pod bode m 62/3/15 – změna kupujícího 
Žadatel: A.R., Litoměřice 
 
Odůvodnění: Žadatelka pozemek užívá na základě nájemní smlouvy od 1.03.2008, jako 
zahradu. 
Stanovisko OÚRM: Z hlediska záměrů rozvoje města není k prodeji pozemku námitek.  
Ve smyslu platného územního plánu se pozemek nachází v ploše s funkčním využitím pro 
individuální rekreaci – chatové lokality. Budoucí vlastník bude upozorněn na skutečnost, že 
kupovaný pozemek nebude možné využít pro bydlení nebo jiné funkce vyjma již zmíněné 
individuální rekreace. 
Stanovisko SNMM: ZM dne 5.06.2014 pod č. usnesení 102/4/14 schválilo v zahrádkářských 
osadách  ceny smluvní za zahradu 100,- Kč/m2 
Projednáno v MK dne 1.12.2014: hlasováním  pro:8  proti:0  zdržel se:0 
MK doporu čuje 
Záměr prodeje projednán a schválen v ZM 11.12.2014 pod bodem 27/2/2014. 
Zveřejněno na úřední desce: od 8.01.2015 do 23.01.2015 není připomínek ani námitek. 
ZM schválilo dne 29.01.2015 pod bodem usnesení 62/3/15 prodej pozemku 
Stanovisko OSNMM:  KS byla připravená, žadatelka před podpisem požádala o změnu 
kupujícího z důvodu toho, že se dostala do finančních problémů a je proti ní vedeno 
exekuční řízení. Požádala o změnu kupujícího, a to na dceru A.R.. 
 
Návrh na usnesení:  
 
ZM revokuje usnesení ZM ze dne 29.01.2015 pod bodem 62/3/15 (schválení prodeje 
pozemku parc.č. 4362/7 o výměře 958 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice, za cenu smluvní  
ve výši 95.800,- Kč, Z.R., Litoměřice; cena byla stanovena s ohledem na to, že se jedná o 
nepotřebný majetek v zahrádkářské osadě určený pouze pro individuální rekreaci.)  
 
a 
 
ZM schvaluje prodej pozemku parc. č. 4362/7 o vým ěře 958 m2 (zahrada) v k.ú. 
Litom ěřice, za cenu smluvní ve výši 95.800,- K č, A.R., Litom ěřice; cena byla stanovena 
s ohledem na to, že se jedná o nepot řebný majetek v zahrádká řské osad ě určený 
pouze pro individuální rekreaci.  

 
 
34. Bezúplatný p řevod pozemk ů parc. č. 826/2, 2714/29, 2714/35 a 2714/55 
(ostat.plocha) v k.ú. Litom ěřice, smlouva č.j. 1047/2015 od ČR ÚZSVM, Rašínovo 
nábřeží 390, Praha 
Žadatel: OSNMM 
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Odůvodnění: Jedná se o pozemky, na kterých se nachází chodníky a zeleň (kruhový objezd 
Na Kocandě) v Litoměřicích. Dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, údržbu 
a správu pozemku provádí obec. Převody pozemků pod komunikacemi a veřejná 
prostranství jsou dle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR, převáděny do vlastnictví obce 
bezúplatně. 
Stanovisko OÚRM : Souhlasí s převodem. 
 

Parcelní 
číslo 

Název druhu 
pozemku 

Číslo 
LV 
parcely 

Výměra  Lokalita 

826/2 ost.plocha-zeleń 60000 296 křižovatka Na Valech 
2714/29 ost.plocha-zeleň 60000 9 dtto 
2714/35 ost.plocha-zeleň 60000 9 dtto 
2714/55 ost.plocha-zeleň 60000 196 zeleň kruhový objezd 
Záměr převodu projednán a schválen na ZM 18.03.2005  
 
Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje smlouvu č.j. 1047/2015 o bezúplatném p řevodu pozemk ů parc. č. 826/2, 
2714/29, 2714/35 a 2714/55 v k.ú. Litom ěřice, s ČR ÚZSVM, Rašínovo náb řeží 390, 
Praha.  

 

35.  Zřízení věcného b řemene – služebnosti umíst ění provozování, údržby a oprav 
elektriza ční distribu ční soustavy k části pozemk ů parc. č. 910 a 922/1 v k.ú. Litom ěřice 
Žadatel:  ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín  
 
Odůvodnění: V rámci stavební akce LT, Litom. Rooseveltova, kNN, p říp. 1420/23 (IV-12-„
4011518) byla žadatelem vybudována nová elektrizační distribuční soustava. " 
Před stavební akcí byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě pro zřízení věcného břemene 
č. 9810000350 dne1.10.2012. Objednavatelem geometr. plánu a jeho plátcem byl žadatel. 
Poplatky za vklad smlouvy do KN  hradí žadatel.  
 

Parcelní 
číslo 

Název druhu 
pozemku 

Způsob využití Výměra 
Druh 
zařízení 
(přípojka) 

Délka 
vedení 
bm 

náhrada 
za bm / 
Kč 

DPH 
21% 

výpočet      
(bez 
DPH) 

922/1 ostatní ostatní 1297 NN 13,06 96,00 263,29 1 
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plocha komunikace 253,76 

910 
ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikace 3608 NN 

58,22 96,00 
1 
173,72 

5 
589,12 

cena celkem bez DPH   71,28   
1 
437,00 
Kč 

6 
842,88 
Kč 

cena celkem s DPH         
8 
279,88 
Kč 

Cena za BM je určena dle platných zásad, schválených  Zastup. města  Litoměřice dne 23.6.2005 
pod  č. jed. I/20 
 
Návrh na usnesen:í 
 
ZM schvaluje z řízení věcného b řemene – služebnosti umíst ění, provozování, údržby  
a oprav elektriza ční distribu ční soustavy k části pozemku parc. č. 910 a 922/1 v k.ú. 
Litom ěřice v rozsahu dle GP č. 3958-221/2014 ve prosp ěch oprávn ěného spol. ČEZ 
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, D ěčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 6.843,-
Kč + 21% DPH a uhrazení poplatk ů za vklad práva do KN. 

 
 
36.  Zřízení věcného b řemene – služebnosti  umíst ění provozování, údržby a oprav 
vodovodní a kanaliza ční přípojky k části pozemk ů parc. č. 1345/6 a 1345/7 v k.ú. 
Pokratice 
Žadatel:   Manželé J. a B.M., Litoměřice 
 
Odůvodnění: Žadatelé vybudovali přípojku vody a kanalizace v pozemcích v majetku obce. 
Před stavební akcí byla s žadateli uzavřena smlouva o budoucí smlouvě pro zřízení věcného 
břemene č. 9810000240 dne 24.5.2010. Jednorázová náhrada za zařízení v předpokládané 
délce 11,5 bm ( 80,- Kč/m) ve výši  460,50 Kč ( tj.553,- s DPH)  byla žadateli uhrazena  
na základě budoucí smlouvy dne 17.6. 2010. 
Podle předloženého GP je skutečná délka umístění přípojek 8,21m. 
Objednavatelem geometr. plánu a jeho plátcem byl žadatel. Poplatek za vklad práva do KN 
hradí žadatel. 
 
Návrh na usnesení: 
                                                                                                                                                                                                                                            
ZM schvaluje z řízení věcného b řemene – služebnosti umíst ění provozování, údržby  
a oprav vodovodní a kanaliza ční přípojky k části pozemk ů parc. č. 1345/6 a 1345/7 
v k.ú. Pokratice v rozsahu dle GP č. 1348-18/2015 ve prosp ěch vlastníka pozemku 
parc. č. 1345/198 v k.ú. Pokratice. Jednorázovou úhradu ve  smluvní výši 553,-K č vč. 
DPH a poplatek za vklad práva do KN uhradí J. a B. M., Litom ěřice. 
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37. Zřízení věcného b řemene – služebnosti  umíst ění provozování, údržby a oprav 
plynárenského za řízení k části pozemku parc. č. 1345/6 v k.ú. Pokratice 
Žadatel:  RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem 
 
Odůvodnění : V rámci stavební akce „STL plynová p řípojka k pozemku p. č.1345/198 k.ú. 
Pokratice “ byla vybudována nová přípojka STL. Před stavební akcí byla uzavřena smlouva  
o budoucí smlouvě pro zřízení věcného břemene č. 9810000243 dne 9.6.2010. Investorem 
stavby jsou J. a B.M.,Litoměřice 
Objednavatelem geometr. plánu a plátcem byl Investor. Poplatek za vklad práva do KN  
a jednorázovou náhradu podle podmínek budoucí smlouvy bude hradit Investor. 
Oprávněným z věcného břemene bude RWE GasNet,s.r.o. 
 

Parcelní 
číslo 

Název 
druhu 
pozemku 

Způsob 
využití Výměra 

Druh 
zařízení 
(přípojka) 

Délka 
vedení 
bm 

náhrada 
za bm / 
Kč 

DPH 21% výpočet      
(bez DPH) 

1345/6 orná  komunikace 971 STL 3,53 27,00 20,02 95,31 
cena celkem bez DPH   3,53   20,02 Kč 95,31 Kč 
cena celkem s DPH         115,33 Kč 

Cena za BM je určena dle platných zásad, schválených  Zastup. města  Litoměřice dne 
23.6.2005 pod  č. jed. I/20 
 
Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje z řízení věcného b řemene – služebnosti umíst ění, provozování, údržby  
a oprav plynárenského za řízení k části pozemku parc. č. 1345/6 v k.ú. Pokratice 
v rozsahu dle GP č. 1348-18/2015 ve prosp ěch oprávn ěného RWE GasNet, s.r.o. 
Klíšská 940, Ústí nad Labem. Jednorázovou úhradu ve  výši 95,-K č + 21%DPH  
a poplatek za vklad práva do KN uhradí J. a B.M., L itom ěřice.  
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38. Zřízení věcného b řemene – služebnosti umíst ění provozování, údržby a oprav 
vodovodní a kanaliza ční přípojky k části pozemk ů parc. č. 2188/1,5227/48,5227/49 v k.ú. 
Litom ěřice 
Žadatel:  ČR-Státní oblastní archiv v Litoměřicích. Krajská 48/1, Litoměřice 
 
Odůvodnění:  Žadatel vybudoval ke své nemovitosti (objekt v Kasárnách pod Radobýlem) 
novou přípojku vody a kanalizace z ul. Kamýcké. Přípojka byla umístěna do pozemků parc.č. 
2188/1, 5227/48, 5227/49 v k.ú. Litoměřice.  
Vodovodní a kanalizační zařízení bylo vybudováno v pozemcích Města Litoměřice v délce 
38m. Pozemky parc.č. 5227/48,5227/49 v k.ú. Litoměřice získala obec zpět do vlastnictví  
na základě zákona č.172/1991 Sb., (historický majetek). Spolu se získáním nemovitostí  
do majetku obce je  umožnit podle ustanovení  § 2c odst.9  zákona Město Litoměřice povinno
172/1991 Sb., organizačním složkám  státu nebo státním organizacím, hospodařících 

 - služebností, nezbytných k užívání  s majetkem ČR zřízení bezúplatných věcných břemen
a provozu nemovitostí, ponechaných nadále v majetku ČR.  
RM dne  12.6.2014 s  pod č. usn. 318/16/2014 chválila záměr  bezúplatného věcného 

 umístění vodovodního a kanalizačního zařízení. Smlouva o budoucí smlouvě břemene
uzavřena dne 18.6.2014. 
Žadatel je objednavatelem a plátcem geometrického plánu pro umístění vodovodního  
a kanalizačního zařízení. Poplatek za vklad práva do KN bude hradit žadatel - je osvobozen. 
 
Návrh na usnesení: 
                                                                                                                                                                                                                                 
ZM schvaluje v souladu se zn ěním § 2c odst. 9 zákona č. 172/1991 Sb., zřízení 
bezúplatného v ěcného b řemene – služebnosti umíst ění provozování, údržby a oprav 
vodovodní a kanaliza ční přípojky k částem pozemk ů parc. č. 2188/1, 5227/48, 5227/49  
v k.ú. Litom ěřice v rozsahu podle GP č. 4269-5/2015 ve prosp ěch vlastníka pozemku 
parc. č. 5227/46 v k.ú. Litom ěřice. Náklady za vklad práva do KN nese ČR-Státní 
oblastní archiv v Litom ěřicích, Krajská 48/1, Litom ěřice. 
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M ě s t o   L i t o m ě ř i c e 
 
 

N Á V R H   D O   Z M 
 
 
pro jednání ZM, dne: 9.4.2015 
předkládá:   starosta 
 
Návrh předložit před jednáním ZM, nejpozději 7 dní před jednáním do 12.00 hod. sekretariátu města. 
Po zařazení do programu předkládá navrhovatel osobně s řádným odůvodněním. 
Má-li návrh souvislost s činností jiného odvětvového odboru MěÚ, je nutno uvést vyjádření tohoto 
odboru. Předkládající odbor či PO předloží ZM návrh ve 2 vyhotoveních - 1x k zápisu a 1x 
navrhovateli. 
 
 
 
Návrh:   Zm ěna kompetencí místostarost ů města Litom ěřic v oblasti TSM Litom ěřice 
 
 
 
Odůvodn ění:    
   
 
 
Dopad do rozpo čtu m ěsta:  
 
 
 
 
Návrh na usnesení:     
 
ZM schvaluje  změnu v rozdělení kompetencí místostarostů města Litoměřic v konkrétní oblasti 
svěřené působnosti Mgr. Václava Červína týkající se příspěvkové organizace TSM Litoměřice 
(problematika čistoty města a městské zeleně), která bude začleněna do kompetencí Ing. Pavla 
Grunda s účinností od 15. dubna 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:       Přijaté usnesení ZM č.:        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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

 
 

N  Á  V R  H     D  O     Z M 
 
 
pro jednání ZM dne: 9.4.2015 
předkládá: Ing. Pavel Grund, místostarosta 
 
Návrh doručit nejpozději 7 dní před jednáním ZM na sekretariát starosty a tajemníka v listinné a elektronické 
podobě. Má-li návrh souvislost s činností jiného odboru MěÚ, je nutno uvést jeho vyjádření. Má-li návrh zásadní 
dopad na hospodaření města, je nutno vyžádat stanovisko Útvaru kontroly a interního auditu. Návrh je třeba 
předkládat ve 2 vyhotoveních (1x k zápisu jednání ZM, 1x navrhovateli). V případě, že návrh bude po schválení 
realizovat jiný odbor než předkládající, musí být ZM předložen ve 4 vyhotoveních (1x k zápisu jednání ZM, 
1x navrhovateli, 1x odboru, který jej bude provádět a 1x odboru ekonomickému). 
 
Návrh:  Schválení poskytování měsíčních odměn členům zastupitelstva 
 
Odůvodnění: Na základě nařízení vlády č. 52/2015 ze dne 16. března 2015 došlo ke změně nařízení 
vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen nařízení vlády) a to ve směru navýšení o 3,5%.. 
 
Dopad do rozpočtu města:  Při schválení dojde u zastupitelů k navýšení roční odměny přibližně o částku 
20.800,- Kč a u nevolněného místostarosty o částku 5.400,- Kč.                   
V současné době není požadováno navýšení rozpočtu, případné změny budou řešeny během roku. 
 
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje měsíční odměnu s platností od 1.5.2015 
 
1. Neuvolněnému členovi zastupitelstva v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích a 
v souladu s nařízením vlády měsíční odměnu v následující výši : radní  2.640 Kč , předseda komise, 
výboru 2.433 Kč, člen komise, výboru 2.081 Kč , zastupitel 901 Kč. 
Uvedené částky se skládají z částky stanovené pro danou funkci a z příplatku podle počtu obyvatel. 
Při souběhu dvou a více funkcí se poskytne odměna složená ze součtu uvedených odměn za 
jednotlivé funkce v radě, komisi a výboru a z příplatku podle počtu obyvatel ke každé funkci 
zvlášť.  

     
2. Neuvolněnému místostarostovi v souladu s § 72, § 84 odst. 2 písm. n) zákona č.128/2000 Sb., o 
obcích a nařízením vlády v součtu odměny za výkon funkce a stanovené částky podle počtu 
obyvatel, krácené o ½, tj v částce 18.392 Kč.  
  
  
 
 
 
 
Podpis navrhovatele :                                                 Přijaté usnesení ZM č. :                                              
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 





M ě s t s k ý    ú ř a d    v    L i t o m ě ř i c í c h 
 
 

N Á V R H   D O   ZM 
 
 
pro jednání ZM, dne:  9.4.2015 
předkládá:  Mgr. Václav Červín 
 
 
 
Návrh předložit před jednáním ZM, nejpozději 7 dní před jednáním do 12.00 hod. sekretariátu města. 
Po zařazení do programu předkládá navrhovatel osobně s řádným odůvodněním. 
Má-li návrh souvislost s činností jiného odvětvového odboru MěÚ, je nutno uvést vyjádření tohoto 
odboru. Předkládající odbor či PO předloží ZM návrh ve 2 vyhotoveních - 1x k zápisu a 1x 
navrhovateli. 
 
 
 
Návrh:   Obecn ě závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromaž ďování, 

sběru, p řepravy, t řídění, využívání a odstra ňování komunálních odpad ů a systém 
nakládání se stavebním odpadem na území m ěsta Litom ěřice.  

 
 
 
 
 
Odůvodn ění:   V současné době platná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním 
odpadem na území města Litoměřice je neaktuální. Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 
1/2015 reaguje na zavedení odděleného sběru kovových odpadů prostřednictvím sběrných 
nádob včetně přehledu stanovišť, na ukončení mobilních svozů nebezpečných odpadů a 
v neposlední řadě na rozšíření sběrných nádob a stanovišť na separované odpady. Do 
návrhu vyhlášky byly dále promítnuty změny související s novelou zákona o odpadech. 
Tyto změny je nutné promítnout do obecně závazné vyhlášky města. 

 
 
 
 
 
Návrh na usnesení:     
 
ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku  č.1/2015,  kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním 
odpadem na území města Litoměřice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:       Přijaté usnesení ZM č.:        
 
 

 



 
 

M Ě S T O   L I T O M Ě Ř I C E 
 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, 
 

kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů 

 a systém nakládání se stavebním odpadem na území města Litoměřice 
 
Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání konaném dne 9. 4. 2015 usneslo vydat 
na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a podle § 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 l  

Předmět a působnost vyhlášky 
 

1) Vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území města Litoměřice zavedený 
městem Litoměřice (dále jen „systém nakládání s komunálním odpadem“) a systém 
nakládání se stavebním odpadem. 

2) Systém nakládání s komunálním odpadem je závazný pro nepodnikající fyzické osoby, 
kterým vzniká na území města Litoměřice (dále jen „město“) komunální odpad a současně 
pro původce, kteří produkují odpad podobný komunálnímu odpadu, kteří na základě 
smlouvy s městem využívají systém nakládání s komunálním odpadem zavedený městem, 
(dále jen „osoby“). 

3) Systém nakládání se stavebním odpadem je závazný pro nepodnikající fyzické osoby. 
 

Článek 2  
Základní pojmy 

 
1) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí 

zbavit. 
2) Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území města při činnosti fyzických 

osob, který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů1), s výjimkou odpadů 
vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. 

3) Nápojové kartony jsou kompozitní (vícesložkové) obaly typu Tetra Pack 
(např. od mléka, vína, džusů a jiných nápojů). 

4) Biologicky rozložitelným odpadem se pro účely této vyhlášky rozumí materiál 
rostlinného původu, zejména z domácností, údržby zahrad a jiných ploch pokrytých 
vegetací (např. listí, větve, tráva, rostliny, ovoce, zelenina). 

5) Nebezpečný odpad jsou všechny složky komunálního odpadu, které jsou podle zákona 
o odpadech nebezpečným odpadem (odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných 

                                                 
1) vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 

nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při 
udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů 



vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona o odpadech) - např. zbytky barev 
a rozpouštědel, zbytky spotřební chemie, pesticidy, upotřebené motorové a převodové 
oleje, léky, znečištěné obaly, nekompletní ledničky, televizory a monitory obsahující 
nebezpečné látky. 

6) Objemný odpad je složka komunálního odpadu, která pro velké rozměry nebo hmotnost 
nemůže být odkládána do sběrných nádob na směsný komunální odpad (např. starý 
nábytek, koberce, matrace apod.). 

7) Směsný komunální odpad je složka komunálního odpadu, která zůstává po vytřídění 
složek komunálního odpadu uvedených v čl. 3 písm. a) až i) této vyhlášky. 

8) Sběrný dvůr je místo2), kam mohou osoby během provozní doby3) odkládat určené složky 
komunálního odpadu. Nachází se v ulici Nerudova (vjezd od křižovatky s ulicí 
Revoluční). 

9) Sběrný pytel  je zvláštní plastový pytel s logem svozové společnosti o objemu 120 litrů 
pro papír, plasty a nápojové kartony a směsný komunální odpad; vydává se na Městském 
úřadu města. 

10) Svozový den je den, kdy se odváží naplněné a odložené pytle s papírem, plastem a 
nápojovými kartony a směsným komunálním odpadem z volně přístupných míst před 
nemovitostmi v místech nepřístupných pro svozovou techniku (ulice Mlýnská, Pod Strání, 
Nádražní, Za Plynárnou, Dělová cesta).  

11) Stavební odpad je odpad, který vzniká při stavební a demoliční činnosti, a není odpadem 
komunálním. Jedná se například o beton, tašky, keramiku, sádrové stavební hmoty, plasty, 
sklo, dřevo, kámen, omítku, izolační materiály, výkopovou zeminu. 

 
Článek 3  

Systém třídění komunálního odpadu 
 

Komunální odpad se v systému nakládání s komunálním odpadem třídí na tyto složky: 
a) sklo bílé; 
b) sklo barevné; 
c) papír;  
d) plasty a nápojové kartony;4) 
e) kovy; 
f) biologicky rozložitelný odpad; 
g) oděvy a textil; 
h) nebezpečný odpad; 
i) objemný odpad; 
j) směsný komunální odpad. 

 
Článek 4  

Místa určená k odkládání složek komunálního odpadu 
 
1) Jednotlivé složky komunálního odpadu se odkládají: 

a) sklo bílé –  

                                                 
2) sběrný dvůr ve smyslu § 1 písm. a) vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 321/2014 Sb., o rozsahu 

a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů 
3) provozní doba je 6 dnů v týdnu a je zveřejněna na vstupu do sběrného dvora a na internetových stránkách 

města 
4) město ve smyslu § 3 odst. 2 vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu 

zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů, zajistilo, že s ohledem na systém dalšího 
nakládání s touto složkou komunálního odpadu nedochází odděleným soustřeďováním plastů a nápojových 
kartonů do jedné nádoby ke zhoršení využitelnosti sebraných odpadů v porovnání s tím, pokud by tyto odpady 
byly soustřeďovány samostatně  



1. do zvláštních sběrných nádob (kontejnery o objemu 1100 litrů označených bílou 
barvou a příslušným nápisem) umístěných na stanovištích uvedených v příloze č. 1 
této vyhlášky, 

2. ve sběrném dvoře; 
b) sklo barevné –  

1. do zvláštních sběrných nádob (kontejnery o objemu 1100 litrů označených zelenou 
barvou a příslušným nápisem) umístěných na stanovištích uvedených v příloze č. 1 
této vyhlášky nebo do podzemního kontejneru (o objemu 5000 litrů označeného 
zelenou barvou) umístěného v ulici Dlouhé a v ulici České armády, 

2. ve sběrném dvoře; 
c) papír –  

1. do zvláštních sběrných nádob (kontejnery o objemu 1100 litrů označených modrou 
barvou a příslušným nápisem) umístěných na stanovištích uvedených v příloze č. 1 
této vyhlášky, do popelnic o objemu 240 litrů umístěných na Mírovém náměstí 
a v přilehlých ulicích nebo do podzemního kontejneru (o objemu 5000 litrů 
označeného modrou barvou) umístěného v ulici Dlouhé a v ulici České armády, 

2. ve sběrném dvoře, 
3. do sběrného pytle modré barvy (vydávaných Městským úřadem města v případě 

míst nepřístupných pro svozovou techniku – ulice Mlýnská, Pod Strání, Nádražní, 
Za Plynárnou, Dělová cesta) odkládaných po naplnění ve svozový den na volně 
přístupné místo před nemovitost; 

d) plasty a nápojové kartony –  
1. do zvláštních sběrných nádob (kontejnery o objemu 1100 litrů označených žlutou 

barvou a příslušným nápisem) umístěných na stanovištích uvedených v příloze č. 1 
této vyhlášky, do popelnic o objemu 240 litrů umístěných na Mírovém náměstí 
a v přilehlých ulicích, nebo do podzemního kontejneru (o objemu 5000 litrů 
označeného žlutou barvou) umístěného v ulici Dlouhé a v ulici České armády, 

2. ve sběrném dvoře, 
3. do zvláštních plastových pytlů žluté barvy s logem svozové společnosti o objemu 

120 litrů (vydávaných Městským úřadem města v případě míst nepřístupných 
pro svozovou techniku – ulice Mlýnská, Pod Strání, Nádražní, Za Plynárnou, 
Dělová cesta) odkládaných po naplnění ve svozový den na volně přístupné místo 
před nemovitost; 

e) kovy –  
1. ve sběrném dvoře, 
2. do zvláštních sběrných nádob (kontejnery o objemu 1100 litrů šedé barvy) 

umístěných na stanovištích uvedených v příloze č. 2 této vyhlášky; 
f) biologicky rozložitelný odpad –  

1. do zvláštních sběrných nádob (popelnice hnědé barvy o objemu 240 litrů) 
přidělených na žádost k objektům vyprazdňovaných zpravidla v období od dubna 
do října kalendářního roku,5) 

2. do velkoobjemových vaků o objemu 1170 litrů (tzv. „BIG BAG“) vydávaných na 
vrátnici Technických služeb města Litoměřice a odkládaných po naplnění 
v určeném termínu (sděluje se osobě při vydání BIG BAGu) na ulici, 

3. ve sběrném dvoře; 
g) oděvy a textil –  

1. do speciálních kontejnerů (sběrných boxů společnosti KOUTECKÝ, s. r. o.) 
označených nápisem „TEXTIL“ umístěných na stanovištích uvedených v příloze 
č. 3 této vyhlášky),6) 

                                                 
5) konkrétní období v příslušném kalendářním roce se vyhlašuje na úřední desce Městského úřadu města, 

na internetových stránkách města a v radničním zpravodaji  



2. ve sběrném dvoře; 
h) nebezpečný odpad – do zvláštních sběrných nádob umístěných ve sběrném dvoře; 
i) objemný odpad – do velkoobjemového kontejneru umístěného ve sběrném dvoře; 
j) směsný komunální odpad –  

1. do typizovaných sběrných nádob přidělených k příslušné nemovitosti (popelnice 
o objemu 120 nebo 240 litrů) nebo společných pro více uživatelů (kontejnery 
o objemu 1100 litrů); 

2. do zvláštních plastových pytlů s logem svozové společnosti o objemu 120 litrů 
(vydávaných Městským úřadem města v případě míst nepřístupných pro svozovou 
techniku – ulice Mlýnská, Pod Strání, Nádražní, Za Plynárnou, Dělová cesta) 
odkládaných po naplnění ve svozový den před nemovitost, 

3. do odpadkových košů rozmístěných na veřejném prostranství - pouze drobný 
směsný komunální odpad vzniklý na veřejném prostranství. 

2) Dalšími místy, mimo systém nakládání s komunálním odpadem zabezpečený městem, kde 
lze odkládat složky odpadu (nebo věci), které by se jinak staly odpadem komunálním, jsou 
např.: 
a) lékárny, specializované obchody, veřejné budovy (úřady) a školy, pokud je v nich 

organizován sběr určitých složek odpadu (nebo věcí), který by se jinak stal odpadem 
komunálním (např. baterie, prošlé a nespotřebované léky, elektrozařízení), 

b) jiná místa, pokud slouží ke sběru určitých složek odpadu (nebo věcí), které by se jinak 
staly odpadem komunálním, např. výkupny surovin, kontejnery jiných subjektů 
organizujících sběr odpadu nebo zpětný odběr apod.7) 

 
Článek 5 

Povinnosti osob 
 
1) Osoby jsou povinny: 

a) komunální odpad třídit na složky uvedené v článku 3 a odkládat na místa určená 
k odkládání jednotlivých složek komunálního odpadu dle článku 4 odst. 1 vyhlášky, 

b) ukládat do sběrných nádob pouze ty složky, které odpovídají označení sběrné nádoby 
dle článku 4 odst. 1 vyhlášky, 

c) přistavit sběrnou nádobu na směsný komunální odpad k vyprázdnění v den 
vyprazdňování8) nebo pytel papír, plasty a nápojové kartony a na směsný komunální 
odpad k odvozu ve svozový den před objekt na volně přístupné místo, 

d) přistavit typizovanou sběrnou nádobu na biologicky rozložitelný odpad k vyprázdnění 
v den vyprazdňování9) před objekt na volně přístupné místo. 

2) K zajištění bezproblémového chodu systému nakládání s komunálním odpadem, zejména 
za účelem správného vyprazdňování sběrných nádob, se stanoví zákaz zhutňování nebo 
udupávání odpadu ve sběrných nádobách a povinnost plnit sběrné nádoby tak, aby je bylo 
možno uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával. 

 
 
 

                                                                                                                                                         
6) Město zajišťuje smluvně (při odložení se stává vlastníkem odpadu město a následně převádí smluvně 

vlastnictví odpadu na osobu oprávněnou k převzetí dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech) plnění povinností 
původce odpadů. 

7) např. zpětný odběr elektrozařízení do sběrných nádob firem Asekol nebo Elektrowin umístěných ve sběrném 
dvoře nebo v areálu společnosti KOVOŠROT GROUP CZ, a.s., Želetická 32, Litoměřice, dále do E-boxů 
firmy Asekol umístěných v budovách Městského úřadu města (Mírové nám., ul. Pekařská a ul. Topolčianská) 
a dále do stacionárních kontejnerů červené barvy firmy Asekol rozmístěných po městě (ul. Bojská, ul. Marie 
Majerové – u supermarketu Albert, ul. Marie Pomocné – u prodejny Penny Market s. r. o., ul. Jiřího 
z Poděbrad, ul. Stránského – u autobusové zastávky, ul. U Stadionu – u základní školy)  

8) sběrné nádoby na směsný komunální odpad o objemu 120 a 240 litrů se vyprazdňují celoročně 1x týdně  
9) sběrné nádoby na biologicky rozložitelný odpad se vyprazdňují pouze v období zpravidla od dubna do října 

1x za 14 dnů  



Článek 6 
Systém nakládání se stavebním odpadem 

 
Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.10) 
 

Článek 7 
Zrušovací ustanovení 

 
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním 
odpadem na území města Litoměřice, ze dne 30. 1. 2014. 

 
Článek 8 
Účinnost 

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti z důvodu naléhavého obecného zájmu dnem vyhlášení. 
 
 
 
 
 
 

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

Mgr. Karel Krejza 
místostarosta 

Mgr. Ladislav Chlupáč 
starosta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne:  .............. 2015  
 
Sejmuto z úřední desky dne:  .............. 2015 

                                                 
10) Fyzické osoby nepodnikající mají možnost v některých případech v souladu s provozním řádem sběrného 

dvora odložit určité množství stavebního odpadu zdarma. Dalším místem, které lze využít k odložení 
stavebního odpadu za úplatu je např. recyklační zařízení v Třebouticích provozované Technickými službami 
města Litoměřice. Občané města mají v tomto zařízení možnost uložit až 5 tun stavebního odpadu za 
kalendářní rok zdarma.  



Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém 
nakládání se stavebním odpadem na území města Litoměřice 
  

PŘEHLED STANOVIŠŤ KONTEJNERŮ 
NA TŘÍDĚNÉ ODPADY (SKLO, PAPÍR A PLASTY) 

 

Poř. č. Ulice – popis stanoviště Papír Sklo bílé Sklo 
barevné Plasty 

1.  1. ZŠ – Na Valech  1 0 0 1 
2.  3. ZŠ – Boženy Němcové 1 0 0 1 
3.  8. ZŠ – Ladova 0 0 1 1 
4.  A. Muchy – č. p. 4  - roh stání SKO11) 1 0 0 1 
5.  A. Muchy – křižovatka U statku 1 0 1 1 
6.  A. Muchy – roh Ladova 1 0 1 1 
7.  A. Muchy – u stánku 3 0 1 1 
8.  A. Muchy – uprostřed ulice 0 0 0 1 
9.  A. Muchy – naproti č. p. 18 2 1 0 1 
10.  Alšova – parkoviště (klec na kontejnery) 1 0 0 1 
11.  Alšova – parkoviště (křižovatka Hrubínova) 1 0 0 1 
12.  Alšova – u MŠ 0 0 0 1 
13.  Ankertova – u trafostanice 1 1 1 1 
14.  Baarova – uprostřed ulice (vedle klece) 1 0 1 2 
15.  Bojská – panelové domy (stání SKO) 0 0 0 1 
16.  Broskvová – uprostřed 1 0 0 1 
17.  České armády – křižovatka Stránského (PK12)) 1 0 1 1 
18.  České armády – stání SKO u č. p. 95/18 0 0 0 1 
19.  Dalimilova – křižovatka Samo Tomáška  1 1 1 2 
20.  Dlouhá 182/23 1 0 0 1 
21.  Dlouhá 6 – Integrovaná střední škola 1 1 0 1 
22.  Dlouhá – u hodin (PK) 1 0 1 1 
23.  Dolní Rybářská – u viaduktu 1 0 0 1 
24.  Družstevní – před odbočkou do Mládežnické 1 0 0 2 
25.  Družstevní – u plakátovacího sloupu 3 0 1 3 
26.  Družstevní – uvnitř sídliště 1 0 1 1 
27.  Dukelská – dolní stání SKO vpravo  1 0 1 1 
28.  Dukelská – dolní stání SKO vlevo 0 1 0 1 
29.  Dukelská – prostřední stání SKO vpravo 1 0 1 1 
30.  Dukelská – horní stání SKO vlevo 1 1 0 1 
31.  Dukelská – horní stání SKO vpravo 1 0 1 1 
32.  Eliášova – u zdi 1 0 1 2 
33.  Gotický hrad – centrum cestovního ruchu 1 0 1 1 
34.  Havlíčkova – křižovatka Nezvalova 2 0 2 2 
35.  Havlíčkova – 7. ZŠ 1 0 0 1 
36.  Heydukova – 2. panelák (z ul. Plešivecká) 0 1 1 1 
37.  Heydukova – 3. panelák (z ul. Plešivecká) 1 0 0 1 

38.  Heydukova – křižovatka Seifertova 
(parkoviště) 2 1 1 2 

39.  Hotel LABE 1 0 1 1 

                                                 
11) Stání SKO = stanoviště sběrných nádob na směsný komunální odpad 
12) PK = podzemní kontejnery 



Poř. č. Ulice – popis stanoviště Papír Sklo bílé Sklo 
barevné Plasty 

40.  Hrubínova – horní stání SKO 1 0 1 0 
41.  Hrubínova – pod ořechem 0 0 0 1 
42.  Hrubínova – spodní stání SKO 1 0 0 1 
43.  Husova – nad závorami (plakátovací sloup) 1 0 1 2 
44.  Husova – nákl. nádraží 2 0 1 2 
45.  Husova – u Katastrálního úřadu 1 0 0 1 
46.  Jarošova – u garáží 2 0 1 1 
47.  Jiřího z Poděbrad – u domu č. p. 31 1 1 1 1 
48.  Jiřího z Poděbrad – u stání SKO 1 0 1 1 
49.  Kardinála Trochty – uprostřed ulice 1 0 0 1 
50.  Kardinála Trochty – křižovatka V Zahradách 1 0 0 1 
51.  Karla IV – u pavilonu Zahrada Čech 2 1 1 2 
52.  Kaštanová – křižovatka Ořechová (u zdi) 1 0 1 1 
53.  Kaštanová – na konci (u č. p. 544)  1 0 0 1 
54.  Klášterní – stání SKO u domu č. p. 89/3 1 0 0 1 
55.  Kosmonautů č. p. 1 – stání SKO 1 0 0 1 
56.  Kosmonautů č. p. 8 – stání SKO 2 0 1 2 
57.  Kubínova – stání SKO u potoka (horní) 1 0 0 1 
58.  Kubínova – u lávky u č. p. 440/1 2 0 1 2 
59.  Kubínova – u plakátovacího sloupu 1 0 1 1 
60.  Kubínova – velké stání SKO u č. p. 12 1 0 1 1 
61.  Kubínova – naproti č. p. 6 1 0 0 1 
62.  Kubínova – stání SKO u č. p. 8 0 0 0 1 
63.  Ladova – u redukční stanice 1 0 1 1 
64.  Liberecká – křižovatka s Palackého 1 0 1 1 
65.  Liberecká – u horního nádraží (Teplická) 3 1 1 5 
66.  Liberecká – Gymnázium  1 0 0 1 
67.  Lidická 148/4 1 0 0 1 
68.  Lidická 52/1 1 0 0 1 
69.  Liškova – křižovatka s E. Krásnohorské 1 0 1 2 
70.  Liškova – u Severky 1 0 1 1 
71.  Liškova – u kotelny (křižovatka Odboje) 1 1 1 1 
72.  Liškova – pod svahem u Raab Karcher  1 1 1 1 
73.  Liškova – u domů č. p. 60, 62 1 0 1 1 
74.  Lodní náměstí 1 0 1 1 
75.  Macharova cesta – křižovatka Brožíkova 1 1 1 2 
76.  Máchovy schody 0 0 0 1 

77.  Marie Majerové – křižovatka Revoluční (u 
Alberta) 2 0 2 2 

78.  Marie Majerové – u domu č. p. 1827/15  0 0 0 1 
79.  Mentaurov – JUNÁK 1 0 1 1 
80.  Meruňková – u sloupu 1 0 1 1 
81.  Městský úřad – Mírové náměstí (ve dvoře) 1 0 0 1 
82.  Městský úřad – Pekařská (ve dvoře) 1 0 0 1 
83.  Michalovická – u pohřební služby 1 0 0 1 
84.  Mi řejovická – před č. p. 27 1 0 0 1 
85.  Mírové náměstí 20/19 1 0 0 1 
86.  Mírové náměstí 21/13 1 0 0 1 
87.  Mládežnická 1 0 1 1 



Poř. č. Ulice – popis stanoviště Papír Sklo bílé Sklo 
barevné Plasty 

88.  Mostecká – u kostela 3 0 1 1 
89.  Mrázova – nad SPARTOU 1 1 1 1 
90.  Na Mýtě  1 0 1 1 
91.  Na Vinici  1 0 1 2 
92.  Na Vinici – Jiříkovy kasárny 1 0 1 4 
93.  Na Výsluní – uprostřed ulice 0 0 0 1 
94.  Nerudova – Sběrný dvůr 2 1 1 2 
95.  Nezvalova – stání SKO horní 1 0 0 1 
96.  Nezvalova – stání SKO prostřední 1 0 0 2 
97.  Novobranská 159/2 1 0 0 1 
98.  Novobranská 75/3 1 0 0 1 
99.  Odboje – křižovatka s Dobrovského 2 1 1 4 
100. Okružní – bytový dům č. p. 295  1 0 0 1 
101. Okružní – 138/14 1 0 0 1 
102. Ořechová – křižovatka Meruňková 1 0 0 1 
103. Ostrov – u tenisových kurtů 0 0 0 1 
104. Palachova – křižovatka Šaldova 3 0 1 3 
105. Palachova – křižovatka Turgeněvova  1 0 0 1 
106. Parkoviště Na Valech – u Telecomu 0 0 0 1 
107. Parkoviště Na Valech – u záchodků 1 0 0 1 
108. Parkoviště Na Valech – naproti internátu 2 1 1 2 
109. Penzion pro seniory 1 0 1 1 
110. Platanová – stání SKO dole 1 0 0 1 
111. Platanová – stání SKO uprostřed 1 0 0 1 
112. Platanová – stání SKO nahoře 1 0 1 1 
113. Plešivecká – křižovatka Heydukova 1 1 0 2 
114. Plešivecká – u MŠ 1 0 0 2 
115. Plešivecká – u trafostanice 2 1 1 2 
116. Plešivecká – naproti veterinární klinice 1 0 0 1 
117. Pod Březinovou cestou – u garáží 1 0 1 1 
118. Pod vinicí – u dět. hřiště (vedle garáží) 2 0 1 2 
119. Pokratická – hostinec u Kapličky 1 0 1 2 
120. Pokratická – nahoře u Krebsu 2 1 1 2 
121. Pokratická – naproti lékárně 1 1 1 1 
122. Pokratická – naproti tržnici 0 0 0 1 

123. Propojení Švermova – Stránského (u stání 
SKO) 1 0 0 1 

124. Raisova – uprostřed 1 0 1 2 
125. Revoluční – křižovatka Havlíčkova  2 0 1 1 
126. Revoluční – stání SKO u domu č. p. 19  1 0 0 1 
127. Revoluční – stání SKO horní 1 0 1 1 
128. Revoluční – u pekárny 1 0 0 1 
129. Revoluční spojnice M. Majerové – u školky 1 0 0 0 
130. Revoluční spojnice M. Majerové – stání SKO 0 0 1 1 
131. Rooseveltova – (před večerkou) 2 0 1 2 
132. Rooseveltova – křižovatka Sládkova 1 0 0 1 
133. Růžovka – uprostřed ulice 1 0 1 2 
134. Sadová – u hřiště 1 0 1 2 
135. Seifertova – u OSSZ 1 0 1 1 



Poř. č. Ulice – popis stanoviště Papír Sklo bílé Sklo 
barevné Plasty 

136. Smetanova – dolní stání SKO 1 1 0 1 
137. Smetanova – horní stání SKO 1 0 1 1 
138. Smetanova – stání SKO u domu č. p. 3 1 0 0 1 
139. Sokolovská – pod schody 1 0 1 1 
140. Sokolská 1 0 1 1 
141. Sovova – Palachova kino MÁJ 2 1 0 2 
142. Speciální škola Dalimilova 0 0 0 1 
143. Stavbařů  1 0 1 1 
144. Stránského – č. p. 35 stání SKO 1 0 1 2 
145. Stránského – odbočka do Družstevní 0 0 0 1 
146. Stránského – proti Šroubku 1 0 1 1 
147. Svojsíkova – vzadu u parku (za jídelnou) 1 1 1 1 
148. Šaldova – u dětského hříště 1 0 1 1 
149. Škroupova – u stání SKO  (naproti č. p. 11) 1 0 1 1 

150. Škroupova – před rohem s Bójskou (naproti č. 
p. 19) 1 0 0 1 

151. Štursova – u trafostanice (Kosmonautů) 1 0 0 1 
152. Švermova – pečovatelský dům  1 0 0 1 
153. Švermova – křižovatka s Mrázovou 1 0 1 1 
154. Švermova – u SPARTY 0 0 0 1 
155. Teplická – u závor 1 0 1 1 

156. Teplická u závor II. – naproti bazaru hol. 
nábytku 1 0 1 1 

157. Tolstého 1 0 1 2 
158. Topolčianská – parkoviště proti 6. ZŠ 1 1 1 1 
159. Topolčianská – u dopraváku 1 0 1 1 
160. Třebízského – u trafostanice 1 0 1 1 
161. Turgeněvova – parkoviště u Finančního úřadu 2 0 1 2 
162. Tylova 8 – ve dvoře 1 0 0 1 
163. U Červeného kostela 2 0 1 2 
164. U Kapličky – za zdravotním střediskem 1 0 0 1 
165. U Kapličky – č. p. 9 stání SKO 1 0 0 0 
166. U Koliby 1 0 1 1 
167. U Stadionu – TJ Slavoj 2 1 1 2 
168. U Stadionu – 6. ZŠ vedle stání SKO 1 0 0 1 
169. Višňová – křižovatka Jahodová 1 0 1 1 
170. Vojtěšská – parkoviště za kulturním domem 1 0 2 1 
171. Vrchlického – křižovatka U Stadionu 1 0 0 1 
172. Werichova – pod točnou 2 0 1 3 
173. Zahradnická – Dům seniorů 1 0 0 1 
174. Zahradnická – u lípy 0 0 1 1 
175. Zimní stadion 0 0 0 1 
176. Zelená – u bytového domu č. p. 2212 0 0 0 1 

177. Zelená – naproti parkovišti u veterinární 
kliniky  1 0 1 1 

178. Žernosecká – SVOBA  0 0 0 1 
179. Žernosecká – SEFA  1 0 0 1 
180. Žižkova – dopravní hřiště 1 0 0 0 

 



Příloha č. 2 obecně závazné vyhlášky č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém 
nakládání se stavebním odpadem na území města Litoměřice 
   
 

PŘEHLED STANOVIŠŤ KONTEJNERŮ NA KOVY 
 
 

• ul. Dukelská – dolní stání směsného komunálního odpadu vlevo 
• ul. Jiřího z Poděbrad – u domu č. p. 31 
• ul. Havlíčkova – křižovatka Nezvalova 
• ul. Husova – nad závorami (plakátovací sloup) 
• ul. Heydukova – křižovatka Seifertova (parkoviště) 
• ul. Marie Majerové – u supermarketu Albert 
• ul. Stránského – u autobusové zastávky 
• ul. U Stadionu – u ZŠ vedle stání směsného komunálního odpadu 
• ul. U Kapličky – za zdravotním střediskem 
• ul. Vojtěšská – parkoviště za kulturním domem 

  
 



Příloha č. 3 obecně závazné vyhlášky č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém 
nakládání se stavebním odpadem na území města Litoměřice 

 
 

PŘEHLED STANOVIŠŤ KONTEJNERŮ NA ODĚVY A TEXTIL  
 
 

� ul. Alfonse Muchy – křižovatka U Statku 
� ul. Bojská 
� ul. Družstevní – uvnitř sídliště 
� ul. Marie Majerové – u supermarketu Albert (2 ks) 
� ul. Marie Pomocné – naproti prodejně Penny Market s.r.o. (3 ks) 
� ul. Nerudova – roh ulice Nerudova a Sokolovská 
� ul. Nerudova – sběrný dvůr (2 ks) 
� ul. Sovova – Palachova u kina MÁJ 
� ul. Stránského – u autobusové zastávky 
� ul. Třebízského 
� ul. U Stadionu – u základní školy 
� ul. Vojtěšská – parkoviště za kulturním domem 
� ul. Želetická – areál společnosti KOVOŠROT GROUP CZ a.s. 
� ul. Želetická – u obchodního centra Interspar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



M ě s t s k ý    ú ř a d    v    L i t o m ě ř i c í c h 
 
 

N Á V R H   D O   ZM 
 
 
pro jednání ZM, dne:   9.4. 2015 
předkládá:                    Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta 
 
 
Návrh předložit před jednáním ZM, nejpozději do čtvrtka (7 dní před jednáním) do 12.00 hod. 
sekretariátu města.. Po zařazení do programu předkládá navrhovatel osobně s řádným odůvodněním. 
Má-li návrh souvislost s činností jiného odvětvového odboru MěÚ, je nutno uvést vyjádření tohoto 
odboru. Předkládající odbor předloží ZM návrh ve 2 vyhotoveních - 1x k zápisu a 1x navrhovateli. 
 
 
Návrh:   

1. Vzetí na vědomí rezignaci člena dozorčí rady 1. Geotermální Litoměřice, a.s.   

2. Návrh nových členů dozorčí rady a členů představenstva 1. Geotermální Litoměřice, a.s. pro 

nové funkční období  
 
Odůvodn ění:  
 
ad 1 - V souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, oznámil Ing. 
Vladimír Kestřánek, MBA, dne 17.9. 2014 svou rezignaci na člena dozorčí rady (DR) 1. Geotermální 
Litoměřice a.s. Vzhledem k tehdy se blížícím komunálním volbám a vzhledem k tomu, že DR mohla i 
nadále vykonávat svou činnost bez omezení, bylo rozhodnuto vedením společnosti o dočasném 
fungování DR v počtu 5 členů a její doplnění po komunálních volbách. 
 
ad 2 - Funkční období členů dozorčí rady (DR) a představenstva (PAS) je 5 let. Toto funkční období 
vyprší většině stávajících členů DR a PAS v květnu 2016, proto je navrhováno, aby proces doplnění 
nového člena DR (viz bod 1.) byl spojen s volbou celé DR, resp. PAS. Spojením těchto úkonů dojde 
k úspoře finančních prostředků a zjednodušení procesu zápisu do obchodního rejstříku (namísto 2 
bude pouze 1).  
 
Do nového funkčního období jsou navrhováni tito členové DR a PAS: 
do DR: 
- Ing. Radek Lončák, MBA 
- Mgr. Martin Hrdina 
- Mgr. Václav Červín 
- Bc. Petr Prchal 
- Ing. Pavel Grund 
- Jaroslav Růžička 
 
do PAS: 
- Mgr. Ladislav Chlupáč (předseda PAS) 
- Mgr. Karel Krejza 
- MUDr. Petr Pinka 

 
POZN: Jmenování do funkce člena DR se provádí usnesením Rady města Litoměřice. Usnesení rady 
Města Litoměřice jsou činěna v rámci výkonu akcionářských práv dle ust. § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 
128/2000 Sb., o obcích, kde RM vykonává funkci jediného akcionáře v působnosti valné hromady 
obchodní společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s. se sídlem Litoměřice, Litoměřice - Město, Mírové 
náměstí 15/7, PSČ 412 01, IČ: 24840688, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2202.  



Dopad do rozpo čtu m ěsta:  Návrh nemá dopad do rozpočtu města    
 
 
Návrh na usnesení:   
 
1. ZM bere na vědomí rezignaci člena dozorčí rady 1. Geotermální Litoměřice, a.s.  Ing. Vladimíra 

Kestřánka, MBA 

2. ZM schvaluje návrh nových členů dozorčí rady a představenstva 1. Geotermální Litoměřice, a.s.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:          Přijaté usnesení: ______________ 



M ě s t o    L i t o m ě ř i c e 
 
 

N Á V R H   D O   ZM 
 
pro jednání ZM, dne:    9.4. 2015 
předkládá:                    Mgr. Karel Krejza, místostarosta  
zpracoval:                    Ing. Andrea K řížová, vedoucí odboru ŠKSaPP   
   
Návrh: Schválení smlouvy o dílo - Zateplení a výměna otvorových výplní ZŠ U Stadionu a MŠ 
Masarykova – část ZŠ U Stadionu střešní plášť 
 
Odůvodn ění: 
Jedná se o realizaci stavební akce „Zateplení a výměna otvorových výplní ZŠ U Stadionu a MŠ 
Masarykova“, na kterou byla získána podpora z Operačního programu Životní prostředí, výzva č. 50. 
výzva OPŽP, 3.2.1. Realizace úspor energie, dle doporučení energetického auditora v rozsahu 
zateplení obvodového pláště a výměny otvorových výplní za účelem úspory provozních výdajů  
a snížení spotřeby energie.  
Součástí následně zpracované PD pro realizaci stavby byla i oprava střešního pláště budovy základní 
školy. Podlimitní veřejná zakázka byla zadána na kompletní zhotovení díla dle PD s právem 
zadavatele uzavřít SOD i na část předmětu plnění. 
Vítězný uchazeč CHTLTM + CHTHB Zateplení Litoměřice, Chládek & Tintěra, a. s. (Správce 
společnosti), Nerudova 16, 412 01 Litoměřice, IČ: 62743881 a Chládek & Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. 
(Společník), Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 60932171 byl potvrzen na základě zprávy  
o posouzení a hodnocení nabídek dne 12.3.2015 usnesením RM č. 266/12/2015 a následně s ním 
byla uzavřena smlouva o dílo v rozsahu předmětu plnění bez realizace střešního pláště v celkové 
ceně 35.955.897,-Kč včetně DPH v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2015. 
Vzhledem k faktu, že objekt základní školy byl vybudován na přelomu 60. a 70. let 20. století,  
a přestože dochází ze strany vlastníka k pravidelné údržbě stávajícího povrchu střechy, bude nutné 
v horizontu 5let kompletní výměnu střešní krytiny zrealizovat – dle PD je potřebná výměna stávající 
PUR izolace s UV nástřikem za zateplení z PVC s foliovou hydroizolací. Z technologického hlediska 
by bylo vhodné realizovat tuto výměnu při vlastním zateplování objektu a plynule navázat na zateplení 
pláště, což jednak sníží náklady na dodatečnou výměnu v budoucnu (zařízení staveniště), a dále pak 
eliminuje vznik tepelných mostů a případné poškození nové fasády objektu. Cena předmětu plnění dle 
nabídky vítězného uchazeče činí 5.096.401Kč včetně DPH. 
Zhotovitel nabídl možnost odkladu splatnosti ceny díla, aby  mohla být uhrazena až následně 
z rozpočtu města pro rok 2016, a to formou dodavatelského úvěru s výší úroků 0,4% p.a.  
Za předpokladu předání díla, běžné délky splatnosti (45dní) bude představovat doba úvěru cca 
4měsíce, což představuje dodatečné náklady díla zhruba 6.700,- Kč. 
Dle vyjádření ekonomického odboru MěÚ Litoměřice je standardní výše úrokové sazby, kterou může 
město Litoměřice dosáhnout na peněžním trhu 0,5% p.a. 
 
Návrh na usnesení:    
 
ZM schvaluje  uzavření smlouvy o dílo s CHTLTM + CHTHB Zateplení Litoměřice, Chládek & Tintěra, 
a.s. (Správce společnosti), Nerudova 16, 412 01 Litoměřice, IČ: 62743881 a Chládek & Tintěra 
Havlíčkův Brod, a.s. (Společník), Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 60932171, na realizaci 
střešního pláště objektu ZŠ U Stadionu s plněním v rámci harmonogramu prací akce ,,Zateplení  
a výměna otvorových výplní ZŠ U Stadionu“ v roce 2015 a s odloženou platbou formou 
dodavatelského úvěru se splatností do 29.1.2016 a úrokovou sazbou 0,4% p.a. z ceny díla ( viz. 
příloha orig. zápisu). 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        
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 SMLOUVA O DÍLO 
 

na realizaci podlimitní veřejné zakázky 

„Zateplení a vým ěna otvorových výplní ZŠ U Stadionu a MŠ Masarykova – část 
ZŠ U Stadionu st řešní pláš ť“ 

 
 
Město Litom ěřice 
se sídlem:   Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, Česká republika 

IČ: 00263958,  

DIČ: CZ 00263958   

zastoupené: Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta 

 
(dále jen „Objednatel “) 
 
na straně jedné a 
 
Spole čnost s názvem „CHTLTM + CHTHB Zateplení Litom ěřice“ 
 
Správce Spole čnosti Chládek & Tint ěra, a.s. 
se sídlem: Nerudova 16, 412 01  Litoměřice 

IČ: 62743881 

DIČ:           CZ62743881 

jednající/zastoupen: Ing. Janem Kokešem, předsedou představenstva a Ing. Stanislavem 
Fouskem, Vladimírem Jehličkou, Libuší Tintěrovou a Ing. Pavlem Stoulilem, členy 
představenstva. Jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva společně. 

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí n.L., odd. B,  vložka 706 

Bankovní spojení: KB, a.s., Litoměřice, č.ú.: 2053300217/0100  

 
Spole čník Chládek & Tint ěra Havlí čkův Brod, a.s. 
se sídlem: Průmyslová 941, 580 01  Havlíčkův Brod 

IČ: 60932171 

DIČ:           CZ60932171 

jednající/zastoupen: Petrem Suchým, předsedou představenstva a Liborem Langhansem, 
místopředsedou představenstva a Ing. Vlastimilem Hladíkem, členem představenstva. 
Jménem společnosti jedná buď předseda představenstva samostatně nebo dva členové 
představenstva společně. 

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. B,  vložka 2487 

 
(dále jen „Zhotovitel “) 
 
na straně druhé 
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(společně dále jen „Smluvní strany “ nebo každý jednotlivě „Smluvní strana “) 

 

uzavírají 

v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, Sb., občanského zákoníku,  

(dále jen „ObčZ“) 

tuto 

smlouvu o dílo na provedení veřejné zakázky s výše uvedeným názvem 

(dále jen „Smlouva “): 
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1. ÚČEL SMLOUVY 

1.1. Účelem Smlouvy je dohodnout právní podmínky provedení veřejné zakázky na stavební práce 
spočívající v provedení stavebních prací a provedení všech dalších souvisejících činností 
nutných k úplnému řádnému dokončení díla ze strany Zhotovitele pro Objednatele.  

1.2. Uzavření Smlouvy mezi Objednatelem a Zhotovitelem je výsledkem výběrového řízení 
uskutečněného Objednatelem na podlimitní veřejnou zakázku s výše uvedeným názvem (dále 
jen „Výběrové řízení“).  

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí 
a vlastní odpovědnost dílo za podmínek stanovených Smlouvou a v rozsahu stanoveném níže 
v čl. 2.2 Smlouvy (dále jen „Dílo “) a závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli za Dílo 
dohodnutou cenu.  

2.2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo dle této Smlouvy a v rozsahu detailně specifikovaném 
zejména v:  

2.2.1. příloze č. 1 Smlouvy – Specifikace předmětu plnění obsahující soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb s oceněným výkazem výměr (dále jen „Specifikace 
předmětu pln ění“);  

2.2.2. příloze č. 2 Smlouvy – Dokumentace, která obsahuje projektovou, případně jinou 
technickou dokumentaci (dále jen „Dokumentace “). 

2.3. Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně zhotovit v souladu s touto Smlouvou a předat jej Objednateli 
v termínu stanoveném dle přílohy č. 3 Smlouvy - Harmonogram (dále jen „Harmonogram “) 
do 15.9.2015.  

2.4. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo cenu v souladu a způsobem dle čl. 5 
Smlouvy. 

3. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

3.1. Každá ze Smluvních stran jmenovala oprávněné osoby, které budou zastupovat Smluvní 
stranu v technických, fakturačních a ostatních záležitostech souvisejících s plněním Smlouvy. 

3.2. Oprávněná osoba Objednatele je: 

3.2.1. ve věcech technických (dále také „Technický dozor stavby “) pan Jiří Halml, 
investiční technik odboru územního rozvoje 

tel.:       416 916 164 
e-mail:  jiri.halml@litomerice.cz 
adresa: Pekařská 2 
             412 01 Litoměřice 

3.2.2. ve věcech fakturačních, finančních a ostatních Ing. Andrea Křížová, vedoucí odboru 
školství, kultury, sportu a památkové péče 

tel.:       416 916 189 
e-mail:  andrea.krizova@litomerice.cz 
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adresa: Pekařská 2 
             412 01 Litoměřice 

3.3. Oprávněná osoba Zhotovitele je: 

3.3.1. ve věcech technických, a to ve funkci stavbyvedoucího: 

Ing. Aleš Job 
tel.:  416 741 668, 670, mobil : 724 053 823 
e-mail:  job@cht.cz 

 

Ing. Jan Loužil 

tel. : 416 741 668, 670, mobil : 725 114 305 

e-mail:  louzil@cht.cz 

adresa:  Chládek & Tintěra, a.s., Nerudova 16, 412 01  Litoměřice 

3.3.2. ve věcech fakturačních, finančních a ostatních Ing. Michal Novák 

tel.:  416 741 668, 670, mobil: 602 585 471 
e-mail:  m.novak@cht.cz  
adresa:  Chládek & Tintěra, a.s., Nerudova 16, 412 01  Litoměřice 

 

3.4. S výjimkou osoby v pozici stavbyvedoucího Zhotovitele jsou Smluvní strany oprávněny změnit 
oprávněné osoby; jsou však povinny na takovou změnu alespoň 5 (pět) dnů předem písemně 
upozornit druhou Smluvní stranu. 

3.5. Zhotovitel je oprávněn změnit svou oprávněnou osobu v pozici stavbyvedoucího jen 
s předchozím písemným souhlasem Objednatele a dále pouze za předpokladu, že nová 
osoba splňuje všechny požadavky na vzdělání a odbornou kvalifikaci specifikované 
Objednatelem v technických kvalifikačních předpokladech ve výzvě k podání nabídky ve 
Výběrovém řízení. 

4. MÍSTO A DOBA PLN ĚNÍ 

4.1. Zhotovitel je povinen Dílo provést v místě dle specifikace uvedené ve  Specifikaci předmětu 
plnění. 

4.2. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli předat staveniště v termínu dle specifikace uvedené 
v Harmonogramu a není-li v Harmonogramu takový termín uveden, pak do 15 (patnácti) dnů 
ode dne uzavření této Smlouvy; Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli k tomuto 
veškerou součinnost. 

4.3. Zhotovitel je povinen příslušné staveniště převzít a při přejímce prověřit, zda staveniště nemá 
zjevné překážky nebo vady bránící zahájení nebo řádnému provedení Díla; o předání 
a převzetí bude pořízen písemný zápis. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla nejpozději 
3. (třetí) pracovní den po předání staveniště. 

4.4. Zhotovitel je povinen vybudovat na své náklady zařízení staveniště v rozsahu potřebném pro 
realizaci stavebních prací a zajistit veškerá rozhodnutí potřebná ke zbudování zařízení 
staveniště v souladu s příslušnými předpisy. 

4.5. Zhotovitel je povinen dokončit a řádně provést Dílo nejpozději v  termínu stanoveném v čl. 2.3 
dle Harmonogramu, a to včetně zajištění vydání konečného kolaudačního souhlasu či jiného 
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obdobného rozhodnutí vydaného příslušným stavebním úřadem, je-li toto obecně závaznými 
právními předpisy požadováno.  

5.  CENA DÍLA A PLATBY 

5.1. Cena Díla je stanovena na základě Specifikace předmětu plnění (příloha č. 1) a činí 
4.211.901 Kč bez DPH, výše DPH činí 884.500 Kč, tzn., že celková cena za plnění dle této 
smlouvy činí 5.096.401Kč (slovy: pětmiliónůdevadesátšesttisícčtyřistajedna korun českých) 
včetně DPH.  

5.2. Cena Díla, jež je tvořena součtem cen jednotlivých dílčích položek ve výkazu výměr, je cenou 
smluvní, pevnou a neměnnou (dále jen „Cena“). 

5.3. Cena Díla zahrnuje veškeré náklady a výdaje spojené s prováděním Díla, zejména náklady na 
pracovní sílu, materiály, stroje, zařízení staveniště, dodávku elektřiny, vodné stočné, odvoz 
a likvidaci odpadů, používání strojů a služeb, zajištění a přepravu veškerých věcí, zařízení, 
materiálu a dodávek, poplatky a zajištění veškerých dokladů, které je Zhotovitel povinen 
zajistit pro úspěšný průběh přejímacího řízení a kolaudaci Díla v souladu s příslušnými 
právními předpisy.  

5.4. Zhotovitel není oprávněn požadovat žádné zálohové platby.  

5.5. Cena Díla bude Objednatelem hrazena následovně: 

5.5.1. Zhotovitel je oprávněn vystavit vyúčtování formou daňového dokladu do 15 (patnácti) 
kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí Díla podepsaného 
oběma Smluvními stranami (viz čl. 8 Předání a převzetí díla). Zhotovitel je povinen 
fakturu před odesláním předložit k potvrzení Objednateli; nebude-li faktura písemně 
potvrzena Technickým dozorem stavby, nebude až do doby jejího potvrzení 
Objednatel v prodlení s její úhradou. 

5.5.2. Faktura musí být doručena Objednateli a mít náležitosti daňového dokladu dle 
příslušných právních předpisů (včetně vyčísleného DPH v zákonné výši). Nebude-li 
mít faktura příslušné náležitosti, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit; v takovém 
případě nebude v prodlení s jejím zaplacením. 

5.5.3. Cena Díla bude Objednatelem uhrazena na účet Zhotovitele uvedený na faktuře. 
Faktura je uhrazena dnem připsání příslušné částky na účet Zhotovitele. Objednatel  
a Zhotovitel se dohodli na odložené platbě Ceny Díla formou dodavatelského úvěru. 
Zhotovitelem vystavená faktura bude splatná dne 29.1.2016. Objednatel je oprávněn 
zaplatit Cenu Díla i před smluveným datem splatnosti. Úrok je Objednatel povinen 
zaplatit za dobu od poskytnutí úvěru do jeho zaplacení. Dnem poskytnutí úvěru se 
stanoví 46.den (čtyřicátýšestý) ode dne vystavení faktury. Výše úroku činí 0,4% p.a. 
z Ceny Díla. Fakturu za úrok dodavatelského úvěru vystaví Zhotovitel do 15 (patnácti) 
kalendářních dnů ode dne zaplacení Ceny Díla se splatností 15 dní od doručení 
faktury Objednateli. 

6.   DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

6.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí, v souladu s podmínkami Smlouvy 
a pokyny Technického dozoru stavby.  
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6.2. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění Díla veškeré podmínky rozhodnutí vydaných 
veřejnoprávními orgány či organizacemi, u kterých Dílo provádí. Zhotovitel odpovídá za to, že 
při realizaci Díla budou dodrženy závazné právní předpisy (zejména veškeré nezbytné 
bezpečnostní předpisy), platné i doporučující technické normy a předepsané technologické 
postupy. 

6.3. Zhotovitel jako součást realizace Díla zajistí a provede na svůj náklad dodávku a montáž 
velkoplošného reklamního panelu dle pravidel na publicitu regionálního operačního programu 
Operačního programu Životní prostředí, přičemž tento reklamní panel nechá zhotovitel před 
jeho výrobou a instalací v místě stavby písemně schválit objednatelem. 

6.4. Zhotovitel je povinen předložit Technickému dozoru stavby technologické postupy jednotlivých 
prací, a to nejpozději 3 (tři) pracovní dny před zahájením jednotlivých stavebních prací. 
Zhotovitel není oprávněn změnit tyto technologické postupy bez předchozího písemného 
souhlasu Technického dozoru stavby; Zhotovitel odpovídá za veškerou svou dokumentaci, 
pomocné práce a zajištění každé položky technologických zařízení a materiálů tak, aby dané 
položky byly v souladu se Smlouvou.  

6.5. Zhotovitel je povinen oznámit Technickému dozoru stavby nejméně 5 (pět) pracovních dnů 
předem den, kdy bude na staveniště dodáno nějaké technologické zařízení nebo významnější 
položka jiného vybavení.  

6.6. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění Díla Zhotovitelem prostřednictvím 
Technického dozoru stavby a pověřenými pracovníky Objednatele s tím, že mají kdykoliv 
přístup na staveniště.  

6.7. Objednatel (jeho zástupce nebo Technický dozor stavby) je oprávněn při zjištění závad 
prováděných prací požadovat, aby Zhotovitel takové závady neprodleně odstranil a Dílo 
prováděl řádným způsobem. Pokud Zhotovitel závady ve stanovené lhůtě neodstraní, je 
Objednatel oprávněn dát je odstranit na své náklady, které se Zhotovitel zavazuje Objednateli 
uhradit do 21 (dvaceti jednoho) dne ode dne doručení jejich vyúčtování.  

6.8. Zhotovitel je povinen zajistit nepřetržitou přítomnost svého odpovědného stavbyvedoucího na 
staveništi, a to i po dobu, kdy stavební práce budou provádět subdodavatelé. 

6.9. Zhotovitel je povinen vést stavební deník o průběhu prací na staveništi, který musí být během 
pracovní doby trvale přístupný, přičemž: 

6.8.1. denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí popř. jeho zástupce, a to 
zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou 
předmětem zápisu; v deníku nesmí být vynechána prázdná místa; 

6.8.2. povinnost vést deník začíná dnem předání staveniště Zhotoviteli a končí dnem 
podpisu zápisu o předání a převzetí Díla podepsaného oběma Smluvními stranami 
nebo dnem vystavení písemného potvrzení Objednatele o tom, že veškeré vady 
a nedodělky dle zápisu o předání a převzetí Díla (popř. dle kolaudačního souhlasu či 
jiného obdobného rozhodnutí) byly odstraněny a staveniště bylo vyklizeno; 

6.8.3. do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy; 
jde zejména o údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných 
odchylkách prováděných prací od Dokumentace apod.; 

6.8.4. do stavebního deníku jsou mimo stavbyvedoucího oprávněni zapisovat: 

• orgány státního stavebního dozoru; 

• příslušné orgány státní správy; 

• pracovník projektanta pověřený výkonem autorského dozoru; 

• zmocnění zástupci Objednatele a Technického dozoru stavby; 
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• zmocnění zástupci Zhotovitele; 

6.8.5. pokud zmocněnec Objednatele nebo Zhotovitele nesouhlasí se zápisem druhé 
Smluvní strany ve stavebním deníku, je povinen do 3 (tří) pracovních dnů se k zápisu 
vyjádřit; v opačném případě se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí; to neplatí 
v případech, kdy je nutno změnit Smlouvu písemnou formou nebo v případě porušení 
povinnosti Zhotovitele při vedení a umístění stavebního deníku; 

6.8.6. zmocněnci Objednatele je předáván originál stavebního deníku, který náleží 
Objednateli; první průpis náleží Technickému dozoru stavby; druhý průpis náleží 
Zhotoviteli Díla; 

6.8.7. dohody nebo změny zapsané ve stavebním deníku nelze považovat za změny nebo 
dodatky Smlouvy. 

6.10. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele (nebo jeho zástupce) ke kontrole prací, které mají 
být v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Takovou výzvu učiní nejpozději 
3 (tři) dny před plánovaným prováděním prací, a to formou zápisu ve stavebním deníku. 
Ke kontrole zakrývaných prací předloží Zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách 
prací, o jakosti použitých materiálů, certifikáty a atesty. Pokud se Objednatel (nebo jeho 
zástupce) bez předchozí omluvy nedostaví ke kontrole ani v náhradním termínu, který bude 
stanoven zápisem ve stavebním deníku nejdříve 48 hodin od prvního stanoveného termínu, je 
Zhotovitel oprávněn tyto konstrukce zakrýt. Zhotovitel však není zbaven odpovědnosti za 
případné vady takových zakrytých konstrukcí a před jejich zakrytím je povinen učinit veškerá 
opatření vyžadovaná technickými normami. Bude-li Objednatel požadovat dodatečné odkrytí 
a zjistí-li se, že Zhotovitel nedodržel své povinnosti a zakryté konstrukce vykazují vady, je 
povinen zjištěné vady odstranit a uhradit Objednateli náklady spojené s odkrytím konstrukcí, 
a to do 21 (dvaceti jednoho) dne od doručení jejich vyúčtování. V opačném případě hradí 
náklady s odkrytím Objednatel.  

6.11. Zhotovitel se zavazuje v rámci a po celou dobu plnění Smlouvy na své náklady dále zejména: 

6.10.1. dbát na bezpečnost a zdraví všech osob, které mají právo být na staveništi; 

6.10.2. vynakládat veškeré úsilí k tomu, aby na staveništi nebyly zbytečné překážky a tak se 
zabránilo ohrožení bezpečnosti, zdraví a majetku všech osob; v opačném případě se 
Zhotovitel zavazuje odškodnit Objednatele nebo jiné oprávněné osoby; 

6.10.3. zajistit oplocení, osvětlení, ochranu a hlídání staveniště;  

6.10.4. zajišťovat veškeré pomocné práce, které mohou být nezbytné pro realizaci Díla, 
ochranu a užívání vlastníků a nájemců přilehlých pozemků; 

6.10.5. zajistit, aby veškeří pracovníci pracující na staveništi používali potřebné ochranné 
pomůcky (přilby, ochrannou obuv, oděv apod.); 

6.10.6. zabezpečit veškeré nutné značení a směrovky na přístupových cestách v souladu 
s příslušnými dopravními předpisy a získat veškerá povolení, která mohou být 
vyžadována příslušnými úřady k tomu, aby mohl používat silnic, značek a směrovek;  

6.10.7. zajistit řádné vytyčení staveniště;  

6.10.8. zajistit pravidelnou údržbu a čištění přístupových cest;  

6.10.9. dbát na ochranu životního prostředí a učinit veškeré kroky pro omezení škod 
a obtěžování osob a majetku způsobeného znečištěním, hlukem a dalšími důsledky 
jeho činnosti; zajistit, aby emise a povrchová znečištění nepřesáhly hodnoty 
stanovené příslušnými předpisy.  
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6.12. Zhotovitel se zavazuje při plnění Díla zavést systém zajištění jakosti, který bude zabezpečovat 
jakostní požadavky na provedení Díla. Zhotovitel je povinen předat Objednateli před 
zahájením provádění Díla písemnou detailní zprávu o tomto systému, přičemž Objednatel 
(Technický dozor stavby) je oprávněn podrobit přezkoumání jakýkoliv aspekt tohoto systému; 
tím není dotčena odpovědnost Zhotovitele za vady Díla.  

6.13. Zhotovitel odpovídá za přepravu (balení, naložení), dodávku, vyložení, skladování a ochranu 
veškerého vybavení a dalších věcí potřebných pro plnění Smlouvy. 

6.14. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy řádně seznámil s veškerými prostory 
staveniště a přístupovými cestami.  

6.15. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit na své náklady přívod el. energie, vody a dalších služeb, 
které bude v rámci plnění Díla potřebovat. Zhotovitel je oprávněn používat pro účely plnění 
Díla ty zdroje el. energie, vody a dalších služeb, které jsou k dispozici na staveništi, přičemž 
se zavazuje na své náklady a rizika zajistit veškeré přístroje nutné k využívání těchto služeb 
a měření spotřebovaného množství. Spotřebované množství a úhrady za tyto služby budou 
mezi Zhotovitelem a dodavateli těchto komodit vypořádány na základě samostatně 
uzavřených smluv. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli za tímto účelem veškerou 
potřebnou součinnost.  

6.16. Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit a provést veškeré předepsané a potřebné 
zkoušky včetně zabezpečení revizí a atestů ve smyslu technických norem, přičemž: 

6.15.1. Zhotovitel je povinen písemně minimálně 3 (tři) pracovní dny předem informovat 
Technický dozor stavby o provedení předpokládaných zkoušek; Zhotovitel 
a Technický dozor stavby se dohodnou na termínu provedení předmětné zkoušky; 
v případě že se nedohodnou, je oprávněn ji určit Technický dozor stavby; 

6.15.2. Technický dozor stavby je povinen Zhotoviteli oznámit nejméně 24 (dvacet čtyři) hodin 
předem o svém úmyslu zúčastnit se zkoušek; v případě že se Technický dozor 
nedostaví, je Zhotovitel oprávněn přistoupit ke zkouškám bez účasti Technického 
dozoru stavby; 

6.15.3. pokud Zhotovitel provede zkoušku bez přítomnosti Technického dozoru stavby 
a Technický dozor stavby neoznámí Zhotoviteli, že se předmětné zkoušky nezúčastní, 
považuje se zkouška za neprovedenou a Zhotovitel je povinen provést novou zkoušku 
za přítomnosti Technického dozoru stavby;  

6.15.4. Zhotovitel se zavazuje přizvat ke zkouškám zástupce správců sítí, vyžadují-li to 
příslušné předpisy, kteří do protokolu o zkouškách potvrdí souhlas s výsledkem 
zkoušek.  

6.17. Zhotovitel se dále zavazuje na vlastní náklady oznámit písemně dostatečně předem 
příslušným správcům inženýrských sítí zahájení stavebních prací a zajistit veškerá jejich 
vyjádření vyžadovaná příslušnými právními předpisy. 

7.  SUBDODAVATELÉ 

7.1. Zhotovitel je oprávněn plnit část Díla prostřednictvím třetích osob, svých přímých dodavatelů, 
a to výhradně osobami a v takovém rozsahu, jak je uvedeno v příloze č. 4 Smlouvy – 
Subdodavatelé (dále jen „Subdodavatelé “). 

7.2. Zhotovitel je oprávněn změnit Subdodavatele a/nebo zvýšit objem subdodávky jen 
s předchozím písemným souhlasem Objednatele. 
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7.3. V případě provádění Díla Subdodavateli odpovídá za tyto části Díla Zhotovitel tak, jako by Dílo 
prováděl sám.  

8.  PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

8.1. Zhotovitel se zavazuje Dílo předat a vyklidit staveniště a Objednatel Dílo převzít za podmínek 
stanovených Smlouvou, a to v termínu stanoveném v Harmonogramu. 

8.2. Dílo je řádně Zhotovitelem Objednateli předáno a Objednatelem převzato: 

8.2.1. jeho řádným dokončením a vyklizením staveniště a; 

8.2.2. podpisem zápisu o předání a převzetí Díla oběma Smluvními stranami stanovícím, že 
Dílo je bez jakýchkoliv vad a nedodělků a staveniště je vyklizeno; v případě, že zápis 
o předání a převzetí Díla obsahuje záznam o vadách a nedodělcích, tak vystavením 
písemného potvrzení o tom, že vady a nedodělky dle zápisu o předání a převzetí Díla 
(popř. dle kolaudačního souhlasu či jiného obdobného rozhodnutí) byly odstraněny 
a staveniště bylo vyklizeno;  

8.2.3. a zároveň vydáním kolaudačního souhlasu či jiného obdobného rozhodnutí v právní 
moci příslušným stavebním úřadem, je-li tento požadován obecně závaznými právními 
předpisy a normami, přičemž jeho převzetí Objednatelem bude zaznamenáno 
v zápisu dle čl. 8.2.2. Smlouvy. 

8.3. Objednatel není povinen převzít Dílo za předpokladu, že: 

8.3.1. obsahuje jakékoliv vady a nedodělky; 

8.3.2. nebyly provedeny veškeré potřebné inspekce a zkoušky,  

8.3.3. nemá vlastnosti stanovené Smlouvou, příslušnými právními předpisy, technickými 
normami (i doporučujícími) nebo obchodními zvyklostmi; 

8.3.4. Zhotovitel nepředá Objednateli veškerou dokumentaci vztahující se k Dílu, zejména 
dokumentaci skutečného provedení, a to nejméně ve 4 (čtyřech) vyhotoveních (+ 1x 
elektronicky), veškeré příručky provozu a údržby dostatečně popsané tak, aby 
Objednatel mohl Dílo provozovat, udržovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat 
a opravovat, a veškerou další dokumentaci; 

8.3.5. Zhotovitel nezajistil veškerá potřebná oznámení, úřední povolení, inspekce či 
rozhodnutí stanovené Smlouvou a příslušnými právními předpisy a normami. 

8.4. Objednatel je oprávněn převzít Dílo i za předpokladu, že: 

8.4.1. bude obsahovat drobné vady a nedodělky; v tom případě budou tyto drobné vady 
a nedodělky zaznamenány v zápisu o předání a převzetí Díla a stanovena lhůta 
k jejich odstranění; 

8.4.2. a Zhotovitel nezajistil kolaudační souhlas či jiné obdobné rozhodnutí příslušného 
stavebního úřadu; tím není dotčena povinnost Zhotovitele toto zajistit v souladu 
s ostatními podmínkami Smlouvy.   
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9. PŘERUŠENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA 

9.1. Zhotovitel je povinen přerušit nebo omezit provádění Díla na základě rozhodnutí Objednatele 
a dále je tak oprávněn učinit pouze pokud: 

9.1.1. vzniknou na straně Objednatele překážky znemožňující provedení Díla dohodnutým 
způsobem; 

9.1.2. nastanou skryté překážky, které Zhotovitel nemohl předem zjistit ani při vynaložení 
odborné péče, zejména okolnosti vylučující odpovědnost (tzv. „vyšší moc“); Smluvní 
strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti 
a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se vyšší moci nemohou dovolávat; 

9.1.3. v případě mimořádně nepříznivých klimatických podmínek nedovolujících dodržení 
stavebně technologických postupů nebo provádění venkovních prací (např. práce na 
střeše apod.). 

9.2. Práce je Zhotovitel oprávněn přerušit či omezit pouze na nezbytně nutnou dobu. Za překážku 
se v žádném případě nepovažuje překážka vzniklá z hospodářských poměrů Zhotovitele 
(zejména se za překážku nepovažuje stávka zaměstnanců Zhotovitele a/nebo jeho 
subdodavatelů a/nebo nepříznivá finanční situace Zhotovitele). Zhotovitel je povinen přerušit 
nebo omezit provádění Díla v co nejmenším rozsahu a je povinen pokračovat v provádění 
prací v jiných částech Díla, kde je to možné; to neplatí, došlo-li k přerušení či omezení Díla na 
základě rozhodnutí Objednatele.  

9.3. Zhotovitel má nárok na prodloužení termínu dokončení Díla o dny, kdy byly práce v souladu 
s čl. 9.1. a 9.2. Smlouvy přerušeny nebo omezeny za předpokladu, že vliv přerušení či 
omezení Díla na dohodnutý termín dokončení Díla dle Smlouvy, byl Zhotoviteli Objednatelem 
doložen. Zhotovitel se i tak zavazuje, že vyvine maximální úsilí k dodržení původního termínu 
pro dokončení Díla.  

10.  ODPOVĚDNOST ZA VADY; ZÁRUKA 

10.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude mít vlastnosti stanovené v právních předpisech, 
Smlouvě (včetně veškerých jejích příloh), Dokumentaci a technických normách, 
i doporučujících, jinak vlastnosti a jakost obvyklou. 

10.2. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě bezplatně odstranit vady a nedodělky uvedené 
v zápise o předání a převzetí Díla (popř. stanovené v kolaudačním souhlasu či jiném 
obdobném rozhodnutí); v případě, že Zhotovitel tyto vady a nedodělky ve stanovené lhůtě 
neodstraní, je Objednatel oprávněn pověřit jejich odstraněním třetí osobu na náklady 
Zhotovitele, které je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli do 21 (dvaceti jednoho) dne ode 
dne jejich vyúčtování.  

10.3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost na Dílo i jeho jednotlivé části v délce 
5 (pět) let; pokud je pro dodané technologické zařízení či jiné dodané obdobné věci výrobcem 
stanovena záruční doba delší, platí tato delší záruční doba poskytnutá výrobcem 
technologického zařízení či jiné obdobné věci. 

10.4. V případě, že příslušné právní předpisy platné v době počátku běhu záruční doby stanoví 
záruční dobu delší, platí záruční doba stanovená v příslušných právních předpisech. 

10.5. Záruční doba počíná běžet dnem podpisu zápisu o předání a převzetí Díla podepsaného 
oběma Smluvními stranami stanovující, že Dílo je bez jakýchkoli vad a nedodělků a staveniště 
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je vyklizeno nebo v případě, že zápis o předání a převzetí Díla obsahuje záznam o vadách 
a nedodělkách, tak vystavením písemného potvrzení Objednatele o tom, že veškeré vady 
a nedodělky dle zápisu o předání a převzetí Díla (příp. dle kolaudačního souhlasu či jiného 
obdobného rozhodnutí) jsou odstraněny a staveniště je vyklizeno.  

10.6. Objednatel je oprávněn uplatnit u Zhotovitele práva z odpovědnosti za vady, na které se 
vztahuje záruka, kdykoli během trvání záruční doby. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, je 
Objednatel oprávněn požadovat bezplatné odstranění vady. Jde-li o vadu, kterou nelze 
odstranit a která brání tomu, aby Dílo či jeho část mohlo být podle smlouvy řádně užíváno jako 
věc bez vady, má Objednatel právo od Smlouvy odstoupit; totéž právo mu přísluší u vad 
odstranitelných, jestliže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad 
nemůže věc řádně užívat; jde-li o vadu neodstranitelnou, která však nebrání řádnému užívání 
věci podle Smlouvy, má Objednatel právo na přiměřenou slevu. 

10.7. Záruční doba na reklamovanou část Díla se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do dne 
odstranění vady včetně doručení písemného potvrzení Zhotovitele o odstranění vady 
Objednateli, 

10.8. V případě, že Objednatel uplatní právo na opravu, zavazuje se Zhotovitel zahájit práce na 
odstraňování vady v dohodnuté lhůtě, nejpozději však do 3 (tří) pracovních dnů ode dne 
obdržení reklamace, a dokončit je v dohodnuté lhůtě, nejpozději však do 3 (tří) pracovních dnů 
nebo v nejkratší technologicky možné lhůtě od termínu pro zahájení jejich odstraňování.  

10.9. Objednatel se zavazuje užívat Dílo v době záruky dle provozního řádu, včetně řádné údržby 
zařízení, s nimiž byl Zhotovitelem seznámen.  

10.10. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamované vady a/nebo pokud Zhotovitel 
odmítne reklamovanou vadu odstranit, má Objednatel právo dát takovou vadu odstranit třetí 
osobě a Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit náklady s tím spojené do 21 (dvaceti 
jednoho) dne ode dne jejich vyúčtování Objednatelem; tím nejsou žádným způsobem dotčena 
nebo omezena práva Objednatele vyplývající z předmětné záruky. 

10.11. Zhotovitel je povinen ke dni vydání potvrzení o odstranění vad odstranit z místa plnění Díla 
veškeré své zbývající vybavení, materiál apod.  

11. SMLUVNÍ POKUTY; SANKCE 

11.1. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce 
korun českých) za každý den prodlení v období 1. (prvního) až 7. (sedmého) dne prodlení, 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý započatý den 
prodlení v období 8. (osmého) až 14. (čtrnáctého) dne prodlení, smluvní pokutu ve výši 
10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení v období 
počínaje 15. (patnáctým) dnem prodlení, a to v každém z těchto případů prodlení: 

11.1.1. prodlení Zhotovitele se zahájením provádění Díla v souladu s čl. 4.3 a 4.4 Smlouvy;  

11.1.2. prodlení Zhotovitele s dokončením Díla ve smyslu čl. 8.2. Smlouvy. 

11.2. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc 
korun českých) za každé nesplnění povinnosti přizvat Objednatele (nebo jeho zástupce) 
k části Díla, která má být zakryta nebo se stane nepřístupnou v souladu s čl. 6.10 Smlouvy. 

11.3. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč (slovy: tři tisíce 
korun českých) za každý den prodlení s termínem odstranění každé záruční vady. 
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11.4. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc 
korun českých) za každé jednotlivé porušení jakékoli z těchto povinností: 

11.4.1. vést stavební deník v souladu s čl. 6.9. Smlouvy;  

11.4.2. porušení bezpečnostních předpisů v souladu s čl. 6.2 Smlouvy. 

11.5. Uplatněním práva na zaplacení smluvní pokuty ani její úhradou dle této Smlouvy není dotčeno 
ani omezeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se 
nevztahuje smluvní pokuta podle této Smlouvy.  

12. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

12.1 Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodů podstatného porušení smluvní 
povinnosti Zhotovitelem, za což se považuje zejména následující: 

12.1.1. prodlení Zhotovitele se zahájením provádění Díla v souladu s podmínkami Smlouvy 
po dobu delší než 10 (deset) dnů; 

12.1.2. prodlení Zhotovitele s dokončením každé jednotlivé etapy Díla, byly-li etapy sjednány 
v Harmonogramu, v souladu s podmínkami Smlouvy po dobu delší než 30 (třicet) dnů; 

12.1.3. prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v souladu s podmínkami Smlouvy po dobu 
delší než 60 (šedesát) dnů; 

12.1.4. práce nebo použitý materiál v průběhu provádění Díla vykazují opakovaně nedostatky 
kvality, jakosti či množství nebo odporují Smlouvě; v tomto případě stanoví Objednatel 
Zhotoviteli lhůtu, do kdy je Zhotovitel povinen nedostatky odstranit a po marném 
uplynutí této lhůty je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy; 

12.1.5. přerušení nebo omezení rozsahu provádění Díla Zhotovitelem v rozporu se Smlouvou; 

12.1.6. zadání Díla nebo jeho části k provedení Subdodavatelům v rozporu s čl. 7 Smlouvy; 

12.1.7. prodlení Zhotovitele s placením svým Subdodavatelům po dobu delší než 30 (třicet) 
dnů po lhůtě jejich splatnosti. 

12.2 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Zhotovitel je v úpadku, na 
jeho majetek je prohlášen konkurs nebo je-li návrh na konkurs zamítnut pro nedostatek 
majetku, je-li zahájeno insolvenční řízení nebo pokud Zhotovitel vstoupí do likvidace. 

12.3 Účinnost odstoupení od Smlouvy nastává dnem doručení písemného oznámení 
Zhotoviteli/Objednateli, a to datovou schránkou. 

12.4 Odstoupením od Smlouvy nezanikají povinnosti Smluvních stran k náhradě škody a k úhradě 
smluvních pokut za závazky, které byly porušeny některou ze Smluvních stran před 
doručením oznámení o odstoupení a dále ty závazky, které mají vzhledem ke své povaze 
trvat i po skončení Smlouvy. 

13. POJIŠTĚNÍ 

13.1 Zhotovitel se zavazuje mít platně a účinně sjednané pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou Zhotovitelem třetím osobám s limitem pojistného plnění nejméně 5 000 000,- Kč 
(slovy: pětmiliónů korun českých), s územním rozsahem Česká republiky a se spoluúčastí 
Zhotovitele maximálně 10 % (slovy: deset procent).  
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13.2 Zhotovitel je povinen kdykoli na žádost Objednatele prokázat Objednateli povinnost uvedenou 
v čl. 13.1 této Smlouvy, a to předložením dokladů k pojištění, zejména potvrzení pojišťovny či 
pojišťovacího makléře, pojistné smlouvy včetně pojistných podmínek a dokladu o zaplacení 
pojistného.  

14. DORUČOVÁNÍ 

14.1 Smluvní strany spolu budou komunikovat buď písemně na adresy uvedené v záhlaví Smlouvy, 
datovou schránkou, nebo prostřednictvím Oprávněných osob dle čl. 3 Smlouvy.  

14.2 Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své adresy budou o této změně druhou 
Smluvní stranu písemně informovat nejpozději do 3 (tří) dnů od změny.  

14.3 Pro účely Smlouvy, se písemnost v pochybnostech považuje vždy za doručenou dnem, kdy 
byla doručena osobně nebo prostřednictvím držitele poštovní licence či jiným obvyklým 
způsobem (datovou schránkou) na adresu uvedenou v záhlaví Smlouvy a převzata osobou 
oprávněnou (např. statutárním orgánem, zaměstnancem pověřeným přijímáním písemností) 
nebo bylo toto převzetí písemností Smluvní stranou odmítnuto či písemnost byla 
doručovatelem vrácena z důvodu, že se adresát na adrese nezdržuje. V pochybnostech se 
má dále za to, že zaměstnanec Smluvní strany, který přijetí potvrdil za slovním spojením 
„převzal dne“, datem a svým podpisem, je oprávněn písemnost přejímat. Jinak se na 
doručování písemností použijí obdobně ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanského 
soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů.  

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

15.1 Práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti se 
Smlouvou se řídí právními předpisy České republiky. 

15.2 Pokud se jakékoliv ustanovení Smlouvy stane neplatným, právně neúčinným nebo 
nevymahatelným, zůstanou zbývající ustanovení v plné platnosti a účinnosti. Smluvní strany 
se dohodly nahradit neplatné, právně neúčinné a nevymahatelné ustanovení takovými 
platnými, právně účinnými a vymahatelnými ustanoveními, jež se svým významem co nejvíce 
přiblíží smyslu a účelu dotčených ustanovení.  

15.3 Smlouvu je možné měnit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků 
podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.  

15.4 Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti 
s ní především dohodou; není-li dohoda ani do 30 (třiceti) dnů od předložení sporu ke 
smírnému řešení jednou Smluvní stranu druhé Smluvní straně, budou rozhodovány 
příslušnými obecnými soudy České republiky. 

15.5 Zhotovitel je oprávněn postoupit pohledávky vyplývající ze Smlouvy třetím osobám pouze po 
předchozím písemném souhlasu Objednatele.  

15.1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této Smlouvy, kromě ustanovení ________, která obsahují 
obchodní tajemství. 

15.6 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami. 

15.7 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou: 

• Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění a ceny 
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• Příloha č. 2 - Dokumentace 

• Příloha č. 3 – Harmonogram  

• Příloha č. 4 – Seznam subdodavatelů 

 

15.8 Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž dva obdrží 
objednatel a jeden zhotovitel. 

 
Objednatel  
 
V Litoměřicích dne ___.___._______ 
 
 
 
 
 

Zhotovitel  
 
V Litoměřicích dne ___.___._______ 
 

 
 
 

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

starosta                                   

.............................................. 
titul, jméno, příjmení 

funkce 
 

 

 



VZ/035/2014 

  15/18 
 

 Příloha č. 1  

 

Specifikace p ředmětu pln ění 

 
 

                                      

Výkaz výměr a rekapitulaci nabídkové ceny  
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Příloha č. 2  

 

Dokumentace 
 

 

CD-R
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Příloha č. 3  

 

Harmonogram 
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Příloha č. 4  

 

Seznam subdodavatel ů 
 

Identifika ční údaje Subdodavatele 
Specifikace částí Díla pln ěné 

Subdodavatelem 

Poměr pln ění 
Subdodavatele 
k celkovému 
objemu prací 
a činností v % 

Střechy ARVEN s.r.o.,  
Novosedlické náměstí 1643/3, 400 03 Ústí 
nad Labem 
IČO: 287 14 067 

Střešní konstrukce 42,35 % 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





                  Zateplení a stavební úpravy - st řešní pláš ť  ZŠ U Stadionu Litom ěřice

rok
měsíc

týden 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

3 -  střecha

      pavilon U5a

      pavilon SMV 3

      vstupní hala

      pavilon U8

      hala t ělocbi čny

Finační plán pln ění v tis. K č - bez DPH

celková cena  v tis. K č 4 211,90

červenec srpenkvěten červen

2015

500,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 711,90

září






















