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POZVÁNKA 
 

na 1. veřejné zasedání Zastupitelstva m ěsta Litom ěřic konané dne 30.1.2014 od 16 hod. 
v kongresovém sále Gotického hradu se sídlem Tyršov o nám. 68 v Litom ěřicích 

 
Program: 
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. Rozpo čtová opat ření dle doporu čení FV ze dne 22.1.2014 
2. Schválení m ěsíčních odm ěn členů zastupitelstva na základ ě novely NV 37/2003 
3. Plán činnosti kontrolního výboru ZM na 1. pololetí roku 2 014 
4. Schválení smlouvy o postoupení pohledávek 
5. Schválení smlouvy o poskytování služeb 
6. Dotace na podporu činnosti sportovních oddíl ů  
7. Vydání obecn ě závazné vyhlášky č. 1/2014 o stanovení systému shromaž ďování, sb ěru, 

přepravy, t řídění, využívání a odstra ňování komunálních odpad ů a nakládání se 
stavebním odpadem na území m ěsta Litom ěřice 

8. Schválení Ak čního plánu ke Strategickému plánu rozvoje m ěsta Litom ěřice na rok 2014 
 - bod navržen ke stažení, místo něj: 
 Prominutí poplatku z prodlení 
9. Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvesti ční dotace na zabezpe čení Léka řské 

pohotovostní služby mezi M ěstem Litom ěřice a Ústeckým krajem v období od 1. 1. do 
31. 12. 2014 

10. Uzavření smlouvy o zabezpe čení léka řské pohotovostní služby mezi M ěstem Litom ěřice 
a příspěvkovou organizací M ěstská nemocnice v Litom ěřicích na rok 2014  

11. Zápis z jednání likvida ční komise 
12.  Vzetí na v ědomí uzav ření memoranda mezi M ěstem Litom ěřice a Energie Holding a.s.  
 
Majetkové záležitosti: 
Záměry: 
13.  Prodej pozemku parc. č. 2662/28 o vým ěře 1.023 m2 (ost.plocha) a 2662/29 o vým ěře 237 m2 

(zast.plocha) v k.ú. Litom ěřice   
14.  Prodej pozemku parc. č. 1358/4 o vým ěře 12 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litom ěřice 
15.  Směna pozemk ů parc.č. 2355/18, části 2469/15, 2469/23, 2469/24, 2469/25, 2469/26 a 

2469/37 o celkové vým ěře cca 1225 m 2 za část pozemku parc. č. 2469/12 o vým ěře cca 230 
m2 (vl. m ěsto) vše v k.ú. Litom ěřice  

16.  Nákup pozemku parc. č. 5533/1 o vým ěře 57 m2 (ost.plocha-komunikace) a 5528/3 o vým ěře 
868 m2 (ost.plocha-komunikace) v k.ú. Litom ěřice  

17.  Prodej pozemk ů parc.č. 1345/50 (orná) o vým ěře  56 m2 a 1345/113 (orná)  o vým ěře 8 m2  
v k.ú.Pokratice  

18.  Prodej pozemku parc. č. 4795/1 o vým ěře 35 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litom ěřice  
Prodeje : 
19. Nákup pozemku parc. č. 827/37 o vým ěře 212 m2 v k.ú. Litom ěřice 
20. Prodej nemovitostí: stavby bez č.p. včetně pozemk ů parc.č. 4008/5 o vým ěře 528 m2 a 

4008/6 o vým ěře 72 m2
 v k.ú. Litom ěřice 

21. Prodej bytové jednotky v ul. Vrchlického 270/5 byt. č. 6 v k.ú. Litom ěřice  
22. Zřízení věcného práva - služebnosti inženýrské sít ě, elektriza ční distribu ční soustavy   

k části pozemku  parc. č. 2631 v k.ú. Litom ěřice 
23. Souhlasné prohlášení o p řechodu vlastnického práva na M ěsto Litom ěřice, č. 8-1/2013/NE-  

7103 (bod navržen ke stažení, bude projednáván na příštím ZM) 
Doplněný bod: 
24. Prodej bytové jednotky v ul. Kosmonaut ů 2018/6 byt č. 71 v k.ú. Litom ěřice 
V.  Informace 
VI.  Interpelace  
VII.  Diskuze 
VIII.  Závěr 



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

N  Á  V  R  H     D  O     Z M 
 
 
 
pro jednání ZM,  dne : 30. 1. 2014 
 
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 22. 1. 2014 (viz příloha orig. zápisu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele :                                                 Přijaté usnesení ZM č. :                                              
 



 

Zápis 
z jednání výboru p ři Zastupitelstvu m ěsta Litom ěřice 

Finan ční výbor (FV) 

konaného dne 22. 1. 2014 od 16:00 v zasedací místnosti ČNIS 

Přítomni: 

• ing. Radek Lončák, MBA – předseda FV  
• ing. Vladimír Kestřánek, MBA – místopředseda FV 
• Václav Knotek 
• ing. Jan Hrkal 
• Jaroslava Elmanová 
 
 

Omluveni: 

• ing. Jaroslav Marek 

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

Zapisovatel: ing. Iveta Zalabáková 

Program: 

1. Návrhy na rozpočtová opatření 
2. Různé 
 

 

Konec jednání:17:15  

Termín příštího jednání: 5. 3. 2014  

Zapsal(a): ing. Iveta Zalabáková 
 



Hosté:  
ing. Křížová, ing. Gryndler, p. Pošík, místostarosta Szánto, ing. Bc. Jurková 
 
Ad 1. Návrhy na rozpo čtová opat ření: 
 
Dotace 2013 – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV schvaluje bez připomínek. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)  
 
Dotace 2014 – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
- v tabulce dotací zahrnut i podíl města k  akci zateplení a vým ěna oken ZŠ Havlí čkova – akce celkem cca 
43 mil. Kč vč. DPH, z toho dotace z MŽP cca 21 mil. Kč, podíl města cca 22 mil. Kč – realizace akce – 3/014 
– 12/014 
FV schvaluje bez připomínek. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)  
 
Ekonomický odbor – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV schvaluje bez připomínek. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0) 
 
Správní odbor – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV schvaluje bez připomínek. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0) 
 
Odbor školství, kultury, sportu a pam. pé če – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV schvaluje bez připomínek. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0) 
 
Odbor životního prost ředí – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV schvaluje bez připomínek. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0) 
 
Odbor soc. v ěcí a zdravotnictví – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV schvaluje bez připomínek. 
(pro: 4 proti: 0 zdržel se: 1) 
 
Odbor územního rozvoje – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV schvaluje bez připomínek. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0) 
 
Odbor dopravy a siln. hospodá řství – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV schvaluje bez připomínek. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0) 
 
Městská policie – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV schvaluje bez připomínek. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0) 
 
Oddělení projekt ů a strategií – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV schvaluje bez připomínek. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0) 
 
cekem navržená rozpo čtová opat ření – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
 
 
Ad 2. Různé 
V rámci trvalých úsporných opat ření 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 finan čním pohybem či dopadem 
na rozpo čet města bude v od ůvodn ění uveden p řesně ÚZ v rámci schváleného rozpo čtu, pop ř. zda 
tento finan ční pohyb má dopad do rozpo čtové rezervy (v p řípadě, že není obsaženo ve schváleném 
rozpo čtu )  
 
vývoj da ňových p říjmů k 12/2013:  

- oproti  12/2012 navýšení o 25,7 mil. K č, tj. doposláním poslední dávky daní v 12/013 byl nakonec 
překročen z principu opatrnosti níže nastavený rozpočet – tj.  skute čný dopad novely 
rozpo čtového ur čení daní (RUD), platné od 1.1. 2013 pro m ěsto Litom ěřice v roce 2013 – cca + 
25 mil.  (tj. zhruba v souladu s předpokladem) 

- plnění jednotlivých daní (viz příloha) – nejvyšší nárůst u DPH (+16,9 mil., tj. meziroční nárůst o 18 
%, položka 1211), dále pak u závislé činnosti (+6,2 mil., tj. meziroční nárůst o 13 %, položka 1111), 
u právnických osob (+5,3 mil., tj. meziroční nárůst o 12 %, položka 1121)  

- další vývoj daňových příjmů bude nadále průběžně sledován 
 

  
 Přílohy: 

• Návrhy rozpočtových opatření  
• Daňové příjmy k 12/2013 
 
 
 
 
 

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

 



původní změna nový původní změna nový

3811/3323 KÚÚK - účel. dot. - PO ZŠ ul. B. Němcové - PAŽIT 0 24,5 24,5 0 24,5 24,5 KÚÚK - účel. dot. - PO ZŠ ul. B. Němcové - PAŽIT 3811/3323

3811/3328 KÚÚK - účel. dot. - PO ZŠ ul. Ladova         - PAŽIT 0 17,5 17,5 0 17,5 17,5 KÚÚK - účel. dot. - PO ZŠ ul. Ladova         - PAŽIT 3811/3328

13234/2000 MPSV ČR - účel. dot. - aktivní politika zaměstnanosti 46 9 55 46 9 55 MPSV ČR - účel. dot. - aktivní politika zaměstnanosti 13234/2000

55/6156 0 50 50 0 50 50 55/6156

2805/2000 102 3 105

98011/2300 VPS - účel. dot. - povodně 2013 6 255 -2 362 3 893 6 255 -2 362 3 893 VPS - účel. dot. - povodně 2013 98011/xxxx

90877/5000 SFŽP - operační program život. prostředí (2007-2013) 483 -5 478 483 -5 478 SFŽP - operační program život. prostředí (2007-2013) 90877/5000

MŽP ČR - EU - účel. dot. "Podpora zkvalitnění nakládání MŽP ČR - EU - účel. dot. "Podpora zkvalitnění nakládání 

14013/9100 1 370 -1 370 0

13233/6300 600 5 605 551 -186 365 13233/6300

8801/8000 0 13 13 800 46 846 účel. dot. - projekt MISTRAL 14013/9100

1805/1000 -10 759 1 217 -9 542 157 8 165 podíl města - projekt MISTRAL  9114/910x

6 309 -2 493 3 816 16 504 -2 493 14 011

-95 8 117 8 212 8 117

dotace od obcí přestupky

zdroje z minulých let

s odpady a odstraňování starých ekolog. zátěží 8 212

SMO - finanční vypořádání - kanalizace

projekt 53

ÚZ/ORGN á z e v

Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

MPSV ČR - účel. dot. - Podpora KPSS

15839/5000

Centrum Srdíčko - příspěvek na denní stacionář

-95

DOTACE + ostatní - rozp. opatření r. 2013 (zaokrouhlení na celé tisíce) 
1. Tabulka P ř í j m y V ý d a j e 

ÚZ/ORG N á z e v

Rozpočet (v tis. Kč)

Centrum Srdíčko - příspěvek na denní stacionář

15839/5000 s odpady a odstraňování starých ekolog. zátěží

C e l k e m 

MPSV ČR - účel. dot. - Podpora KPSS



původní změna nový původní změna nový

13011/6300 0 5 761 5 761 0 5 761 5 761 13011/6300

13233/6300 MPSV ČR - účel.dot. - podpora rozvoje procesů KPSS 0 600 600 0 600 600 MPSV ČR - účel.dot. - podpora rozvoje procesů KPSS 13233/6300

13010/6300 0 2 760 2 760 0 2 760 2 760 13010/6300

4428/6300 0 250 250 0 250 250 4428/6300

13234/2000 MPSV ČR - účel. dot. - aktivní politika zaměstnanosti 0 55 55 0 55 55 MPSV - účel. dot. - aktivní politika zaměstnanosti 13234/2000

17007/9100 0 275 275 0 275 275 17007/9100

90877/3500 0 1 157 1 157 0 1 157 1 157 90877/3500

15835/3500 0 19 664 19 664 0 19 664 19 664 15835/3500

0 22 167 22 167 3327/3500

0 193 193 VPS - volby do poslanecké sněmovny 98071/2000

0 4 4 VPS - volby do zastupitelstva obce (Oleško) 98074/2000

0 5 5 VPS - volby do zastupitelstva obce (Staňkovice) 98074/2000

0 10 10 14018/6300

0 30 30 17046/8200

0 77 77 14022/2300

0 1 462 1 462 13010/6300

0 192 192 MPSV ČR - účel.dot. - podpora rozvoje procesů KPSS 13233/6300

1 650 19 1 669 MAESTRO - česko - švýcarská spolupráce 15007/9100

300 3 303 podíl města - projekt MAESTRO 9112/9100

1805/1000 -10 715 24 162 13 447

-10 715 54 684 43 969 1 950 54 684 56 634

ÚZ/ORG N á z e v

DOTACE + ostatní - rozp. opatření r. 2014 (zaokrouhlení na celé tisíce) 
1. Tabulka P ř í j m y V ý d a j e 

Rozpočet (v tis. Kč)

ÚZ/ORGN á z e v

ÚVČR - účel. dot.  - podpora terén. soc. práce

MPSV ČR - účel.dot. - sociálně právní ochrana dětí 

Svazek obcí EEL - účel. dot. projekt Cíl 3

MPSV ČR - účel. dot. státní přísp. na výkon pěstounské péče

Rozpočet (v tis. Kč)

MPSV ČR - účel.dot. - sociálně právní ochrana dětí 

Finanční vypořádání dotací se SR

SFŽP - účel. dot. - ZŠ ul. Havlíčkova - zateplení a výměna oken 

MPSV ČR - účel. dot. státní přísp. na výkon pěstounské péče

ÚVČR - účel. dot.  - podpora terén. soc. práce

SFŽP - účel. dot. - ZŠ ul. Havlíčkova - zateplení a výměna oken 

MPSV ČR - účel. dot. státní přísp. na výkon pěstounské péče

Jednotka sboru dobrovolných hasičů - povodně

Nedočerpané účel. dot. v r. 2013

MŽP ČR - EU - účel.dot.-ZŠ ul. Havlíčkova - zateplení a výměna oken 

Podpora prevence kriminality

ZŠ ul. Havlíčkova - zateplení a výměna oken - podíl města

C e l k e m 

MMR ČR - podpora rozvoje bydlení - krizový stav 2013

C e l k e m 
saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu

Svazek obcí EEL - účel. dot. projekt Cíl 3

MŽP ČR - EU - účel.dot.-ZŠ ul. Havlíčkova - zateplení a výměna oken 



pro jednání ve finančním výboru, dne: 22.1.2014

předkládá odbor: ekonomický

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

3. 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 13 447 -33 13 414

2. 1807/1000 Zahrada Čech s.r.o.  - peněžní plnění nájmu 5 100 393 5 493

18 547 360 18 907

původní změna nový

1. 1008/1000 FÚ - odvod DPH 1 300 360 1 660

1 300 360 1 660

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy:

Příjmy a výdaje:

1. Úprava výše nájmu za nemovitý majetek v areálu Výstaviště dle dodatku k nájemní smlouvě platného od 

1.1.2014.

2. Nájem nemovitostí v areálu Výstaviště bude dle dodatku k nájemní smlouvě od 1.1. 014 navýšen o DPH

(aby mohlo město uplatňovat odpočet DPH na vstupu u výdajů do areálu hrazených městem) - tj. vzhledem  

k tomu nutno navýšit položku odvod DPH na výstupu (nově odvod na výstupu cca 932 tis. Kč, proti tomu nárok

na odpočet na vstupu z výdajů města do areálu pro rok 014 cca 572 tis. Kč, tj. rozdíl 360 tis. Kč).

3. O finanční prostředky ve výši 33 tis. Kč navyšujeme rozpočet na ÚZ 1805/1000. 

Datum, podpis projednání s vedením města:   

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     15.1.2014 Mgr. Karel Krejza

Datum, podpis navrhovatele:                   15.1.2014 Ing. Iveta Zalabáková

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 

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

Rozpočet (v tis. Kč)

ÚZ/ORG N á z e v

Rozpočet (v tis. Kč)

ÚZ/ORG N á z e v



pro jednání ve finančním výboru, dne: 22.1.2014

předkládá odbor: správní

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

3. 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 13 414 592 14 006

13 414 592 14 006

původní změna nový

1. 2001/2000 Labská paroplavební společnost 24 -24 0

2. 2007/2000 budova ul. Topolčianská - rekonstrukce 0 616 616

24 592 616

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Příjmy a výdaje:

1. Rozpočet nebude čerpán, prostředky vracíme do ÚZ 1805/1000. 

2. Přesun akce budova Topolčianská (klimatizace) z 013 do 014 v částce 436 tis. Kč + nutné navýšení o 

180 tis. Kč  - důvodem je skutečnost, že výkony VZT nepokryjí tepelné zátěže v kancelářích

nad předávací stanicí dálkového ohřevu TUV a vytápění, proto budou v těchto třech kancelářích 

osazeny klimatizační jednotky.

3. Finanční prostředky ve výši 592 tis. Kč požadujeme z ÚZ 1805/1000. 

Datum, podpis projednání s vedením města:   

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     15.1.2014 Ing. Karel Chovanec

Datum, podpis navrhovatele:                   15.1.2014 Ing. Jaroslav Lachman

C e l k e m 

Rozpočet (v tis. Kč)

Rozpočet (v tis. Kč)

ÚZ/ORG N á z e v

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

ÚZ/ORG N á z e v

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: 22.1.2014

předkládá odbor: školství, kultury, sportu a PP

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

4. 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 14 006 150 14 156

14 006 150 14 156

původní změna nový

1.

Divadlo K. H. Máchy 200 8 208

Dům kultury 2 000 90 2 090

2. 3300/3500 ZŠ ul. Havlíčkova - zateplení - žádost o dotaci 230 50 280

3. 3046/3321 ZŠ ul. Na Valech - neinv. příspěvek PO na provoz 1 085 2 1 087

3 515 150 3 665

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Příjmy a výdaje:

1. za 1-12/2013 (Kč)

platby na příjm. účet města 1-12/2013                    2 447 887,5

převod plateb na účet MKZ  1-12/2013                   2 350 300,0

převod vyúčtování r. 2012                                        18 700,0

vyúčtování skutečných příjmů z NP za r. 2013 97 587,5

Žádáme navýšení rozpočtu NP-nájemné z důvodu převodu vyúčtování odvodu skutečných příjmů r. 2013.

2. Přesun finančních prostředků , které nebyly čerpány v r. 2013, zbývající plnění dle mandátní smlouvy

bude realizováno v roce 2014.

3. Ve 12/2013 Česká pojišťovna poukázala na účet města částku ve výši 2 098,- Kč jako pojistné plnění 

na úhradu výdajů spojených s pojistnou událostí na ZŠ ul. Na Valech, proto o tyto prostředky žádáme  

navýšit neinv. příspěvek na provoz. 

4. Finanční prostředky ve výši 150 tis. Kč požadujeme z ÚZ 1805/1000. 

Datum, podpis projednání s vedením města:

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)  15.1.2014 Mgr. Ladislav Chlupáč

Datum, podpis navrhovatele:                                   15.1.2014 Ing. Andrea Křížová

MKZ - nebytové prostory - nájemné 

3802/3406

C e l k e m 

1. Tabulka

ÚZ/ORG N á z e v

C e l k e m 

2. Tabulka

Rozpočet (v tis. Kč)

V ý d a j e

ÚZ/ORG N á z e v

P ř í j m y 

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

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

Rozpočet (v tis. Kč)



pro jednání ve finančním výboru, dne: 22.1.2014

předkládá odbor: životního prostředí

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

3. 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 14 156 810 14 966

14 156 810 14 966

původní změna nový

1. 5002/5000 příspěvek na monitorovací zařízení ovzduší 220 260 480

2. 5809/5000 Sběrový dvůr, ul. Nerudova 0 550 550

220 810 1 030

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Příjmy a výdaje:

1. Dne 23. 12. 2013 přišla faktura na 240 tis. Kč v rozpočtu 013 bylo pouze 220 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že 

v daném ÚZ nebylo možno provést přesun a faktura má splatnost v lednu 2014 nebyla z rozpočtu    

loňského roku uhrazena. Žádáme tedy přesun finančních prostředků z loňského roku ve vbýši 220 tis. Kč

a dále o navýšení o 40 tis. Kč.

2. Vzhledem k obdržené dotaci na sběrový dvůr nutno výdaje spojené s provozem sběrového dvora vykazovat

odděleně na zvláštním ÚZ - tj. proto požadujeme vyčlenit zatím odhadem částku 550 tis. Kč na výdaje

(v průběhu roku dle skut. vývoje příjmů a výdajů souvisejících s provozem sběr. dvora bude upřesněno).

3. Finanční prostředky ve výši 810 tis. Kč požadujeme z ÚZ 1805/1000. 

Datum, podpis projednání s vedením města: 15.1.2014 Mgr. Václav Červín

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)  

Datum, podpis navrhovatele:                                   15.1.2014 Ing. Pavel Gryndler

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

2. Tabulka

Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

1. Tabulka P ř í j m y 

ÚZ/ORG N á z e v

Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

V ý d a j e

ÚZ/ORG N á z e v



pro jednání ve finančním výboru, dne: 22.1.2014

předkládá odbor: sociálních věcí a zdravotnictví

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

4. 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 14 966 4 221 19 187

14 966 4 221 19 187

původní změna nový

1. 6001/6100 MěN - investiční příspěvek 1 000 2 500 3 500

2. 6009/6300 Centrum Srdíčko - výměna oken akce z r. 2013 (1. budova) 0 121 121

3. 6009/6300 Centrum Srdíčko - výměna oken 2014 (2. budova) 0 1 600 1 600

1 000 4 221 5 221

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Příjmy a výdaje:

1. výše investičního příspěvku pro PO Měn bude pro rok 2014 činit 

částku 3,5 mil. Kč (z toho 1 mil. Kč převod z roku 2013, kdy nebylo čerpáno)

2. Žádáme o navýšení rozpočtu u akce z r. 2013. Ve schváleném rozpočtu nebylo počítáno na výdaje 

související se zpracováním projektové studie a rozpočet nebyl upraven na vysoutěženou částku.   

3. Návrh na rozpočtové opatření související s výměnou oken v budově ve výši 1,6 mil. Kč.

4. Finanční prostředky ve výši 4 221 tis. Kč požadujeme z ÚZ 1805/1000. 

Datum, podpis projednání s vedením města:   15.1.2014 Jan Szántó

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     

Datum, podpis navrhovatele:                   15.1.2014 Ing. Bc. R. Jurková

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)

C e l k e m 

1. Tabulka P ř í j m y 

ÚZ/ORG N á z e v

Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

V ý d a j e

ÚZ/ORG N á z e v



pro jednání ve finančním výboru, dne: 22.1.2014

předkládá odbor: územního rozvoje

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

10. 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 19 187 4 957 24 144

19 187 4 957 24 144

původní změna nový

1. 8002/8100 ul. Palachova - rekonstrukce ulice 900 -500 400

2. 8233/8200 ul. Švermova - chodník 0 350 350

3. 8257/8200 Dělová cesta - úprava povrchu 0 137 137

4. 8403/8400 úklid města 870 45 915

5. 8212/8200 Výstaviště ZČ - opravy a rekonstrukce 3 300 404 3 704

6. 8233/8200 TSM, PO - oprava havarijního stavu střechy 0 161 161

7. 8211/8200 ul. Na Valech - parkoviště a odvodnění 0 3 900 3 900

8. 8211/8200 ulice Jarní a Zelená - VO a údržba 0 260 260

9. 8002/8100 školní tělocvična ul. Svojsíkova - studie 0 200 200

5 070 4 957 10 027

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Příjmy a výdaje:

1. Na základě výběrového řízení byla vysoutěžena podstatně nižší cena projektové dokumentace.

2. Vzhledem k prodloužení přípravy této stavby přesun akce z 013 do 014 v částkce 260 tis. + požadované 

navýšení o 90 tis. Kč.

3. Přesun zbylé části akce v částce 137 tis. Kč z 013 do 014.

4. Doplatek za prosinec 2013.

5. Přesun nevyčerpaných prostředků z 2013.

6. Přesun nevyčerpaných prostředků k dokončení stavby ze 2013.

7. Parkoviště Na Valech je plánováno již několik let, po stavebně technické stránce je v havarijním stavu.  

Úprava je více než nutná.

8. Na OÚR jsou denně dvě až tři stížnosti na stav ulice Zelená a Jarní. Navrhujeme VO dokončit a upravit 

povrchy komunikace  (odtěžení vrstev a srovnání) na přípravu pro novou komunikaci.

9. ZŠ Svojsíkova nemá svoji školní tělocvičnu. OÚR má za úkol zajistit studii, případně další projektovou přípravu. 

10. Finanční prostředky ve výši 4 957 tis. Kč požadujeme z ÚZ 1805/1000. 

Datum, podpis projednání s vedením města:   

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     15.1.2014 Mgr. Václav Červín

Datum, podpis navrhovatele:                   15.1.2014 Ing. Venuše Brunclíková

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

ÚZ/ORG

C e l k e m 

N á z e v

Rozpočet (v tis. Kč)

M Ě S T O      L I T O M Ě Ř I C E
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1. Tabulka P ř í j m y 
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Rozpočet (v tis. Kč)



pro jednání ve finančním výboru, dne: 22.1.2014

předkládá odbor: městská policie

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

2. 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 24 144 370 24 514

24 144 370 24 514

původní změna nový

1. 9014/9000 obměna služebního vozidla 0 370 370

0 370 370

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Příjmy a výdaje:

1. Návrh na rozpočtové opatření obměnu služebních vozidel pro MP. 

2. Finanční prostředky ve výši 370 tis. Kč požadujeme z ÚZ 1805/1000. 

Datum, podpis projednání s vedením města:   

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     15.1.2014 Mgr. Ladislav Chlupáč

Datum, podpis navrhovatele:                   15.1.2014 Ivan Králik

C e l k e m 

1. Tabulka P ř í j m y 

ÚZ/ORG N á z e v

Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

ÚZ/ORG N á z e v

Rozpočet (v tis. Kč)

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



pro jednání ve finančním výboru, dne: 22.1.2014

předkládá odbor:

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

0 0 0

původní změna nový

1. 8501/8500 údržba svislého dopravního značení 300 -50 250

2. 8503/8500 městská hromadná doprava 3 000 200 3 200

3. 8801/8500 SFŽP - převod vybraného popl. za autovraky za r. 2013 150 -150 0

3 450 0 3 450

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Výdaje:

1. Převod finančních prostředků na zvýšené výdaje spojené s městskou hromadnou dopravou. 

2. Vzhledem k tomu, že smlouva se spol. BusLine a.s. Semily skončila ke dni 31.12.2013 a do tohoto

termínu se nepodařilo ukončit zadávací řízení na výběr nového dodavatele těchto služeb pro budoucí

desetileté období, bylo nutné uzavřít novou smlouvu na max. 2 leté období v režimu mimořádné

situace. Tato smlouva byla schválena RM dne 17.12.2013 pod č. usn. 712/26/2013. V této smlouvě 

je ukotveno navýšení ceny, a proto je nezbytné položku MHD posílit o 200 tis. Kč. Tyto prostředky

navrhujeme alokovat a využít z již řádně schváleného rozpočtu na rok 2014. 

3. V r. 2013 se podařilo veškeré vybrané poplatky převést na účet SFŽP. Finanční prostředky proto

žádáme převést na zvýšené výdaje spojené s městskou hromadnou dopravou.

Datum, podpis projednání s vedením města: 15.1.2014 Jan Szántó

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)  

Datum, podpis navrhovatele:                                   15.1.2014 Bc. Jan Jakub

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 
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dopravy a silničního hospodářství

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

ÚZ/ORG N á z e v

Rozpočet (v tis. Kč)



pro jednání ve finančním výboru, dne: 22.1.2014

předkládá oddělení:

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

4. 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 24 514 593 25 107

24 514 593 25 107

původní změna nový

1. 8233/9100 PIVOVAR - zpracování architektonické studie 0 240 240

2. 5022/9100 GTE - příprava projektu 300 60 360

3. 9807/9100 energetický management 250 293 543

550 593 1 143

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Příjmy a výdaje:

1. Přesun finančních prostředků do rozpočtu r. 2014, které v této výši nebyly dočerpány v r. 2013.

2. V rámci přípravy kanalizační a vodovodní přípojky pro geotermální projekt došlo k navýšení celkové ceny 

za realizaci zakázky oproti původnímu odhadu projektanta, který činil 300 tis Kč vč. DPH. Žádáme tímto 

o navýšení rozpočtu na pokrytí rozdílu mezi cenou přepodkládanou a cenou vysoutěženou

3. Přesun nevyčerpaných prostředků z roku 2013 na konzultantskou firmu k EPC ve výši 292.820 Kč v rámci 

ÚZ energetického managementu.

4. Finanční prostředky ve výši 593 tis. Kč požadujeme z ÚZ 1805/1000. 

Datum, podpis projednání s vedením města: 15.1.2014 Mgr. Ladislav Chlupáč

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)  

Datum, podpis navrhovatele:                                   15.1.2014 Ing. Dana Svobodová

C e l k e m 

1. Tabulka P ř í j m y 

ÚZ/ORG N á z e v

Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

ÚZ/ORG

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

projektů a strategií

N á z e v

Rozpočet (v tis. Kč)



saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu -10 715

dotace 24 162

mezisoučet 13 447

ekonomický -33

mezisoučet 13 414

správní 592

mezisoučet 14 006

školství, kultury, sportu a PP 150

mezisoučet 14 156

správa majetku města 0

mezisoučet 14 156

životního prostředí 810

mezisoučet 14 966

sociálních věcí a zdravotnictví 4 221

mezisoučet 19 187

stavební úřad 0

mezisoučet 19 187

územního rozvoje 4 957

mezisoučet 24 144

městská policie 370

mezisoučet 24 514

útvar obrany a krizového řízení 0

mezisoučet 24 514

obecní živnostenský úřad 0

mezisoučet 24 514

dopravy a silničního hospodářství 0

mezisoučet 24 514

oddělení projektů a strategií 593

mezisoučet 25 107

stav po 1. RO 25 107

1. RO celkem 35 822

odbor zdroje z min. let



Tab. č. 3

Výběr daní za období      

1-12/2013 

s porovnáním na období 1-12/2012

(údaje v tis. Kč)

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013

46 800 51 500 8 300 7 700 4 600 5 100 44 800 48 040 19 278 12 459 91 900 105 300 20 100 20 300

1 5 863 7 076 715 329 368 467 6 916 7 108 7 829 8 541 217 169

2 4 098 4 248 161 326 779 902 260 331 14 301 16 824 56 16

3 3 142 3 758 1 274 522 240 281 7 742 9 262 0 2 297 93 12

13 103 15 082 2 150 1 177 1 387 1 650 14 918 16 701 0 0 22 130 27 662 366 197

4 2 587 2 938 3 868 251 308 2 042 2 211 4 218 6 555 28 3

5 3 016 3 820 5 9 340 379 13 350 11 411 20 20

6 3 854 1 691 17 285 215 7 966 157 19 278 12 459 1 506 7 116 13 940 14 129

9 457 8 449 25 877 876 902 10 008 2 368 19 278 12 459 19 074 25 082 13 988 14 152

7 3 713 6 420 4 592 387 572 8 648 18 472 7 272 7 687 1 467 621

8 4 105 4 840 266 446 444 440 13 631 11 481 306 135

9 4 906 4 108 717 367 553 458 4 884 2 270 4 545 7 414 286 1 311

12 724 15 368 987 1 405 1 384 1 470 13 532 20 742 0 0 25 448 26 582 2 059 2 067

10 3 908 4 663 870 1 124 190 430 4 435 5 779 7 387 7 912 0 47

11 4 083 4 669 3 440 132 399 419 398 101 14 396 12 415 0 68

12 3 895 5 144 2 247 2 174 436 341 2 313 5 181 0 0 3 936 9 631 3 958 3 438

11 886 14 476 6 557 3 430 1 025 1 190 7 146 11 061 0 0 25 719 29 958 31 3 553

47 170 53 375 9 719 6 889 4 672 5 212 45 604 50 872 19 278 12 459 92 371 109 284 20 371 19 969

%
plnění 101 104 117 89 102 102 102 106 100 100 101 104 101 98

219 907 245 601

102 103

FO-KV

VÝBĚR DANÍ V ROCE 2012 a 2013

1122 1511

Daň z nem.

1211

Měsíc

1111 1112

FO-ZČ FO-SVČ

(bez PO-OBCE) 25 694

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:  30.1.2014 
předkládá:  Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta města 
 
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 m ěsíčních odm ěn členům zastupitelstva 
 
 
Odůvodn ění:  
Na základě nařízení vlády č.459/2013 ze dne 18. prosince 2013 došlo ke změně nařízení vlády č. 37/2003 Sb.  
o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1.1.2014. ZM si 
musí na svém zasedání schválit výši těchto odměn, která nesmí přesáhnout výši uvedenou v příloze č. 1 tohoto 
nařízení. 
 
 
Doporu čený návrh ke schválení : (varianta dle stávajícího stavu) 
 
a) členům zastupitelstva s platností od 1.2.2014 
 
Schválená částka se bude skládat p ři soub ěhu funkcí ze sou čtu všech odm ěn za jednotlivé funkce a 
příplatku podle po čtu obyvatel, poskytnutém ke každé funkci zvláš ť a celkov ě zkrácena o 5%. Navrhovaná 
varianta odpovídá dosavadnímu zp ůsobu odm ěňování. 
         
b) neuvolněnému místostarostovi s platností od 1.2.2014 
 
Měsíční odm ěnu ve výši sou čtu odm ěny za funkci neuvoln ěného místostarosty a stanovené částky dle 
počtu obyvatel na základ ě přílohy provád ěcího p ředpisu, zkrácené  o polovinu. 
Navrhovaná varianta odpovídá dosavadnímu zp ůsobu odm ěňování. 
 
 
 
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje 

a) měsíční odměnu členům zastupitelstva dle písm. a) návrhu a to s platností  od 1.2.2014.   
b) měsíční odměnu nevolněnému místostarostovi dle písm. b) návrhu a to s platností od 1.2.20104. 

 
Schválená výše odměny se bude týkat i těch členů zastupitelstva, kteří nahradí v průběhu volebního období 
zastupitele, jenž se vzdá funkce. Odměna bude poskytnuta ode dne složení slibu. 
 
 
 
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: 30.1. 2014      
předkládá: PaedDr.Zdeněk Dušek, předseda KV 
   
 
 

Plán činnosti kontrolního výboru ZM na 1. pololetí roku 2014 
 

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

b) kontrola dodržování právních předpisů finančním výborem a      
    městským úřadem na úseku samostatné působnosti 

 
 
2.  Kontrola vyřizování stížností a připomínek občanů  
 
 
3.  Účast členů KV na výběrových řízeních vyhlášených městem, dle požadavků  
      rady města 
 
 
4.  Provedení kontrol právních subjektů zřizovaných městem 
       a) Technické služby města Litoměřic 
  
 
5.  Kontrolní činnost na základě podnětů a stížnosti občanů 
 
6.  Dle potřeby bude KV plnit další kontrolní úkoly, kterými jej pověří  
     zastupitelstvo města 
 
 
Kontrolní výbor se schází pravidelně 1x měsíčně, zpravidla druhou středu v měsíci mimo 
červenec a srpen. Mimo tohoto pravidelného termínu mohou být svolávány mimořádné 
schůze dle potřeby. 
 
Termíny :   15. 01. 2014 
        12. 02. 2014 
  12. 03. 2014 
  09. 04. 2014 
  14. 05. 2014 
  11. 06. 2014 
  
 
 
 



 
 
Odůvodn ění:    
 
Kontrolní výbor se na svém zasedání dne 13. 11. 201 3 jednomysln ě usnesl na 
plánu práce na rok 2014. 
      
 
 
 
 
Návrh na usnesení:     
 
ZM bere na v ědomí  plán práce kontrolního výboru na rok 2014 (viz příloha orig.zápisu).  
 
 
 
 
 
 
 
 
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     Z M 
 
pro jednání ZM dne: 30.1.2014 

předkladatel: Mgr. Karel Krejza 
 
Návrh: schválení smlouvy o postoupení pohledávek ( SMS parkovné) 
 
Odůvodnění: 
 
Služba SMS PARKOVNÉ zajišťuje pohodlný a rychlý způsob úhrady parkovného 
prostřednictvím mobilního telefonu. Služba SMS PARKOVNÉ přináší zákazníkům – 
parkujícím možnost využití parkovacího místa bez kontaktu s parkovacím automatem. 
Provozovatelům prostřednictvím SMS PARKOVNÉHO je nabízena možnost zefektivnění 
výběru parkovného, stejně tak zjednodušení a zrychlení kontroly úhrad parkovného. Systém 
umožňuje online statistiky prodaných parkovacích lístků, efektivitu kontrol provedených 
strážníky či pověřenými kontrolory dle přehledu zkontrolovaných parkovacích lístků a další 
možnosti. 
 
Výhody pro parkující řidiče 

• Zvýšení komfortu uživatelů (téměř 100% dostupnost mobilních telefonů) 
• Řidiči nepotřebují mít drobné (správné) mince 
• Řidiči nemusí odcházet z auta k parkovacímu automatu 
• Možnost prodloužit dobu parkování bez nutnosti kontaktu s parkovacím automatem 
• Možnost jednoduše a pohodlně provést úhradu parkovného např. ve smíšených zónách 
• Možnost vystavení daňových dokladů 
• Moderní ekologická služba 

Výhody pro provozovatele 
• Zjednodušení výběru peněz pro provozovatele 
• Nižší investice do infrastruktury při rozšiřování parkovacích zón (automaty) 
• Nižší náklady na provoz systému (výběr peněz z automatů, údržba, zpracování 

peněžní hotovosti aj.) 
• Jednodušší změna podmínek služby (tarifikace, přechod na Euro) 
• Rychlá možnost rozšíření stávajících zón a zavedení nových zón 
• Zavedení speciálních placených zón pro jednorázové akce 
• Přesné on-line statistiky provozu systému 
• Další zdroj příjmů díky upozornění na blížící se dobu vypršení parkovací doby 
• Jednoduchá kontrola pomocí mobilního zařízení 
• Zvýšení objemu vybraných finančních prostředků provozovatele díky dostupnosti pro 

uživatele 
• Redukce fraudu – SMS parkovací lístek nelze padělat (na rozdíl např. od 

jednorázových stíracích parkovacích karet) 
• Ekologie – bezpapírová služba 
 

Tato smlouva navazuje na smlouvu o poskytování služeb se společností ERIKA,a.s.. 
V případě schválení těchto smluv Rada města vydá nové „Nařízení o placeném stání 
silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Litoměřice 
za účelem organizování dopravy“, ve kterém bude nově zakomponován způsob zaplacení 



ceny za stání vozidla(prostřednictvím mobilního telefonu), způsob prokázání zaplacení 
(virtuálním parkovacím lístkem) a dále bude přílohou k Nařízení konkretizována cena 
parkovného pomocí SMS v jednotlivých zónách.   
 
Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje smlouvu o postoupení pohledávek mezi Městem Litoměřice a společnosti 
ERIKA,a.s. se sídlem, Na Příkopě 9-11, Praha 1, IČ 25098900 (viz. příloha orig.zápisu) 
 
 
 
Podpis navrhovatele:                                                 Přijaté usnesení ZM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají na základě ustanovení §1879 a násl. zákona č. 
89/2012Sb., občanský zákoník smluvní strany: 
 
ERIKA, a.s. 
se sídlem Praha 1, Na Příkopě 9-11, PSČ 110 00 
IČ 25098900 
DIČ: CZ 25088900 
zastoupená Ing. Pavlem Zákravským, členem představenstva 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4489 
(dále jen „Poskytovatel“)  
 
A 

 
Město Litoměřice    

se sídlem IČ:  
DIČ: 
bankovní spojení:  
zastoupené  
(dále jen „Partner“) 
 

tuto 

 
SMLOUVU O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK 

 
I. 

1. Smluvní strany konstatují, že stejného dne jako tato smlouvy byla mezi Partnerem a 
Poskytovatelem na straně druhé uzavřena Smlouva o poskytování služeb, na základě které se 
Poskytovatel zavázal poskytovat Partnerovi služby virtuálního parkovacího lístku (dále jen 
„Smlouva o poskytování služeb“). Smluvní strany prohlašují, že jim je znám obsah výše 
specifikované Smlouvy o poskytování služeb a že termíny použité ve Smlouvě o poskytování 
služeb budou mít stejný význam jako v této smlouvě. 

2. Smluvní strany konstatují, že v souvislosti se Smlouvou o  poskytování služeb budou Partnerovi 
vznikat pohledávky za třetími osobami – parkujícími za poskytnutí VPL (dále jen „Pohledávky“). 

3. Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že Partner postupuje Poskytovateli veškeré 
Pohledávky.     

 
 

II. 

Každá Pohledávka je pro účely této smlouvy identifikována: 

• dlužníkem konkrétní pohledávky, kterou je osoba zachycená pro každou jednotlivou 
Pohledávku v Systému Poskytovatele, v němž jsou zachyceny i údaje o jednotlivých 
transakcích souvisejících s poskytnutím VPL, a to podle telefonního čísla, na něž byla 
zaslána konkrétní SMS MT z něhož byl VPL objednán; 

• okamžikem vzniku Pohledávky, kterým je okamžik zachycený v Systému Poskytovatele, 
v němž jsou zachyceny i údaje o jednotlivých transakcích souvisejících s poskytnutím VPL. 
Okamžikem vzniku pohledávky je okamžik, kdy koncové zařízení parkujícího přijme SMS 
MT; 

• výší jistiny Pohledávky, kterou bude částka, která je pro každou Pohledávku zachycena 
v Systému Poskytovatele, v němž jsou zachyceny i údaje o jednotlivých transakcích 
souvisejících s poskytnutím VPL. Výše jistiny Pohledávky vyplývá u každé Pohledávky 
z Přístupového čísla, z něhož byla odeslána Systémem Poskytovatele odpovědní SMS MT 
dlužníku Pohledávky; 

• právním důvodem vzniku konkrétní pohledávky, kterým je úhrada parkovného parkujícím 
Partnerovi. 



 

 
III. 

1. Smluvní strany dohodly, že Partner postupuje na Poskytovatele veškeré Pohledávky, a to vždy 
v okamžiku, kdy Pohledávky vzniknou s tím, že Pohledávky jsou vždy následně specifikovány 
v měsíčním Vyúčtování od Poskytovatele, které bude partnerovi zasláno v souladu se Smlouvou 
o poskytování služeb. Smluvní strany sjednávají, že k postoupení Pohledávek z Partnera na 
Poskytovatele dojde a Poskytovatel se tedy stane věřitelem Pohledávek bezprostředně poté, kdy 
Pohledávky vznikly. Smluvní strany sjednávají, že k postoupení Pohledávek specifikovaných 
v předchozí větě dojde bez dalšího právního jednání smluvních stran, pouze na základě 
existence údajů v Systému Poskytovatele. 

2. Smluvní strany se dohodly, že Pohledávky, které vznikly za parkujícími, kteří využili k objednání 
VPL mobilních sítích společností Air Telecom, a.s., Vodafone Czech Republic a.s. a T-Mobile 
Czech Republic a.s. budou Poskytovatelem dále postoupeny na příslušného mobilního operátora. 

 

 
IV. 

Smluvní strany sjednávají úplatu za postoupení Pohledávek ve výši 100% jistiny postupovaných 
Pohledávek s tím, že splatnost úplaty za postoupení Pohledávek je specifikována ve Smlouvě o 
obchodní spolupráci mezi Partnerem a Poskytovatelem. 

 

 
V. 

Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího 
podpisu poslední ze smluvních stran a její účinnost trvá po dobu účinnosti smlouvy o obchodní 
spolupráci a nezanikne před zánikem účinnosti Smlouvy o poskytování služeb. 

 

 
VI. 

1. Smluvní strany se zavazují poskytnout si k naplnění účelu této smlouvy vzájemnou součinnost.  
2. Strany sjednávají, že pokud v důsledku změny či odlišného výkladu právních předpisů anebo 

judikatury soudů bude u některého ustanovení této smlouvy shledán důvod neplatnosti právního 
jednání, smlouva jako celek nadále platí, přičemž za neplatnou bude možné považovat pouze tu 
část, které se důvod neplatnosti přímo týká. Strany se zavazují toto ustanovení doplnit či nahradit 
novým ujednáním, které bude odpovídat aktuálnímu výkladu právních předpisů a smyslu a účelu 
této smlouvy. 

3. Pokud v některých případech nebude možné řešení zde uvedené a smlouva by byla neplatná, 
strany se zavazují bezodkladně po tomto zjištění uzavřít novou smlouvu, ve které případný důvod 
neplatnosti bude odstraněn a dosavadní přijatá plnění budou započítána na plnění stran podle 
této nové smlouvy. Podmínky této nové smlouvy vyjdou přitom z původní smlouvy. 

 

 
VII. 

1. Změny této smlouvy jsou možné jen ve formě písemného a číslovaného dodatku ke smlouvě 
podepsaného oběma smluvními stranami. Smlouva může být ukončena pouze písemně. 

2. Žádná ze smluvních stran nepostoupí smlouvu, ať už celou nebo její část, žádným způsobem, 
respektive nepostoupí práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy, bez předchozího písemného 
souhlasu druhé smluvní strany, není-li v této smlouvě stanoveno výslovně jinak. Jakékoliv 
postoupení v rozporu s podmínkami této smlouvy bude neplatné a neúčinné. 



3. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech v českém jazyce, kdy každá ze smluvních 
stran obdrží po jednom stejnopise. 

4. Smluvní strany na závěr této smlouvy výslovně prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti 
bránící v uzavření této smlouvy. 

5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a shledaly, že její 
obsah přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení 
svým jednáním sledovaly, a proto ji níže, prosty omylu, lsti a tísně, jako správnou podepisují. 

 
 
 
V Praze dne _____________   V Litoměřicích dne __________ 
 
 
 
 
 
___________________________   _________________________ 
              ERIKA, a.s.      

 
 



 
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: 30.1.2014 

předkladatel: Mgr. Karel Krejza 
 
Návrh: schválení smlouvy o poskytování služeb ( SMS parkovné) 
 
Odůvodnění: 
 
Služba SMS PARKOVNÉ zajišťuje pohodlný a rychlý způsob úhrady parkovného prostřednictvím 
mobilního telefonu. Služba SMS PARKOVNÉ přináší zákazníkům – parkujícím možnost využití 
parkovacího místa bez kontaktu s parkovacím automatem. 
Provozovatelům prostřednictvím SMS PARKOVNÉHO je nabízena možnost zefektivnění výběru 
parkovného, stejně tak zjednodušení a zrychlení kontroly úhrad parkovného. Systém umožňuje 
online statistiky prodaných parkovacích lístků, efektivitu kontrol provedených strážníky či 
pověřenými kontrolory dle přehledu zkontrolovaných parkovacích lístků a další možnosti. 
 
Výhody pro parkující řidiče 

• Zvýšení komfortu uživatelů (téměř 100% dostupnost mobilních telefonů) 
• Řidiči nepotřebují mít drobné (správné) mince 
• Řidiči nemusí odcházet z auta k parkovacímu automatu 
• Možnost prodloužit dobu parkování bez nutnosti kontaktu s parkovacím automatem 
• Možnost jednoduše a pohodlně provést úhradu parkovného např. ve smíšených zónách 
• Možnost vystavení daňových dokladů 
• Moderní ekologická služba 

Výhody pro provozovatele 
• Zjednodušení výběru peněz pro provozovatele 
• Nižší investice do infrastruktury při rozšiřování parkovacích zón (automaty) 
• Nižší náklady na provoz systému (výběr peněz z automatů, údržba, zpracování peněžní 

hotovosti aj.) 
• Jednodušší změna podmínek služby (tarifikace, přechod na Euro) 
• Rychlá možnost rozšíření stávajících zón a zavedení nových zón 
• Zavedení speciálních placených zón pro jednorázové akce 
• Přesné on-line statistiky provozu systému 
• Další zdroj příjmů díky upozornění na blížící se dobu vypršení parkovací doby 
• Jednoduchá kontrola pomocí mobilního zařízení 
• Zvýšení objemu vybraných finančních prostředků provozovatele díky dostupnosti pro uživatele 
• Redukce fraudu – SMS parkovací lístek nelze padělat (na rozdíl např. od jednorázových    

stíracích parkovacích karet) 
• Ekologie – bezpapírová služba 
 

Na tuto smlouvu následně navazuje smlouva o postoupení pohledávek. V případě schválení těchto 
smluv Rada města vydá nové „Nařízení o placeném stání silničních motorových vozidel na 
vymezených místních komunikacích ve městě Litoměřice za účelem organizování dopravy“, ve 
kterém bude nově zakomponován způsob zaplacení ceny za stání vozidla (prostřednictvím 
mobilního telefonu), způsob prokázání zaplacení (virtuální parkovací lístek) a dále bude přílohou 
k nařízení konkretizována cena parkovného pomocí SMS v jednotlivých zónách. Předpokládaná 
cena v zóně1 13Kč/75 min., zóna2 13Kč/120min., zóna2 60Kč/den ,zóna3 13Kč/75min. 
 
 



 

Návrh na usnesení: 

 
ZM schvaluje smlouvu o poskytování služeb mezi Městem Litoměřice a společností ERIKA, a.s., 
se sídlem Na Příkopě 9-11, Praha 1,  IČ 25098900 (viz. příloha orig.zápisu) 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:                                                 Přijaté usnesení ZM č.:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají na základě ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012Sb., 
občanský zákoník a zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku v platném znění smluvní strany: 
 
ERIKA, a.s. 
se sídlem Praha 1, Na Příkopě 9-11, PSČ 110 00 
IČ 25098900 
DIČ CZ25098900 
bankovní spojení Fio banka, a.s., číslo účtu 2000316979/2010  
zastoupená Ing. Pavlem Zákravským, členem představenstva 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4489 
 
(dále také „Poskytovatel“)  
 
a 
    
se sídlem  
IČ:  
DIĆ: 
bankovní spojení:  
zastoupené  
 
(dále jen „Partner“) 
 
tuto 
 
 

Smlouvu o poskytování služeb 
 

I. 
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ - ÚČEL SMLOUVY 

 
1. Partner hodlá realizovat projekt prodeje virtuálního parkovacího lístku při placení parkovného prostřednictvím 

služby mobilních operátorů PR SMS (Premium rate SMS). 

2. Projektem virtuálního parkovacího lístku (dále také „VPL“), který bude na základě této smlouvy zajišťován 
Poskytovatelem, se rozumí systém úhrady parkovného ve městě Litoměřice v rozsahu 7 dnů v týdnu, 24 hodin 
denně prostřednictvím mobilního telefonu nebo jiného obdobného technického zařízení, které může využívat 
komunikační služby SMS s možností zpětné kontroly platnosti VPL ze strany Partnera. Platby parkovného 
budou pak uvedeny ve vyúčtování mobilního operátora parkujícímu odděleně od telekomunikačních služeb.  

 
 

II. 
PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

 
1. Poskytovatel se zavazuje:  

a) zajistit ke dni účinnosti této smlouvy implementaci veškerého potřebného software pro zajištění projektu VPL 
v rozsahu funkčního systému při využití vlastní softwarové a hardwarové technologie pro provoz a údržbu 
systému, tedy připravit pro Partnera kompletní funkční systém, na jehož základě bude poskytována služba 
VPL a v témže termínu zahájit provoz systému VPL. Podrobnější popis funkcí systému je specifikován 
v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.;  

b) zajistit smluvně telekomunikační propojení s mobilními operátory - Telefónica Czech Republic a.s., T – 
Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s. a případně s každým dalším mobilním 
operátorem, se kterým uzavře Poskytovatel příslušnou smlouvu. 

c) udržovat své technologie v takovém stavu, aby byla zajištěna pro parkující možnost zaplatit VPL použitím 
mobilního telefonu, nebo jiného obdobného zařízení parkujícího tak, že po zadání příslušných dat a při 
dodržení stanoveného postupu získá parkující možnost prokázat se parkovacím dokladem s potřebnými 
náležitostmi.  



d) zajistit možnost kontroly platnosti VPL Partnerem, resp. třetími osobami Partnerem určenými, a to 
prostřednictvím datového přenosu a speciální aplikace instalované na mobilních telefonech, kde bude 
možné ověřit po zadání RZ kontrolovaného vozidla, zda je za kontrolované vozidlo parkovné uhrazeno; 

e) nevstupovat do žádných přímých vztahů s parkujícím. Poskytovatel nepřebírá současně s převzetím 
závazků z této smlouvy žádné povinnosti ani žádná práva provozovatele ve vztahu k parkujícímu 
s výjimkami výslovně specifikovaným v této smlouvě.  

f) zajistit možnost vystavování elektronických zjednodušených daňových dokladů za nákup VPL pro parkující 
na internetových stránkách, jejichž doménu určí Partner. Podrobnější informace o tomto uživatelském 
rozhraní (tisk daňových dokladů) jsou uvedeny v Příloze č. 3 k této smlouvě; 

g) zajistit odeslání potvrzující SMS o zakoupení VPL parkujícím obvykle nejpozději do 2 minut od odeslání SMS 
požadavku na nákup VPL; 

h) pokud parkující objedná VPL s cenou rovnou nebo vyšší než 100,-Kč, zaslat parkujícímu potvrzovací SMS 
s textem SMS parking Litoměřice. Cena sluzby XXX Kc. Posli ANO pro objednani na 902 06. Vice na xxxxxx.    

i) zajistit Partnerovi přístup na internetový portál vytvořený Poskytovatelem, který zajistí přístup k aktuální 
databázi prodaných VPL pro účely pracovníků kontroly i ostatních pověřených osob Partnera. Tento přístup 
bude okamžitý (on-line) a bude poskytovat vytváření různých statistik a reportů. Tyto výstupy budou 
umožňovat třídění dle různých kritérií a bude rovněž umožněn export dat pro další zpracování ve formátu 
kompatibilním s aplikací Microsoft Excel. Smluvní strany pro vyloučení pochybností sjednávají, že 
předmětem této smlouvy není zajištění přístupu Partnera na síť internet. Podrobnější informace o tomto 
rozhraní jsou specifikovány v Příloze č. 4 k této smlouvě; 

j) zajistit systém prodeje VPL efektivně proti zneužití; 

k) zajistit servisní a dohledové činnosti nad systémem VPL v rozsahu 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu; 

l) informovat (e-mailem, SMS nebo telefonicky) neprodleně (max. do 20 minut) Partnera o každém výpadku 
systému prodeje VPL; 

m) pokud parkující špatně objedná VPL, zaslat parkujícímu informační SMS s textem: „SMS parking Litoměřice. 
Parkovací lístek nebyl objednán. Chybný formát zprávy“; 

n) zajistit zaslání upozorňující SMS zprávy o vypršení zaplacené doby za parkování s možností jejího 
prodloužení s textem: „U Vaseho virtuálniho parkovacího listku konci platnost. Opakovanym odeslanim SMS 
pozadavku prodluzujete jeho platnost. Dekujeme.“ 

o) zajistit proškolení osob, které budou zajišťovat kontrolu VPL na adrese Partnera, a to v termínech, které 
budou určeny další dohodou smluvních stran; 

2. Partner se touto smlouvou zavazuje:  

a) vést účinnou a vhodnou informační a reklamní kampaň zaměřenou na pořizování VPL; 

b) poskytnout Poskytovateli dostatečnou součinnost při přípravě systému a určit odpovědnou osobu, která 
bude po celou dobu přípravy systému s Poskytovatelem komunikovat a spolupracovat; 

c) provést doplnění stávajících informačních systémů (internetových stránek, propagačních materiálů a 
tiskovin, informačních tabulí na parkovištích apod.) o nové možnosti platby za parkování prostřednictvím 
SMS; 

d) provést potřebnou úpravu Smluvních parkovacích podmínek ve městě Litoměřice, resp. tarifů tak, aby 
možnost platby prostřednictvím mobilních telefonů byla upravena smluvním ujednáním mezi parkujícím a 
Partnerem; 

 
 



III. 
NÁLEŽITOSTI VIRTUÁLNÍHO PARKOVACÍHO LÍSTKU 

 
1. Cena za VPL bude parkujícím hrazena postupem pro používání PR SMS služby mobilního operátora. Popis 

komunikace zakoupení VPL je uveden v příloze č. 2 této smlouvy. Vedle ceny VPL bude parkující platit 
příslušnému mobilnímu operátorovi cenu telekomunikační služby (úhrada odeslané objednací SMS), a to ve 
výši dle individuálního smluvního ujednání mezi zákazníkem a jeho mobilním operátorem (účtování v tzv. 
režimu MT Billing).  

2. Podrobné vymezení náležitostí VPL tak, aby údaje byly v souladu s příslušnými právními a prováděcími 
předpisy a smluvními podmínkami platnými pro poskytování parkovného, stanoví Partner. Poskytovatel je 
povinen zajistit takovou úroveň systému, aby umožňoval jejich uvedení. Poskytovatel je oprávněn odmítnout 
uvedení určitého údaje, pokud není jeho uvedení ve VPL technicky možné nebo je možnost jeho uvedení 
spojena s neúměrnými náklady. 

 
IV. 

CENA PLNĚNÍ POSKYTOVATELE 

1. Partner se zavazuje za poskytnutí, provoz a údržbu systému pro prodej VPL uhradit Poskytovateli úplatu, jejíž 
výše bude činit 19% z konečné ceny každého VPL. Z takto vypočtené částky činí odměna za poskytnutí 
platebních služeb fixní měsíční částku ve výši 50,-Kč, která je osvobozena od DPH. Smluvní strany sjednávají, 
že bude-li vypočtená částka Odměny nižší než 50,- Kč snižuje se odměna za poskytnutí platebních služeb na 
vypočtenou částku Odměny. Smluvní strany pro vyloučení pochybností sjednávají, že bude-li vypočtená 
částka Odměny rovna 0, bude i odměna za poskytnutí platebních služeb rovna 0. Zbývající část odměny je 
placena za ostatní služby Poskytovatele poskytované na základě této smlouvy a k této zbývající části odměny 
bude připočtena daň z přidané hodnoty vypočtená sazbou stanovenou platným zákonem o dani z přidané 
hodnoty.  Dojde-li ke změně sazby DPH, mění se částka DPH bez dalších jednání stran dnem, kdy je 
Poskytovatel povinen DPH uplatnit v zákonem stanovené výši. Smluvní strany se dohodly na úhradě SMS ve 
smyslu ustanovení čl. II odst. 1 písm. h), m) a n) této smlouvy ve výši 0,90 Kč plus DPH, které bude hradit 
Partner Poskytovateli. Tyto SMS budou vyúčtovány společně s odměnou Poskytovatele. 

2. Smluvní strany konstatují, že Partnerovi budou vznikat pohledávky za parkujícími ve výši ceny VPL (dále jen 
„Pohledávky“). Smluvní strany se dohodly, že Partner bude postupovat Poskytovateli veškeré Pohledávky 
s tím, že smlouva o postoupení pohledávek bude uzavřena současně s touto smlouvou. Smluvní strany 
konstatují, že úplata za postoupení pohledávek na základě Smlouvy o postoupení pohledávek, která je 
uzavřena mezi Partnerem a Poskytovatelem stejného dne jako tato smlouva, a na jejímž základě budou 
postoupeny Pohledávky Partnera na Poskytovatele, je sjednána na 100% jistiny postupovaných Pohledávek. 
Poskytovatel tímto dále prohlašuje, že Pohledávky, které na něj budou postoupeny Partnerem, a které vznikly 
za parkujícími s uzavřenou platnou a účinnou smlouvou s mobilními operátory Vodafone Czech Republic a.s., 
T-Mobile Czech Republic a.s., a Air Telecom, a.s., budou vždy následně postoupeny příslušnému mobilnímu 
operátorovi. Partner se zavazuje, že o postoupení Pohledávek z Partnera na Poskytovatele a následně 
z Poskytovatele na Vodafone Czech Republic a.s., T-Mobile Czech Republic a.s., resp. Air Telecom, a.s. 
parkující vždy informuje, a to před vznikem pohledávky Partnera za parkujícím.  

3. Poskytovatel se zavazuje, že vždy do 10. dne každého následujícího měsíce zašle Partnerovi přehled o 
realizovaných (prodaných) VPL za předcházející kalendářní měsíc (dále jen „Přehled“ nebo „Vyúčtování“), 
včetně vyúčtování Odměny. Informace obsažené v Přehledu budou vycházet buď: 

(i) z počítačového ze Systému Poskytovatele. „Systémem Poskytovatele“ se pro účely této smlouvy rozumí 
počítačový program umístěný na serverech užívaných pro účely poskytování VPL, a který slouží mimo jiné 
ke komunikaci Poskytovatele a SMS centry Mobilních operátorů. V Systému Poskytovatele jsou zachyceny 
informace o všech realizovaných (prodaných) VPL, nebo 

(ii) z obdobných systémů mobilních operátorů, a to výhradně v případě, že údaj o počtu VPL v Systému 
Poskytovatele bude o 3% a více procent vyšší než v systému příslušného Mobilního operátora 

Na základě Přehledu vystaví Partner účetní doklad (doklad k převodu peněz) na úplatu za postoupené 
Pohledávky za kalendářní měsíc, který zašle Poskytovateli do 15 dnů od DUZP, kterým je poslední den 
kalendářního měsíce, za který se provádí vyúčtování. Ve stejném termínu zašle Poskytovatel Partnerovi 
daňový doklad s vyúčtováním odměny Poskytovatele za příslušný kalendářní měsíc. 

4. Smluvní strany se dohodly, že úplata za postoupení Pohledávek je splatná vždy společně za každý kalendářní 
měsíc, a to ve stejném termínu jako je splatná úplata za služby Poskytovatele za stejný kalendářní měsíc. 
Smluvní strany se tímto výslovně dohodly na pravidelném započtení nároku Partnera na úplatu za postoupení 
Pohledávek proti nároku Poskytovatele na úplatu sjednanou touto smlouvou za stejný kalendářní měsíc, a to 



v rozsahu, v němž se obě pohledávky kryjí. Smluvní strany sjednávají, že k započtení pohledávek dojde do 25 
dnů od DUZP, a to bez dalšího právního jednání. Smluvní strany konstatují, že po uskutečnění výše 
popsaného započtení pohledávek bude mít jedna ze smluvních stran pohledávku za druhou ze smluvních 
stran. Smluvní strany sjednávají, že smluvní strana, která bude mít za příslušný kalendářní měsíc závazek 
vůči druhé ze smluvních stran, uhradí jej ve lhůtě do 45 dnů od DUZP. 

 
V. 

REKLAMACE A VYÚČTOVÁNÍ, VADY PLNĚNÍ VPL 
 
1. Poskytovatel se zavazuje uchovávat, resp. zajistit uchování údajů potřebných ke kontrole správnosti odečtené 

částky za VPL a správnosti vyúčtování po dobu nezbytně nutnou vyplývající z obecně závazných právních 
předpisů.  

2. Smluvní strany sjednávají, že řešení reklamací parkujících týkajících se vyúčtování VPL bude řešit 
Poskytovatel, a to včetně zaslání návrhu internetového rozhraní pro správu a řešení reklamací Partnerovi. 
Smluvní strany sjednávají, že Poskytovatel doručí Partnerovi návrh řešení reklamace vždy do 3 pracovních 
dnů od obdržení reklamace. Poskytovatel se zavazuje, že bude parkující informovat prostřednictvím SMS 
zprávy, e-mailu včetně zaslaného reklamačního protokolu ve formátu PDF nebo přes uživatelské rozhraní pro 
vystavení zjednodušených daňových dokladů, které bude hlavním rozšířeným komunikačním kanálem vůči 
parkujícím.    

3. Jestliže bude prokázáno vadné vyúčtování a reklamace bude oprávněná, bude částka, která byla 
prokazatelně vadně odečtena parkujícímu, uvedena ve vyúčtování vzájemných plateb a dokladech k převodu 
v následujícím měsíci a z částky odečtena tak, aby mohla být vrácena parkujícímu nebo osobě, k jejíž tíži byla 
přičtena 

4. Poskytovatel není povinen Partnerovi poskytovat nad rámec specifikovaný touto smlouvou informace jiného 
typu, než které poskytuje mobilní operátor a které jsou dostupné při používání systému prodeje VPL. 
Poskytovatel není povinen sdělovat osobní a jiné údaje, pokud by tak zasáhl do práv třetích osob.  

 
 

VI. 
ZAHÁJENÍ A ZPROVOZNĚNÍ SYSTÉMU VPL 

 
1. Partner se zavazuje poskytnout dostatečnou součinnost při přípravě a realizaci projektu, a to v rozsahu 

potřebném pro řádné splnění závazku Poskytovatele, zejména pak zajistit přítomnost a dosažitelnost 
kontaktních osob, které určí a které za Partnera budou ve věci jednat. Nesplní-li Partner povinnost součinnosti 
a zajištění všech podmínek pro řádné dokončení přípravy projektu VPL, není Poskytovatel v prodlení 
s plněním svých závazků vyplývajících z této smlouvy. O dobu prodlení Partnera se bez dalších úkonů 
prodlužuje doba stanovená pro dokončení přípravy projektu.  

2. Partner se zavazuje oznámit před zahájením provozu Poskytovateli kontaktní údaje, na které je Poskytovatel 
povinen zasílat zprávu o funkčnosti a případných výpadcích systému. 

3. Jakékoli změny týkající se rozsahu systému prodeje VPL nebo jeho základních v této smlouvě 
charakterizovaných vlastností musejí být dohodnuty písemně, dodatkem k této smlouvě.  

 

VII. 
MLČENLIVOST  

 
1. Obě smluvní strany se zavazují, že neposkytnou žádné třetí osobě důvěrné informace, které jim byly nebo 

budou zpřístupněny druhou smluvní stranou v souvislosti s plněním podle této smlouvy. Tato povinnost 
smluvních stran trvá dva roky po zániku této smlouvy. 

2. Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné informace podle čl. VII odst. 1 této 
smlouvy všechny informace, které jsou součástí obchodního tajemství, například popisy nebo části popisů 
technologických procesů, know-how, informace o provozních metodách a všechny další informace, jejichž 
zveřejnění přijímací stranou by předávající straně mohlo způsobit škodu. 



3. Za důvěrné dle předchozích bodů se nepovažují informace, které se staly veřejně známými, aniž by to zavinila 
záměrně či opomenutím přijímací strana, dále ty, které měla přijímací strana legálně dispozici před uzavřením 
této smlouvy, nebo které jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímací strana dospěje nezávisle a je to 
schopna doložit svými záznamy nebo informacemi třetí strany. Za důvěrné se nepovažují také informace, 
k jejichž zveřejnění je kterákoli ze smluvních stran povinna na základě obecně závazných právních předpisů. 

 
VIII. 

DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY 

 
1. Tato smlouva nabývá platnosti dne 1.3.2014 a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a 

uzavírá se na dobu neurčitou. 
2. Každá ze smluvních stran je oprávněna vypovědět tuto smlouvu i bez udání důvodu s 6 měsíční 

výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem měsíce bezprostředně následujícího po měsíci, ve 
kterém byla výpověď smlouvy doručena druhé smluvní straně. 

 

IX. 

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ 

 
1. Změny a doplňky této smlouvy lze provést pouze písemně, není-li v této smlouvě sjednáno právo 

jednostranné změny. 

2. Za účelem testování produkční konektivity se Partner zavazuje umožnit Poskytovateli a mobilním operátorům 
provádět zdarma testovací platby a to z testovacích účastnických čísel (MSISDN) definovaných v příloze č. 5 
této Smlouvy – Seznam testovacích MSISDN. Smluvní strany se dohodly, že provoz uskutečněný z takto 
stanovených účastnických čísel nebude zahrnut do Přehledů využívaných smluvními stranami za účelem 
vzájemného vypořádání. V případě, že dojde ke změně v Seznamu testovacích MSISDN, Poskytovatel zašle 
nový seznam Partnerovi a ten uplatní tento seznam do 30 dnů od obdržení. 

3. Poskytovatel tímto prohlašuje, že je zapsán v registru poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu, který 
je veden Českou národní bankou se sídlem v Praze (dále jen „ČNB“), a že ČNB je orgánem dohledu nad 
činností Poskytovatele v oblasti poskytování platebních služeb. Poskytovatel dále prohlašuje, že k případnému 
mimosoudnímu řešení sporů mezi ERIKA, a.s. jako poskytovatelem platebních služeb a uživatelem platebních 
služeb poskytovaných ERIKA, a.s. je příslušný finanční arbitr ve smyslu zákona č. 229/2002 Sb., o finančním 
arbitrovi v platném znění, a že v souvislosti s poskytováním platebních služeb společností ERIKA, a.s. může 
uživatel platebních služeb podat stížnost orgánu dohledu. 

 
4. Tato smlouva je zpracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží Partner a jedno Poskytovatel. 

5. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – Přesný popis služby (VPL), příloha č. 2 – Popis nákupu VPL, 
příloha č. 3 – Uživatelské rozhraní (tisk zjednodušených daňových dokladů), příloha č. 4 - Administrátorské 
rozhraní (databáze) pro provozovatele parkovacích ploch, příloha č. 5 – Seznam testovacích MSISDN.  

 

V Praze __________________             V Litoměřicích dne __________________ 
........................................................................ ........................................................................ 

                             ERIKA, a.s.        
 
 
  
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Příloha č. 1 
 

Struktura SMS pro objednání služby 

 

 

"klicove slovo"_ „lokalita“_“ RZ"_“U“ 

"klicove slovo" jsou dva znaky pro určení parkovného ve statutárním městě Litoměřice (LT) 
„lokalita“ je kód lokality, ve které je parkováno  
"RZ" je registrační značka (SPZ) zaparkovaného vozu 
„U“ je možné objednání informační SMS o ukončení platnosti VPL 
"_" je mezera (space) 
Telefonní číslo pro objednání služby 

SMS s objednávkou parkovacího lístku je uživatelem odeslána na číslo 902 06 

Platí pro všechny mobilní telefonní operátory v ČR. 
Klíčové slovo služby "LT" 
Příklad syntaxe SMS zprávy 

LT_03_1E23456_U 

kde LT označuje parkování ve městě Litoměřice 
parametr 03 označuje kód lokality parkování  
1E23456 označuje RZ zaparkovaného vozidla 
parametr U označuje objednání informační SMS o ukončení platnosti VPL 
_ je mezera 
 

Vícenásobné objednání SMS 

odesláním druhé a další identické SMS (pro stejnou RZ a zónu) se doba parkování prodlužuje, platnost dalšího 
VPL vždy navazuje na platnost předchozího VPL.  
 
Tvar doručeného VPL - příklad 

Litoměřice, Parkovaci listek, 
xxKc, Zonaxx, RZ:xxxxxxx, 
Platnost od d.m.rr h:mm do d.m.rr h:mm, 
HASH kod 

Označení Formát SMS Doba VPL 

Cena 1. 

VPL 

Cena 2. 

VPL 

Cena 3. 

VPL 

Cena 4. 

VPL 

Zóna 1 LT_01_Vaše RZ 75 min. 13 Kč 25 Kč 25 Kč 25 Kč 

Zóna 2 LT_02_Vaše RZ 120 min. 13 Kč 13 Kč 13 Kč 13 Kč 

Zóna 2 

LT _02_ Vaše RZ 

D Den 60 Kč x x x 

Zóna 3 LT_03_Vaše RZ 75 min. 13 Kč 13 Kč 13 Kč 13 Kč 

 
 
Provozní doba: 
Po – Pá 8 – 17 hod. 
So 8 – 11 hod. 
 
Smluvní strany sjednávají, že za vymezení lokalit parkování, možných dob parkování v jednotlivých lokalitách a 
ceny jednotlivých VPL pro konkrétní lokalitu a konkrétní dobu parkování odpovídá Partner. Poskytovatel na základě 



písemného oznámení Partnera upraví systém VPL tak, aby implementoval rozhodnutí Partnera o případných 
změnách lokalit, možných dob parkování a cen jednotlivých VPL v konkrétních lokalitách a dobách parkování za 
předpokladu, že budou učiněna v souladu s touto smlouvou a oznámena alespoň jeden měsíc před jejich účinností.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 
Příloha č. 2 

Popis nákupu SMS parkovného (VPL) 

Obecné informace 

• Pro získání SMS parkovného, tzv. virtuálního parkovacího lístku, je nutné, aby byl zákazník vybaven 
elektronickým mobilním zařízením, které umožňuje přijímat a odesílat SMS zprávy, a má aktivovanou službu 
Premium SMS. Telefonní číslo, ze kterého se SMS zpráva odesílá, musí být registrováno v síti některého 
z českých mobilních operátorů (Telefónica, T-Mobile, Vodafone, Air Telecom). 

• Objednání SMS parkovacího lístku  

• Odeslání objednávky SMS parkingu probíhá následujícím postupem: 

• Uživatel (parkující) vytvoří zprávu, do jejíhož textu vepíše klíčové slovo. Klíčové slovo představuje 
specifickou souslednost znaků, která tvoří charakteristický kód požadované služby, např.: 
LT_03_1E23456  

• Vepsanou zprávu parkující odešle na specifické telefonní číslo (společné pro všechny mobilní 
operátory). Tím je objednávka SMS virtuálního parkovacího lístku realizována. 

• Systém odečte zákazníkovi částku po ověření údajů a zašle zpětnou SMS s virtuálním parkovacím 
lístkem.  

V textu takto obdrženého virtuálního parkovacího lístku - SMS zprávy jsou uvedeny informace o 
parkovném z hlediska vyhlášky a dále údaje pro ověření platnosti parkovacího lístku, tedy jednoznačný kód 
a číselný kontrolní kód parkovacího lístku. 

Zákazník má možnost provést spárování mobilního telefonního čísla s RZ vozidla, tzn. v případech, kdy 
uživatel vozidla využívá služby SMS parkovného často, může zjednodušit zadávání SMS objednávkové zprávy 
prostřednictvím speciální SMS zprávy nebo webového rozhraní, kde propojí své telefonní číslo s RZ vozidla. 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 3 

Uživatelské rozhraní (tisk zjednodušených daňových dokladů) 

• Základní informace k uživatelskému rozhraní 

K vystavení zjednodušených daňových dokladů k zakoupeným SMS parkovacím lístkům (dále SMS lístkům) slouží 
uživatelům samoobslužné webové, tzv. uživatelské rozhraní. Pro přihlášení do rozhraní je uživatel autorizován 
svým číslem mobilního telefonu, ze kterého byl v minulosti SMS lístek zakoupen, a speciálním kódem z SMS lístku. 
Pokud již uživatel nemá uložen SMS lístek, je možné tento kód zaslat přímo z přihlašovací stránky portálu. Portál 
autorizuje klienta na základě kódu z jeho libovolného SMS lístku zakoupeného v minulosti z uvedeného mobilního 
telefonního čísla.  

Uživatelské rozhraní nabízí uživateli dále přehled všech SMS lístků, které v minulosti z daného telefonního čísla 
objednal, tudíž možnost tisknout jak samostatné, tak hromadné zjednodušené daňové doklady pro dané období. 
Uživatel si může připojit ke svému telefonnímu číslu další číslo a tisknout tak společné zjednodušené daňové 
doklady pro více telefonních čísel (výhoda pro společnosti). Rozhraní dále nabízí seznam reklamací, dále 
informace o průběhu a řešení jednotlivých reklamací uživatele (včetně reklamačních protokolů v PDF). 

 
• Popis uživatelského rozhraní k SMS parkovacím lístkům 

Na webové stránce (přesná webová adresa dohodnuta se Zadavatelem) je možné získat k zakoupeným SMS 
parkovacím lístkům zjednodušené daňové doklady - účtenky. 

• Přihlášení 
Parkující se nejdříve přihlásí zadáním telefonního čísla, ze kterého byl SMS lístek zakoupen,  
a zadáním HASH kódu jeho libovolného SMS parkovacího lístku, který v minulosti z daného telefonního čísla 
zakoupil.  
Nemá-li uživatel k dispozici již žádný SMS lístek, vloží pouze telefonní číslo a odešle pomocí tlačítka Odeslat. 
Následně bude na zadané telefonní číslo zaslána SMS zpráva s náhradním HASH kódem. Po jeho zadání do 
webového formuláře, a je-li vyplněno odpovídající telefonní číslo, bude uživatel vpuštěn do systému, který mu 
nabídne seznam SMS parkovacích lístků zakoupených prostřednictvím přihlášeného telefonní ho čísla. 

• Navigace v uživatelském rozhraní 
V horní části stránky je menu o následujících položkách. 

• Parkovací lístky 

• Účtenky  

• Reklamace (vč. reklamačního protokolu PDF) 

Proklikem se zobrazí seznam parkovacích lístků nebo vystavených účtenek. 

• Parkovací lístky 
Zobrazen seznam vystavených parkovacích lístků na přihlášeného uživatele resp. jeho telefonní číslo v měsíci 
zadaném jako Filtr v pravé horní části. 

• Vystavení jednotlivé účtenky 
Vystavení jednotlivých zjednodušených daňových dokladů o zaplacení provedete stiskem tlačítka TISK u každého 
zobrazeného řádku. Vystavený zjednodušený daňový doklad se zobrazí v novém okně, kde si ho můžete 
vytisknout a zároveň se účtenka uloží do seznamu ÚČTENKY. Parkovací lístek, na který byla vystavena účtenka, 
nelze vyúčtovat vícekrát. 

• Vystavení účtenky s více parkovacími lístky 
Vystavení účtenky s více parkovacími lístky provedete pomocí zaškrtávacího pole na začátku každého řádku a 
tlačítka Tisk vybraných v levém horním rohu seznamu lístků. Po výběru lístků a stisknutí tlačítka se vystavený 
doklad zobrazí v novém okně, kde si ho můžete vytisknout a zároveň se účtenka uloží do seznamu ÚČTENKY. 
Parkovací lístky vybrané na této účtence jsou ze seznamu parkovacích lístků smazány. 
  

• Náležitosti zjednodušeného daňového dokladu – účtenky 
 
Příklad zjednodušeného  daňového dokladu se všemi potřebnými náležitostmi: 
  

Odběratel: ÚČTENKA  
DIČ: č.: A0000001/2010 



Předmět Cena za 
MJ Cena celkem 

Parkovací lístek 1 ks 

____ Kč ___ Kč 

Parkování: 
Čas: ticket (15.12.13 11:03 - 
15.12.13 11:33) 
AAA 1111 / +420777111222 
Litoměřice 
Datum: 15. 12. 2013 

Uhrazeno ____ Kč 
 

Dodavatel: 
se sídlem  
Dodavatel IČ:  

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 4 

Administrátorské rozhraní (databáze) pro provozovatele parkovacích ploch 

 

• Základní informace 

Partner bude mít k dispozici administrátorské rozhraní - systém pro správu a vyhodnocení provozu celého systému 
SMS parkovacích lístků (dále jen SMS lístků).  Výstupy a statistika umožňují sledování výkonu SMS lístků a mnoho 
dalších funkcí (rozlišení všech druhů plateb, filtry dle definovaného období, telefonního čísla), vše ON LINE. 
Samozřejmostí je nastavení Tiskových seznamů jednotlivých částí rozhraní. 

Celý systém je navržen jako „uživatelsky přívětivý“, tzn. jednoduchý a přehledný, se snadnou orientací.  

Partner poskytne seznam zaměstnanců, kteří budou mít přístup do administrátorského rozhraní (Správa uživatelů). 
Je možné rovněž nastavit jednotlivým zaměstnancům omezený přístup dle přidělených oprávnění. 

Systém je navržen tak, že připravuje podklady pro rozúčtování mezi jednotlivé subjekty zapojené do systému 
platebních SMS. Nabízí rovněž exporty (pro účetnictví a uzávěrky) do MS Excel a jiné – dle požadavku Partnera ve 
standardních formátech, online a to pomocí XML. 

 

• Přihlášení do systému SMS parkovné 

Přihlášení do administrátorského rozhraní probíhá standardním způsobem zadáním přihlašovacího jména a hesla 
a potvrzením vložených údajů. 

Pro větší zabezpečení systému (neoprávněný vstup na stránky) lze do rozhraní vstoupit pouze s použitím 
certifikátu, který vybraným zaměstnancům Partnera vydá dodavatel. 

 

• Struktura stránek 

Administrační stránky jsou rozděleny do jednotlivých částí podle typu informací, se kterými je možné pracovat. 
Mezi jednotlivými výpisy se přepíná pomocí hlavního menu v záhlaví stránek, které je stále dostupné. 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 5 

Seznam testovacích MSISDN 

 
MSISDN 
+420775000013 
+420775000018 
+420777351356 
+420775011803 
+420775002988 
+420777612469 
+420602310769 
+420739410488 
+420602660307 
+420602860704 
+420725032036 
+420602478857 
+420777746933 
+420608020720 
+420775720752 
+420602436040 
+420775852501 
+420602363084 
+420777310768 
+420603572134 
+420607859241 
+420790236822 

 

 
 
 
 

 



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:   30.1.2014 
předkládá:                Ing. Andrea K řížová, vedoucí odboru ŠKSaPP 
 
   
Návrh:   
 
Dotace na podporu činnosti sportovních oddíl ů 2014  
 
 
 
Odůvodn ění:    
 
V rozpočtu Města Litoměřice pro rok 2014 byla schválena částka pro přiznání dotací na celoroční 
činnost sportovním oddílům z odvodů loterií a jiných podobných her v celkové výši 9mil Kč. 
Komise sportu projednala způsob rozdělení finanční podpory na svém jednání dne 13. ledna 2014 a 
doporučila poskytnutí dotací jednotlivým sportovním oddílům viz. návrh v příloze zápisu. 
 
Navrhované rozdělení finančních příspěvků sportovním oddílům bylo následně projednáno a 
doporučeno ke schválení RM usnesením č. 8/2/2014 ze dne 14.1.2014. 
 
 
Návrh na usnesení:    
 
ZM schvaluje  
 

a) předložený návrh RM na přidělení dotací na podporu činnosti sportovních oddílů (viz příloha 
orig. zápisu) 

 
b) uzavření smluv o poskytování dotací dle vzorové smlouvy (vzorová smlouva viz příloha orig. 

zápisu).  
 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:    
 
 
 



Dotace na podporu celoro ční činnosti sportovních oddíl ů - odvody z loterií a jiných podobných her
                                               návr h pro rok 2014

organizace podíl v % částka dotace
Aerobic Club Litoměřice 0,2% 18 000
Atletická přípravka při ZŠ Ladova Litoměřice, o.s. 0,8% 72 000
DMC Revolution o.s. 0,3% 27 000
Eduard Šmidt - Karate club, oddíl tradičního karate 0,3% 27 000
Fotbalový klub Litoměřice 10,0% 900 000
HC Stadion Litoměřice 55,0% 4 950 000
Judo Club Litokan Litoměřice 0,5% 45 000
Karatedó Steklý 0,5% 45 000
Klub potápěčů Kraken Litoměřice 0,5% 45 000
Klub stolního tenisu Kalich Litoměřice 0,9% 81 000
KRK triatlon Ltm o.s. 0,2% 18 000
Litoměřická šachová škola o.s. 0,3% 27 000
LTM Bikers 0,2% 18 000
Občanské sdružení ISSHIN KAN Litoměřice 0,2% 18 000
Občanské sdružení Litoměřická Florbalová Parta LFP  0,8% 72 000
Plavecký klub Litoměřice, o.s. 1,0% 90 000
Slavoj Basketbalový klub Litoměřice 12,0% 1 080 000
Sport Judo Litoměřice, o.s. 2,5% 225 000
Sportovní klub gymnastiky a trampolín Pokratice - Litoměřice 0,5% 45 000
Šachový klub Slavoj Litoměřice, o.s. 0,2% 18 000
T.T.C. Litoměřice 1,6% 144 000
TAPOS Litoměřice 0,2% 18 000
TJ Sokol Litoměřice 0,5% 45 000
TJ Slavoj Litoměřice 4,3% 387 000
TJ Slovan Litoměřice 1,5% 135 000
TJ Sokol Pokratice - Litoměřice 2,0% 180 000
Veslařský klub Slavoj Litoměřice 1,0% 90 000
SOUČET 98,0% 8 820 000
Rezerva 2,0% 180 000
CELKEM 100,0% 9 000 000



Vzorová smlouva o poskytování dotací na činnost pro sportovní oddíly  
 

SMLOUVA O DOTACI  
 
 
Město Litom ěřice 
se sídlem Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 
IČ: 00263958 
zastoupené místostarostou Mgr. Karlem Krejzou 
(dále jen poskytovatel) 
 
a 
 
název sportovního oddílu 
se sídlem ………………………… 
IČ: ………………………………… 
zastoupené ……………………… 
(dále jen příjemce) 
 
 

uzavírají tuto smlouvu: 
 

Čl. 1 
Předmět a účel smlouvy  

 
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace ze strany poskytovatele na 
částečnou úhradu zabezpečení činnosti příjemce pro rok 2014 (platby pronájmů, energie, 
nákup materiálů, sportovního náčiní, výbavy (vyjma dlouhodobého hmotného/nehmotného 
investičního majetku), pořádání turnajů, soutěží vč. nákupu věcných odměn a cen pro 
účastníky, účast na soutěžích vč. souvisejících personálních nákladů, výcvikových 
táborech, tréninkových srazech (ubytování, stravování, dopravné), startovné, cestovné, 
platby rozhodčím, soutěžně technické záležitosti (hostování a přestup hráčů), neinvestiční 
opravy (havárie), údržba vlastních sportovišť).  
 
 

Čl. 2 
Výše a způsob poskytnutí dotace 

 
1. Poskytovatel na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, a ve 
smyslu usnesení Zastupitelstva města Litoměřice č……………..ze dne ……., poskytuje ze 
svého rozpočtu na rok 2014 dotaci na výdaje uvedené v Čl. 1 této smlouvy ve výši 
……....... Kč (slovy: ............  korun českých). Tato dotace bude příjemci poskytnuta na 
účet č……………………… vedený u ………………….., nejpozději do 7 dnů od doručení 
podepsané smlouvy příjemcem.   
 
 

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. Poskytovatel si vyhrazuje právo provést kontrolu využití poskytnutých prostředků dotace 
na základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Příjemce se tímto zavazuje 



umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu a v této souvislosti jim 
umožní nahlížet do účetní evidence. 
 
3. Příjemce se zavazuje předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace nejpozději 
do 31.1.2015.  
  
4. Pokud poskytnutá dotace bude příjemcem použita v rozporu s touto smlouvou, je 
příjemce povinen tuto dotaci vrátit poskytovateli nejpozději do 15.2.2015 zpět na účet 
poskytovatele. 
 
5. V případě, že dotace nebude příjemcem využita v plné výši, je příjemce povinen tuto 
nevyčerpanou část poskytovateli vrátit nejpozději do 15.2.2015 na účet poskytovatele. 
 
6. Pokud příjemce nedodrží termíny pro vrácení dotace dle Čl. 3 odst. 4 a 5 této smlouvy, 
je povinen zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý 
den prodlení. 
 
7. Na originálech dokladů v účetní evidenci příjemce bude u nákladů proplácených 
z dotace města uvedeno:  „Tento náklad je hrazen z dotace Města Litoměřice“. 
 
 

Čl. 4 
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 Zastupitelstva 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                                             název sportovního oddílu           
zastoupené místostarostou                               statutární zástupce 
Mgr. Karlem Krejzou                                  
 



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:  30.1.2014 
předkládá:  Ing. Pavel Gryndler 
 
 
 
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:   Obecně závazná č.1/2014  vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, 

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

 
 
 
 
 
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 vzhledem k tomu, že 
se v průběhu doby podařilo zajistit  rozšíření sběrných nádob na separované odpady 
a jednak i sortiment separovaných odpadů . Dále se  podařilo nastavit systém tak, že 
zahrnuje i spolupráci výkupen druhotných surovin a škol v rámci systému města, 
čímž se daří zvyšovat příspěvek od společnosti EKO-KOM.  Další výraznou 
změnou  je  otevření nového sběrného dvora odpadů .Tyto změny je nutné 
promítnout do obecně závazné vyhlášky města. 

 
 
 
 
 
Návrh na usnesení:    
ZM vydává obecně závaznou vyhlášku č.1/2014  o stanovení systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění,  využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním 
odpadem na území města Litoměřice (viz příloha orig.zápisu). 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:       Přijaté usnesení ZM č.:        
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M Ě S T O    L I T O M Ě Ř I C E  

 
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 
 

Zastupitelstvo města Litoměřice na svém zasedání dne 30. 1. 2014  usneslo vydat dle § 10 
písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu s § 17 odst. 2 a 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou 
vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 
 

Článek 1 
Předmět a působnost vyhlášky  

 
1) Vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálního odpadu (dále jen „systém nakládání s komunálním 
odpadem“) vznikajícího na území města Litoměřice (dále jen „město“), včetně 
přiměřených povinností za účelem hladkého a bezproblémového fungování systému 
nakládání s komunálním odpadem, a systém nakládání se stavebním odpadem. 

2) Systém nakládání s komunálním odpadem je závazný pro fyzické osoby, kterým vzniká na 
území města komunální odpad a právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající, které 
produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu 
z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, kteří využívají na 
základě smlouvy s městem systému zavedeného městem pro nakládání s komunálním 
odpadem (dále jen „osoby“). 

 
Článek 2 

Základní pojmy 
 

Pro účely této vyhlášky se rozumí : 
a) komunální odpad veškerý odpad vznikající na území města při činnosti fyzických 

osob a který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů, s výjimkou odpadů 
vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání; 

b) nebezpečné složky komunálního odpadu jsou všechny složky komunálního odpadu, 
které jsou podle zákona o odpadech nebezpečným odpadem (např. baterie, zbytky 
barev a rozpouštědel, zbytky spotřební chemie, pesticidy, upotřebené motorové a 
převodové oleje, léky, znečištěné obaly, nekompletní ledničky, televizory a monitory); 
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c) objemný odpad je odpad, který nelze pro jeho rozměry odkládat do sběrných nádob 
na směsný komunální odpad (např. matrace, koberce, vyřazený nábytek, podlahové 
krytiny); 

d) biologicky rozložitelný odpad je listí, tráva, plevel a drobné větve ze zahrad 
fyzických osob, zbytky jídel včetně potravin s prošlou lhůtou, zbytky ovoce, zeleniny 
a slupky; 

e) elektroodpad jsou elektronická a elektrická zařízení (např. lednice, vysavače, 
televizory, vrtačky apod.); 

f) drobný elektroodpad jsou elektrospotřebiče malých rozměrů (např. baterie a drobná 
elektrozařízení např. kalkulačky, rádia, drobné počítačové vybavení, MP3 přehrávače,  
telefony, fotoaparáty, elektronické hračky apod.);  

g) směsný komunální odpad je zbylá složka komunálního odpadu, která zůstane 
po vytřídění všech složek uvedených v článku 3 písmeno a) až k); 

h) sběrná nádoba je typizovaná nádoba určená k odložení složek komunálního odpadu 
(popelnice, kontejner, velkoobjemový kontejner, podzemní kontejner, velkoobjemový 
vak, igelitový pytel a odpadkový koš); 

i) svozová společnost je oprávněná osoba, se kterou město uzavřelo smlouvu o zajištění 
systému nakládání s komunálním odpadem; 

j) stavební odpad je odpad vzniklý při stavební a demoliční činnosti fyzických osob 
(např. beton, cihly, tašky, keramika, materiály s obsahem sádry, vytěžená zemina a 
kamení), který není komunálním odpadem; 

k) stanoviště sběrných nádob je místo, které se pro směsný komunální odpad nachází 
v domě nebo v přiměřené vzdálenosti od domu a na kterém jsou umístěny odpadové 
nádoby pro dočasné shromažďování odpadů do doby svozu. 

 
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 včetně PET lahví a nápojové kartony, 
e) biologicky rozložitelný odpad, 
f) objemný odpad, 
g) nebezpečné složky komunálního odpadu, 
h) elektrodpad,  
i) drobný elektroodpad, 
j) oděvy a textil, 
k) kovy, 
l) směsný komunální odpad. 

 
Článek 4 

Místa určená k odkládání komunálního odpadu 
 

1) Místa určená k odkládání jednotlivých složek komunálního odpadu jsou vnitřní prostory 
sběrných nádob, prostory Sběrného dvora v Litoměřicích – ulice Nerudova (dále jen 
„sběrný dvůr“), místa zastávek svozové společnosti a další místa pro odkládání zvláštních 
sběrných nádob (pytlů, BIG BAGů apod.). Do těchto prostor a na tato místa se odkládají 
takto roztříděné složky komunálního odpadu:   
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a) sklo bílé –  
• do kontejnerů o objemu 1 100 litrů označených bílou barvou a příslušným nápisem 

(přehled stanovišť je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky), 
• do sběrného dvora;  

b) sklo barevné –  
• do kontejnerů o objemu 1 100 litrů (přehled stanovišť je uveden v příloze č. 1 této 

vyhlášky), do podzemního kontejneru o objemu 5.000 litrů označeného zelenou 
barvou a příslušným nápisem (na ul. Dlouhé a v ul. České armády), 

• do sběrného dvora; 
c) papír –  

• do kontejnerů o objemu 1 100 litrů (přehled stanovišť je uveden v příloze č. 1 této 
vyhlášky), do sběrných nádob o objemu 240 litrů (Mírové nám. a přilehlé ulice) a 
do podzemního kontejneru o objemu 5 000 litrů (na ul. Dlouhé a v ul. České 
armády) označených modrou barvou a příslušným nápisem, 

• do sběrného dvora,  
• v místech nepřístupných svozové technice (ul. Mlýnská, Pod Strání, Nádražní, Za 

Plynárnou, Dělová cesta) do igelitových pytlů modré barvy o objemu 120 litrů 
označených logem svozové společnosti, které se po naplnění umisťují v den svozu 
na volně přístupné místo před vchody konkrétních domů; 

d) plasty včetně PET lahví a nápojové kartony –  
• do kontejnerů o objemu 1 100 litrů (přehled stanovišť je uveden v příloze č. 1 této 

vyhlášky), do sběrných nádob o objemu 240 litrů (Mírovém nám. a přilehlé ulice) 
a do podzemního kontejneru o objemu 5 000 litrů (na ul. Dlouhé a v ul. České 
armády) označených žlutou barvou a příslušným nápisem, 

• v místech nepřístupných svozové technice (ul. Mlýnská, Pod Strání, Nádražní, Za 
Plynárnou, Dělová cesta) do igelitových pytlů žluté barvy o objemu 120 litrů 
označených logem svozové společnosti, které se po naplnění umisťují v den svozu 
na volně přístupné místo před vchody konkrétních domů, 

• do sběrného dvora; 
e) biologicky rozložitelný odpad –  

• do zvláštních sběrných nádob hnědé barvy o objemu 240 litrů označených 
příslušným nápisem,  

• do velkoobjemových vaků o objemu 1 170 litrů (tzv. „BIG BAG“) odkládaných po 
naplnění v určeném termínu na ulici,  

• do sběrného dvora; 
f) objemný odpad –  

• do sběrného dvora; 
g) nebezpečné složky komunálního odpadu –  

• do sběrného dvora, 
• na místa zastávek svozové společnosti, kde jsou nejméně dvakrát ročně odebírány 

zaměstnanci svozové společnosti (přehled stanovišť je uveden v příloze č. 2 této 
vyhlášky), termíny svozu a další informace jsou zveřejňovány na úřední desce 
městského úřadu, webových stránkách města a na letácích zasílaných občanům 
města;  

h) elektroodpad –  
• do sběrného dvora, 
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• do areálu společnosti KOVOŠROT GROUP CZ a.s., Želetická 32, 
Litoměřice;1)   

i) drobný elektroodpad –  
• do stacionárních kontejnerů červené barvy označených příslušným nápisem 

provozovaných neziskově hospodařící společností ASEKOL s.r.o. (přehled 
stanovišť je uveden v příloze č. 3 této vyhlášky),1)  

• do E-boxů společnosti ASEKOL s.r.o. umístěných v budovách městského úřadu 
(Mírové nám., ul. Pekařská a ul. Topolčianská),1) 

• do sběrného dvora,    
• do areálu společnosti KOVOŠROT GROUP CZ a.s., Želetická 32, Litoměřice;1)           

j) oděvy a textil –  
• do speciálních kontejnerů (sběrných boxů společnosti KOUTECKÝ s.r.o.) 

označených nápisem „TEXTIL“ (přehled stanovišť je uveden v příloze č. 4 této 
vyhlášky),1) 

• do sběrného dvora; 
k) kovy (železné a neželezné) - do sběrného dvora; 
l) směsný komunální odpad –  

• do popelnic s vnitřním objemem 120 a 240 litrů umístěných na stanovištích 
sběrných nádob,  

• do kontejnerů o objemu 1 100 litrů,  
• do odpadkových košů umístěných na veřejných prostranstvích ve městě, 
• v místech nepřístupných svozové technice (ul. Mlýnská, Pod Strání, Nádražní, Za 

Plynárnou, Dělová cesta) do igelitových pytlů o objemu 120 litrů označených 
logem svozové společnosti, které se po naplnění umisťují v den svozu na volně 
přístupné místo před vchody konkrétních domů.  

2) Dalšími místy, mimo systém nakládání s komunálním odpadem zabezpečený městem, kde 
lze odkládat složky odpadu, 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, které by se jinak staly odpadem 
komunálním (např. baterie, staré léky, rtuťové teploměry), 

b) jiná místa, pokud slouží ke sběru určitých složek odpadu, který by se jinak staly 
odpadem komunálním (např. sběrné suroviny, kontejnery jiných subjektů 
organizujících sběr odpadu apod.).  

 
Článek 5 

Frekvence svozu směsného komunálního odpadu 
 
Na území města se svoz směsného komunálního odpadu provádí s následující frekvencí: 

a) sběrné nádoby o objemu 120 a 240 litrů – celoročně 1 x týdně; 
b) sběrné nádoby o objemu 1 100 litrů – podle individuální objednávky města. 

 
Článek 6 

Povinnosti osob 
 

                                                 
1) 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) či přítomností vlastních 
zaměstnanců plnění povinností původce odpadů. 
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1) Osoby jsou povinny: 
a) komunální odpad třídit na složky uvedené v článku 3, odkládat na místa určená 

k odkládání 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 písm. a) až e) a dále písm. i), j) a l).   
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. 

 
Článek 7 

Nakládání se stavebním odpadem 
 

Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.2) 
 

Článek 8 
Zrušovací ustanovení 

 
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním 
odpadem na území města Litoměřice, ze dne 31. 1. 2013. 
 

Článek 9 
Účinnost 

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.................................................. .................................................. 
Mgr. Karel Krejza 

místostarosta 
Mgr. Ladislav Chlupáč 

starosta 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne:  ....................... 2014 
 
Sejmuto z úřední desky dne:  ........................ 2014 

                                                 
2) 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. 
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Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 1/2014, o stanovení systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a 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 SKO3) 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 (PK4)) 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.  Družstevní – před odbočkou do Mládežnické 1 0 0 2 
24.  Družstevní – u plakátovacího sloupu 3 0 1 3 
25.  Družstevní – uvnitř sídliště 1 0 1 1 
26.  Dukelská – dolní stání SKO vpravo  1 0 1 1 
27.  Dukelská – dolní stání SKO vlevo 0 1 0 1 
28.  Dukelská – prostřední stání SKO vpravo 1 0 1 1 
29.  Dukelská – horní stání SKO vlevo 1 1 0 1 
30.  Dukelská – horní stání SKO vpravo 1 0 1 1 
31.  Eliášova – u zdi 1 0 1 2 
32.  Gotický hrad – centrum cestovního ruchu 1 0 1 1 
33.  Havlíčkova – křižovatka Nezvalova 2 0 2 2 
34.  Havlíčkova – 7. ZŠ 1 0 0 1 
35.  Heydukova – 2. panelák (z ul. Plešivecká) 0 1 1 1 
36.  Heydukova – 3. panelák (z ul. Plešivecká) 1 0 0 1 

37.  Heydukova – křižovatka Seifertova 
(parkoviště) 

2 1 1 2 

38.  Hotel LABE 1 0 1 1 

                                                 
3) Stání SKO = stanoviště sběrných nádob na směsný komunální odpad 
4) PK = podzemní kontejnery 
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Poř. č. Ulice – popis stanoviště Papír Sklo bílé Sklo 
barevné Plasty 

39.  Hrubínova – horní stání SKO 1 0 1 0 
40.  Hrubínova – pod ořechem 0 0 0 1 
41.  Hrubínova – spodní stání SKO 1 0 0 1 
42.  Husova – nad závorami (plakátovací sloup) 1 0 1 2 
43.  Husova – nákl. nádraží 2 0 1 2 
44.  Husova – u Katastrálního úřadu 1 0 0 1 
45.  Jarošova – u garáží 2 0 0 1 
46.  Jiřího z Poděbrad – u domu č. p. 31 1 1 1 1 
47.  Jiřího z Poděbrad – u stání SKO 1 0 1 1 
48.  Kardinála Trochty – uprostřed ulice 1 0 0 1 
49.  Kardinála Trochty – křižovatka V Zahradách 1 0 0 1 
50.  Karla IV – u pavilonu Zahrada Čech 2 1 1 2 
51.  Kaštanová – křižovatka Ořechová (u zdi) 1 0 1 1 
52.  Kaštanová – na konci (u č. p. 544)  1 0 0 1 
53.  Klášterní – stání SKO u domu č. p. 89/3 1 0 0 1 
54.  Kosmonautů č. p. 1 – stání SKO 1 0 0 0 
55.  Kosmonautů č. p. 8 – stání SKO 2 0 1 2 
56.  Kubínova – stání SKO u potoka (horní) 1 0 0 1 
57.  Kubínova – u lávky u č. p. 440/1 2 0 1 2 
58.  Kubínova – u plakátovacího sloupu 1 0 1 1 
59.  Kubínova – velké stání SKO u č. p. 12 1 0 1 1 
60.  Kubínova – naproti č. p. 6 1 0 0 1 
61.  Ladova – u redukční stanice 1 0 1 1 
62.  Liberecká – křižovatka s Palackého 1 0 1 1 
63.  Liberecká – u horního nádraží (Teplická) 3 1 1 5 
64.  Liberecká – Gymnázium  1 0 0 1 
65.  Lidická 148/4 1 0 0 1 
66.  Lidická 52/1 1 0 0 1 
67.  Liškova – křižovatka s E. Krásnohorské 1 0 1 2 
68.  Liškova – u Severky 1 0 0 1 
69.  Liškova – u kotelny (křižovatka Odboje) 1 1 1 1 
70.  Liškova – pod svahem u Raab Karcher  1 1 1 1 
71.  Liškova – u domů č. p. 60, 62 1 0 1 1 
72.  Lodní náměstí 1 0 1 1 
73.  Macharova cesta – křižovatka Brožíkova 1 1 1 2 

74.  Marie Majerové – křižovatka Revoluční (u 
Alberta) 

2 0 2 2 

75.  Mentaurov – JUNÁK 1 0 1 1 
76.  Meruňková – u sloupu 1 0 1 1 
77.  Městský úřad – Mírové náměstí (ve dvoře) 1 0 0 1 
78.  Městský úřad – Pekařská (ve dvoře) 1 0 0 1 
79.  Michalovická – u pohřební služby 1 0 0 1 
80.  Mi řejovická – před č. p. 27 1 0 0 1 
81.  Mírové náměstí 21/13 1 0 0 1 
82.  Mládežnická 1 0 1 1 
83.  Mostecká – u kostela 3 0 1 1 
84.  Mrázova – nad SPARTOU 1 1 1 1 
85.  Na Mýtě  1 0 1 1 
86.  Na Vinici  1 0 1 2 
87.  Na Vinici – Jiříkovy kasárny 1 0 1 4 
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Poř. č. Ulice – popis stanoviště Papír Sklo bílé Sklo 
barevné Plasty 

88.  Na Výsluní – uprostřed ulice 0 0 0 1 
89.  Nerudova – u bývalé Osevy 1 0 0 1 
90.  Nezvalova – stání SKO horní 1 0 0 1 
91.  Nezvalova – stání SKO prostřední 1 0 0 2 
92.  Novobranská 159/2 1 0 0 1 
93.  Odboje – křižovatka s Dobrovského 2 1 1 4 
94.  Okružní – bytový dům č. p. 295  1 0 0 1 
95.  Okružní – 138/14 1 0 0 1 
96.  Ořechová – křižovatka Meruňková 1 0 0 1 
97.  Ostrov – u tenisových kurtů 0 0 0 1 
98.  Palachova – křižovatka Šaldova 3 0 1 3 
99.  Palachova – křižovatka Turgeněvova  1 0 0 1 
100. Parkoviště Na Valech – u Telecomu 0 0 0 1 
101. Parkoviště Na Valech – u záchodků 1 0 0 1 
102. Parkoviště Na Valech – naproti internátu 2 1 1 2 
103. Penzion pro seniory 1 0 1 1 
104. Platanová – stání SKO dole 1 0 0 1 
105. Platanová – stání SKO uprostřed 1 0 0 1 
106. Platanová – stání SKO nahoře 1 0 1 1 
107. Plešivecká – křižovatka Heydukova 1 1 0 2 
108. Plešivecká – u MŠ 1 0 0 2 
109. Plešivecká – u trafostanice 2 1 1 2 
110. Plešivecká – naproti veterinární klinice 1 0 0 1 
111. Pobřežní – most do Zahradnické 0 0 0 1 
112. Pod Březinovou cestou – u garáží 1 0 1 1 
113. Pod vinicí – u dět. hřiště (vedle garáží) 2 0 1 2 
114. Pokratická – hostinec u Kapličky 1 0 1 2 
115. Pokratická – nahoře u Krebsu 2 1 1 2 
116. Pokratická – naproti lékárně 1 1 1 1 
117. Pokratická – naproti tržnici 0 0 0 1 

118. Propojení Švermova – Stránského (u stání 
SKO) 

1 0 0 1 

119. Raisova – uprostřed 1 0 1 2 
120. Revoluční – křižovatka Havlíčkova  2 0 1 1 
121. Revoluční – stání SKO u domu č. p. 19  1 0 0 1 
122. Revoluční – stání SKO horní 1 0 1 1 
123. Revoluční – u pekárny 1 0 0 1 
124. Revoluční spojnice M. Majerové – u školky 1 0 0 0 
125. Revoluční spojnice M. Majerové – stání SKO 0 0 1 1 
126. Rooseveltova – (před večerkou) 2 0 1 2 
127. Rooseveltova – křižovatka Sládkova 1 0 0 1 
128. Růžovka – uprostřed ulice 1 0 1 2 
129. Sadová – u hřiště 1 0 1 1 
130. Seifertova – u OSSZ 1 0 1 1 
131. Smetanova – dolní stání SKO 1 1 0 1 
132. Smetanova – horní stání SKO 1 0 1 1 
133. Sokolovská – pod schody 1 0 1 1 
134. Sokolská – u zkratky ke hřišti 1 0 1 1 
135. Sovova – Palachova kino MÁJ 2 1 0 2 
136. Speciální škola Dalimilova 0 0 0 1 
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Poř. č. Ulice – popis stanoviště Papír Sklo bílé Sklo 
barevné Plasty 

137. Stavbařů  1 0 1 1 
138. Stránského – č. p. 35 stání SKO 1 0 1 2 
139. Stránského – odbočka do Družstevní 0 0 0 1 
140. Stránského – proti Šroubku 1 0 1 1 
141. Svojsíkova – vzadu u parku (za jídelnou) 1 1 1 1 
142. Šaldova – u dětského hříště 1 0 1 1 
143. Škroupova – u stání SKO  (naproti č. p. 11) 1 0 1 1 

144. Škroupova – před rohem s Bójskou (naproti č. 
p. 19) 

1 0 0 1 

145. Štursova – u trafostanice (Kosmonautů) 0 0 0 2 
146. Švermova – pečovatelský dům  1 0 0 1 
147. Švermova – křižovatka s Mrázovou 1 0 1 1 
148. Švermova – u SPARTY 0 0 0 1 
149. Teplická – u závor 1 0 1 1 

150. Teplická u závor II. – naproti bazaru hol. 
nábytku 

1 0 1 1 

151. Tolstého 1 0 1 2 
152. Topolčianská – parkoviště proti 6. ZŠ 1 1 1 1 
153. Topolčianská – u dopraváku 1 0 1 1 
154. Třebízského – u trafostanice 1 0 1 1 
155. Turgeněvova – parkoviště u Finančního úřadu 2 0 1 2 
156. Tylova 8 – ve dvoře 1 0 0 1 
157. U Červeného kostela 2 0 1 2 
158. U Kapličky – za zdravotním střediskem 1 0 0 1 
159. U Kapličky – č. p. 9 stání SKO 1 0 0 0 
160. U Koliby 1 0 1 1 
161. U Stadionu – TJ Slavoj 2 1 1 2 
162. U Stadionu – 6. ZŠ vedle stání SKO 1 0 0 1 
163. Višňová – křižovatka Jahodová 1 0 1 1 
164. Vojtěšská – parkoviště za kulturním domem 1 0 1 1 
165. Vrchlického – křižovatka U Stadionu 1 0 0 1 
166. Werichova – pod točnou 2 0 1 3 
167. Zahradnická – Dům seniorů 1 0 0 1 
168. Zahradnická – u lípy 0 0 1 1 
169. Zimní stadion 0 0 0 1 
170. Zelená – u bytového domu č. p. 2212 0 0 0 1 

171. Zelená – naproti parkovišti u veterinární 
kliniky 

1 0 1 1 

172. Želetice – u skladu železa 1 1 1 2 
173. Žernosecká – SVOBA  0 0 0 1 
174. Žernosecká – SEFA  1 0 0 1 
175. Žižkova – dopravní hřiště 1 0 0 0 
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Příloha č. 2 obecně závazné vyhlášky č. 1/2014, o stanovení systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se 
stavebním odpadem na území města Litoměřice 
 
     

PŘEHLED STANOVIŠŤ – ZASTÁVEK SVOZOVÉ SPOLEČNOSTI   
K PŘEVZETÍ NEBEZPE ČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU 

 
 

� křižovatka ulic Alšova a Růžovka 
� parkoviště v ulici U Stadionu 
� ul. Topolčianská – u dopravního inspektorátu 
� křižovatka ulic Dykova a Purkyňova 
� ul. Smetanova – u garáží 
� ul. U Kapličky – u prodejny potravin 
� ul. Pokratická – u Družby 
� ul. Seifertova – parkoviště u bytového domu č. p. 1876/20 
� u Luny 
� ul. Mrázova – u zimního stadionu 
� ul. U Katovny – před lékárnou 
� křižovatka ulic Palachova a Křižíkova 
� ul. Na Valech – parkoviště u soudu 
� ul. Jezuitská – za kostelem 
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Příloha č. 3 obecně závazné vyhlášky č. 1/2014, o stanovení systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se 
stavebním odpadem na území města Litoměřice 

 
 

PŘEHLED STANOVIŠŤ STACIONÁRNÍCH KONTEJNER Ů  
NA DROBNÝ ELEKTROODPAD  

 
 

� ul. Bojská 
� ul. Marie Majerové – u supermarketu Albert 
� ul. Marie Pomocné – u prodejny Penny Market s. r. o. 
� ul. Na Kocandě – u odbočky do ulice Na Vinici 
� ul. Stránského – u autobusové zastávky 
� ul. U Stadionu – u základní školy 
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Příloha č. 4 obecně závazné vyhlášky č. 1/2014, o stanovení systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se 
stavebním odpadem na území města Litoměřice 

 
 

PŘEHLED STANOVIŠŤ SPECIÁLNÍCH KONTEJNER Ů  
NA ODĚVY A TEXTIL  

 
 

� ul. Bojská 
� 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. Stránského – u autobusové zastávky 
� 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:  30.1.2014 
žadatelka: M.S.  
předkládá: místostarosta – Mgr. Karel Krejza 
vypracoval: právní oddělení – Bc. Martina Skoková   
  
Návrh:    prominutí poplatku z prodlení 
 
Odůvodnění:   
Žadatelka dlužila na nájemném a službách spojených s užíváním bytu č. XXXXX v domě č.p. 
XXXXX v ulici XXXXX v Litoměřicích, za období od ledna 2008 do srpna 2013 částku            
v celkové výši 19.328,-Kč. Dlužná částka byla vymáhána soudní cestou, byly vydány tři 
platební rozkazy a nařízena exekuce. Část dluhu vymohl exekutor a žadatelka dne 
14.1.2014 uhradila 12.845,-Kč, což pokrylo zbytek jistiny a soudní poplatky (2.200,-Kč). 
Poplatky z prodlení k tomuto dni činí celkem 55.423,-Kč.  
Žadatelka se zavázala před jednáním ZM uhradit i dluh na místním poplatku za komunální 
odpad.        
Právní oddělení doplňuje, že s žadatelkou byly v minulosti uzavřeny dohody o splátkách, ale 
měla vždy velmi nízký příjem a po uhrazení nájemného nebyla schopna splátky dluhu hradit. 
Dlužná částka představuje především nedoplatky na vyúčtování služeb. Kvůli přetrvávajícím 
dluhům byla žadatelce dána výpověď z nájmu předmětného bytu, výpovědní doba uplynula 
dnem 31.10.2013. 
Žadatelka žádá o prominutí poplatku z prodlení v celé výši. 
Podle přijatých zásad ZM má nárok z částky 52.894,-Kč na prominutí ve výši 40%, což činí 
21.158,-Kč a z částky 2.529,-Kč (dluh nebyl vymáhán soudně) na prominutí ve výši  60%, 
což činí 1.517,-Kč.  
Žadatelka uvádí, že je XXXXX. 
 
Dopad do rozpočtu města: 
c)   nemá dopad do rozpočtu města. 
 
Návrh na usnesení:   
ZM schvaluje prominutí poplatku z prodlení ve výši 55.423,-Kč, pro M.S., bytem XXXXX, 
Litoměřice. 
 
nebo 
 
ZM schvaluje prominutí poplatku z prodlení z částky 52.894,-Kč ve výši 40%, (tedy 21.158,-
Kč) a z částky 2.529,-Kč ve výši 60% (tedy 1.517,-Kč), pro M.S., 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 místostarostou Mgr. Karlem Krejzou 
(dále jen „věřitel“) 
 
a 
 
Paní 
M.S. 
XXXXX, 412 01 Litoměřice 
(dále jen „dlužník“) 
 

uzavírají tuto dohodu 
 

Čl. 1 
Dlužník na nájemném a službách poskytovaných s užíváním bytu č. XXXXX na adrese XXXXX, 
Litoměřice dlužil věřiteli částku 19.328,-Kč. Dluh byl dlužníkem uhrazen dne 14.1.2014. 
 

Čl.2 
Účastníci této dohody berou na vědomí, že dlužník je v souladu s § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, povinen zaplatit věřiteli jako pronajímateli úrok z prodlení ve výši stanovené 
nařízením vlády, jestliže nezaplatí nájemné ve lhůtě splatnosti a poplatek z prodlení dle § 13 odst. 2 
zákona č. 67/2013 Sb. jestliže nezaplatí úhrady za služby do 5 dnů ode dne 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 poplatek z prodlení dle nařízení vlády č.142/1994 Sb., 
ve výši 2,5 promile z dlužné částky za každý den prodlení, nejméně však 25Kč za každý i započatý 
měsíc prodlení. 
 
Ke dni úplného uhrazení dluhu uvedeném v čl.I této smlouvy činí poplatek z prodlení 55.423,-Kč.  
 

Čl. 3 
Věřitel promíjí dlužníkovi uhrazení poplatku z prodlení ve výši ..., tedy ...,-Kč. Prominutí poplatku 
z prodlení schválilo Zastupitelstvo Města na svém zasedání dne 30.1.2014. 
 
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. 
 
 
V Litoměřicích dne ...2014 
 
 
 
 
         Město Litoměřice                                                                               M.S.  
 zastoupené místostarostou 
     Mgr. Karlem Krejzou 
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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  30. 1. 2014 
Předkládá                               Jan Szántó - místostarosta 
                                              Ing. Bc. Renáta Jurková – vedoucí odboru sociálních věcí a 

       zdravotnictví 
 
 
 
Návrh:  

 
   Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení Lékařské  pohotovostní 
služby mezi Městem Litoměřice a Ústeckým krajem v období od 1. 1. do 31. 12. 2014. 
 
 
 
 
Odůvodnění: 
 
   Zastupitelstvo Ústeckého kraje na svém zasedání dne 11. 12. 2013  usnesením rozhodlo o     
zabezpečení lékařské pohotovostní služby v Ústeckém kraji a předložilo Městu Litoměřice  návrh 
smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2014. Pro spádové území Litoměřicka a Lovosicka je 
rozpočtována částka ve výši 1 405 000,-- Kč s tím, že uvedená částka bude na základě smluvního 
ujednání mezi Městem Litoměřice a Městskou nemocnicí v Litoměřicích, která zabezpečuje lékařskou 
pohotovostní službu,  postupně vykazována poskytovatelem a následně čerpána z rozpočtu města. 
 
 
Návrh na usnesení:  
  
   Zastupitelstvo města schvaluje:  
 

 uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení lékařské  pohotovostní služby      
na rok 2014 mezi Městem Litoměřice a Ústeckým krajem. 

 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:   
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Krajský úřad 

Číslo smlouvy u poskytovatele: 13/SML2674 
Číslo smlouvy u příjemce:  
 
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzavřená v souladu s ust. § 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) 
 

Smluvní strany 

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

kraje 
E-mail/telefon: severa.p@kr-ustecky.cz/475 657 435  
IČ: 70892156 
DIČ: CZ70892156 
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s. 
 číslo účtu: 882733379/0800 
 
a 
 
Příjemce: 
Město Litoměřice 
Sídlo: Mírové náměstí 15/7, 41201 Litoměřice  
Zastoupený: Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou Města Litoměřice 
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Renáta Jurková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

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

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 
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SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE 

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

 
 

Preambule 
 
1. Ústecký kraj je podle ustanovení § 110 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách 

a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen Zákon), odpovědný za organizaci a zajištění lékařské pohotovostní 
služby, přičemž jde o výkon přenesené působnosti. Ve snaze zajistit tuto službu způsobem 
odpovídajícím místním potřebám, uzavírají smluvní strany tuto smlouvu, jejímž 
předmětem je poskytnutí finančních prostředků na zajištění výše uvedené činnosti 
ve spádových oblastech Litoměřicka a Lovosicka.  

2. Ústecký kraj při výkonu přenesené působnosti přijal „Způsob organizace a zajištění 
lékařské pohotovostní služby v Ústeckém kraji od 1. 1. 2014“ (dále jen „Způsob“), který 
tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě. Na základě Způsobu bude pro zajištění lékařské 
pohotovostní služby v oboru všeobecný praktický lékař (VPL) a praktický lékař pro děti a 
dorost (PED)(součástí zajištění lékařské pohotovostní služby jsou i prohlídky těl zemřelých 
mimo zdravotnické zařízení) uzavřena mezi Městem Litoměřice a vybraným 
poskytovatelem zdravotních služeb smlouva o závazku veřejné služby, přičemž lékařská 
pohotovostí služba bude zajištěna v pracovních dnech i ve dnech pracovního klidu.  

 
Článek I. 

Poskytnutí dotace 
1. Poskytovatel poskytuje na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje 

ze dne 11. 12. 2013 dotaci ve výši 1 405 000,- Kč (slovy: 
jedenmiliončtyřistapěttisíckorunčeských), která bude převedena bezhotovostně na účet 
příjemce, č. ú. 9005-1524-471/0100, pod UZ (účelovým znakem) 400, za podmínky, že ji 
příjemce použije v souladu s touto smlouvou v kalendářním roce, ve kterém byla 
poskytnuta. 

2. Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie 
(Smlouva o založení Evropského společenství).  

 

Článek II. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran 
při poskytnutí a využití účelových finančních prostředků (dotace).  

2. Finanční prostředky poskytnuté na základě této smlouvy použije příjemce výhradně 
za účelem zajištění realizace své vyrovnávací platby za závazek veřejné služby 
při poskytování služeb obecného hospodářského významu spočívajících v poskytování 
lékařské pohotovostní služby (dále jen „LPS“) třetí osobou pro spádové území 
Litoměřicka a Lovosicka v období od 1. 1. – 31. 12. 2014.  

3. Příjemce bere na vědomí, že vyrovnávací platbou podle předchozího bodu této smlouvy 
je myšlena vyrovnávací platba ve smyslu Rozhodnutí Komise ze dne 20. 12. 2011 
o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě 
vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným 
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poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu číslo 2012/21/EU, uveřejněné 
v úředním věstníku L 7/3. (dále jen „Rozhodnutí EU“). 

4. Příjemce se zavazuje užít finanční prostředky poskytnuté na základě této smlouvy tak, aby 
LPS byla třetí osobou či osobami poskytována v oboru všeobecný praktický lékař (VPL) a 
praktický lékař pro děti a dorost (PED) v pracovních dnech i ve dnech pracovního klidu 
a aby v jejím rámci, i po ukončení provozu příslušné ordinace LPS, bylo třetí osobou 
provozující LPS poskytováno ohledání zemřelé osoby takto: 
a) ve dnech Pondělí až Čtvrtek v časovém období, které začíná koncem provozní doby 

příslušné ordinace LPS a končí v 06:00 hod. následujícího dne, 
b) ve dnech Pátek a Sobota v časovém období, které začíná koncem provozní doby 

příslušné ordinace LPS a končí začátkem provozu ordinace APP následujícího dne, 
c) v Neděli v časovém období, které začíná koncem provozní doby příslušné ordinace 

LPS a končí v 06:00 hod. následujícího dne, 
d) ve dnech Pondělí až Čtvrtek, pokud jsou to dny pracovního klidu a následuje pracovní 

den, v časovém období, které začíná koncem provozní doby příslušné ordinace LPS 
a končí v 06:00 hod. následujícího dne, 

e) ve dnech Pondělí až Čtvrtek, pokud následuje den pracovního klidu, v časovém 
období, které začíná koncem provozní doby příslušné ordinace LPS a končí začátkem 
provozu ordinace LPS následujícího dne.  

5. Příjemce zaváže vybraného poskytovatele zdravotních služeb sdělit v souladu se zněním 
§ 83 a násl. Zákona (zajištění prohlídky těla zemřelého) poskytovateli telefonní číslo 
…………………………, které bude ze strany poskytovatele zdravotních služeb v daných 
spádových oblastech Litoměřicka a Lovosicka dostupné v době provozu ordinace LPS 
i v době po ukončení provozu ordinace LPS dle předchozího odstavce. Toto číslo 
následně poskytovatel oznámí na jednotné evropské číslo tísňového volání 112, kde se 
oznamuje úmrtí osoby v případě, kdy není znám poskytovatel nebo lékař uvedený v §84 
odst. 2 písm. a) Zákona.  

 
Článek III. 

Financování 
1. Dotace je poskytnuta účelově a lze ji použít pouze k úhradě vyrovnávacích plateb 

ve smyslu bodu 2 a 3 článku II. této smlouvy (dále jen „uznatelné náklady“). Tyto 
uznatelné náklady k zajištění LPS budou, za účelem vyúčtování a doložení splnění 
podmínky účelového použití prostředků dotace, uznány poskytovatelem poprvé za plnění 
třetích osob zajišťujících LPS poskytnuté ode dne 1. 1. 2014 včetně.  

2. Za uznatelný náklad při čerpání dotace bude uznán poskytovatelem takový náklad, který 
splňuje všechny následující podmínky: 
a) vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti, 
b) vznikl příjemci při účelovém využití prostředků poskytnutých dotací v souladu s touto 

smlouvou  
c) byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce v jeho účetních dokladech, je 

identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými doklady. 
3. Příjemce se zavazuje přijmout ve vztahu k třetím osobám poskytujícím LPS smluvní 

opatření zajišťující, aby tyto třetí osoby mohly uplatňovat vůči příjemci pouze právo 
na úhradu finančních prostředků v souladu Rozhodnutím EU, tzn. mimo jiné do výše 
rozdílu mezi jejich prokazatelnými náklady a výnosy při poskytování LPS a přiměřený zisk 
do maximální výše 10% z uvedených prokazatelných nákladů, přičemž mezi uznatelné 
náklady ve smyslu této smlouvy se budou považovat náklady uvedené v příloze č. 2 této 
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smlouvy, tj. zejména finanční prostředky vynaložené na mzdové odměny zdravotnického 
personálu, na energie, nájemné v místě obvyklé a nezbytné materiální vybavení.  

4. Neuznatelný náklad je náklad na: 
- pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku, 
- dlužný úrok, 
- opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy, 
- nákupy pozemků a budov, 
- rekonstrukce a opravy nemovitostí, 
- ztráty z devizových kurzů, 
- občerstvení a reprezentativní pohoštění, 
- nájemné s následnou koupí (leasing), 
- cestovné nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů, pro zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 tohoto právního 
předpisu, 

- mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných 
službách a správě, 

- náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc). 

5. Dotace bude poskytnuta jednorázově.  
6. Na poskytnutou dotaci se vztahují ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

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

Článek IV. 
Práva a povinnosti 

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

a) Použít dotaci výhradně k realizaci účelu uvedenému v čl. II této smlouvy a v souladu 
s touto smlouvou.  

b) Dotaci nepřevést na jiný subjekt.  

c) Dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění 
odpočtu této daně. 

d) Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků a jejich řádné a oddělené 
sledování v účetnictví, pod daným účelovým znakem (UZ), vedeného v souladu se 
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.  

e) Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace 
a to do 15. 2. 2015. Spolu se závěrečnou zprávou je příjemce povinen předložit 
závěrečné vyúčtování čerpání dotace. Ze závažných důvodů může být termín 
vyúčtování na žádost příjemce dotace prodloužen, maximálně však o 5 kalendářních 
dnů. 

I. Závěrečná zpráva musí obsahovat: 

- označení příjemce dotace 
- číslo dotace (číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1 straně) 
- celkové zhodnocení realizace činností spojených s organizací a poskytováním 

zdravotní péče v rámci LPS 
- závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace, včetně účelového znaku. 

II. Závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace musí obsahovat: 
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- roční výkaz o nákladech na zabezpečení a provoz ordinace LPS (příloha č. 2), 
- roční výkaz o zabezpečení a provozu ordinace LPS (příloha č. 3),  

f) Dle předloženého závěrečného vyúčtování čerpání dotace vrátit zpět nevyčerpanou 
část dotace. Tyto prostředky příjemce poukáže zpět na účet poskytovatele, z něhož mu 
byly poskytnuty, a to současně při předložení závěrečné zprávy. 

g) Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace poskytnuta, 
v případě, že LPS nebude na území uvedeném v bodě 2 článku II. této smlouvy 
hrazena z prostředků poskytnutých na základě této smlouvy, nejpozději 
do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl a současně písemně 
informovat poskytovatele o vrácení dotace. 

h) Závěrečnou zprávu a závěrečné vyúčtování čerpání dotace příjemce zašle také 
v elektronické podobě na adresu: soucek.a@kr-ustecky.cz.  

i) Zveřejňovat při všech příležitostech, že LPS je podporována Ústeckým krajem a 
uvádět logo kraje s názvem kraje na všech propagačních materiálech souvisejících 
s realizací LPS. 

j) Informovat neprodleně, nejpozději však do 7 dnů od rozhodné skutečnosti, pověřené 
pracovníky poskytovatele o všech změnách týkajících se způsobu organizace LPS. 

k) Umožnit pověřeným pracovníkům kraje provádět kontrolu čerpání a využití 
prostředků dotace a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do účetní evidence. 

l) Respektovat přijaté závěry z  kontroly provedené odborem kontroly nebo kontrolním 
orgánem poskytovatele.  

m) V případě, že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno jako porušení 
rozpočtové kázně dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vrátit poskytovateli zpět 
dotaci ve výši částky neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků včetně 
vyměřeného penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých nebo 
zadržených prostředků. 

 

Článek V.  
Sankce, výpověď a zrušení smlouvy 

1. Poskytovatel je oprávněn v případě neplnění podmínek smlouvy požadovat na příjemci 
vrácení dotace a příjemce je povinen na výzvu poskytovatele prostředky poskytnuté dotací 
vrátit ve lhůtě stanovené poskytovatelem. V případě prodlení příjemce s vrácením 
prostředků poskytnutých dotací, je poskytovatel oprávněn požadovat úhradu smluvní 
pokuty až do výše 15 % z těchto prostředků. Uvedené se nedotýká povinnosti úhrady 
úroků z prodlení. 

2. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní 
povinnost stanovenou touto smlouvou.  

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

 
 

mailto:soucek.a@kr-ustecky.cz.
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Článek VI. 
Ostatní ujednání 

1. Příjemce dotace souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodní firmy), identifikačního 
čísla, adresy, dotačního titulu, účelu a výše poskytnuté dotace. 

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

3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy 
z ní vyplývající příslušná ustanovení správního řádu, případně příslušná ustanovení 
občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170 správního řádu.  

4. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž poskytovatel 
obdrží 2 vyhotovení a příjemce obdrží 1vyhotovení. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího uzavření. 

6. Poskytovatel potvrzuje, že: 

o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje 
ze dne 11. 12. 2013.  

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

V ………………… dne ……………….. 

……………………………………………. ……………………………………………… 
Poskytovatel 
Ústecký kraj 
Oldřich Bubeníček, hejtman kraje 
 

Příjemce  
Město Litoměřice 
Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta 

 
 
Přílohy: 

Příloha č. 1 - Způsob organizace a zajištění lékařské pohotovostní služby v Ústeckém kraji 
od 1. 1. 2014 

Příloha č. 2 - Roční výkaz o nákladech na zabezpečení a provoz ordinace LPS  

Příloha č. 3 - Roční výkaz o zabezpečení a provozu ordinace LPS 
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Příloha č. 1:  

Krajský úřad Ústeckého kraje 
Způsob organizace a zajištění lékařské pohotovostní služby 
v Ústeckém kraji od 1. 1. 2014 
 
1. Ústecký kraj je podle ustanovení § 110 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 

podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), odpovědný za organizaci 
a zajištění lékařské pohotovostní služby, přičemž jde o výkon přenesené působnosti. Ve 
snaze zajistit tuto službu způsobem odpovídajícím místním potřebám Ústecký kraj a 
krajský úřad úzce spolupracují s dotčenými městy.  

2. Lékařskou pohotovostní službou se rozumí ambulantní péče poskytovaná pacientům 
v případech náhlé změny zdravotního stavu nebo zhoršení průběhu onemocnění. 
O pohotovostní služby nejde v případě poskytnutí ambulantní péče v rámci pravidelné 
ordinační doby poskytovatele (příslušného registrujícího lékaře).  

3. Lékařská pohotovostní služba neslouží k řešení dříve vzniklých onemocnění či zhoršení 
zdravotního stavu, při kterých občan nevyhledal včasnou lékařskou péči. 

4. Provozování ordinací lékařské pohotovostní služby bude zajištěno na základě uzavřeného 
smluvního vztahu o zajištění poskytování služby obecného hospodářského zájmu mezi 
krajem-krajským úřadem nebo městem a poskytovatelem zdravotních služeb, pověřeným 
provozováním ordinace lékařské pohotovostní služby.  

5. Na území Ústeckého kraje jsou určena tato spádová území ordinací lékařské pohotovostní 
služby:  
a. Děčín (pro spádovou oblast Děčínska; ordinace v oborech: všeobecný praktický lékař 

a praktický lékař pro děti a dorost),  
b. Rumburk (pro spádovou oblast Rumburska; ordinace v oboru všeobecný praktický 

lékař se zabezpečením péče pro děti a dorost),  
c. Varnsdorf (pro spádovou oblast Varnsdorfska; ordinace v oboru všeobecný praktický 

lékař se zabezpečením péče pro děti a dorost),  
d. Ústí nad Labem (pro spádovou oblast Ústecka; ordinace v oborech: všeobecný 

praktický lékař a praktický lékař pro děti a dorost),  
e. Litoměřice (pro spádovou oblast Litoměřicka a Lovosicka; ordinace v oborech: 

všeobecný praktický lékař a praktický lékař pro děti a dorost),  
f. Roudnice nad Labem (pro spádovou oblast Roudnicka; ordinace v oboru všeobecný 

praktický lékař se zabezpečením péče pro děti a dorost),  
g. Teplice (pro spádovou oblast Teplicka; ordinace v oborech: všeobecný praktický 

lékař a praktický lékař pro děti a dorost), 
h. Bílina (pro spádovou oblast Bílinska; ordinace v oboru všeobecný praktický lékař se 

zabezpečením péče pro děti a dorost),  
i. Most (pro spádovou oblast Mostecka; ordinace v oborech: všeobecný praktický lékař 

a praktický lékař pro děti a dorost),  
j. Litvínov (pro spádovou oblast Litvínovska; ordinace v oboru všeobecný praktický 

lékař se zabezpečením péče pro děti a dorost),  
k. Louny (pro spádovou oblast Lounska; ordinace v oborech: všeobecný praktický lékař 

a praktický lékař pro děti a dorost);  
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l. Žatec (pro spádovou oblast Žatecka a Podbořanska; ordinace v oborech: všeobecný 
praktický lékař a praktický lékař pro děti a dorost),  

m. Chomutov (pro spádovou oblast Chomutovska; ordinace v oborech: všeobecný 
praktický lékař a praktický lékař pro děti a dorost),  

n. Kadaň (pro spádovou oblast Kadaňska; ordinace v oboru všeobecný praktický lékař 
se zabezpečením péče pro děti a dorost).  

6. Každá ordinace lékařské pohotovostní služby v oboru všeobecného praktického lékaře 
a praktického lékaře pro děti a dorost, resp. v ní sloužící lékař, zajišťuje prohlídky těl 
zemřelých mimo zdravotnická zařízení a to i po skončení ordinační doby ordinace 
lékařské pohotovostní služby, vždy do 6:00 hod. následujícího dne ve všedních dnech, 
resp. do začátku ordinační doby ordinace lékařské pohotovostní služby následujícího dne 
ve dnech pracovního klidu (poskytovatel zdravotních služeb provozující ordinaci lékařské 
pohotovostní služby zajistí službukonajícímu lékaři dopravu na místo prohlídky a zpět). 

7. Financování provozování ordinace lékařské pohotovostní služby je zajištěno:  
a. Prostřednictvím zdravotního pojištění dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném 

zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů (veškeré zdravotní výkony 
provedené v rámci ordinace lékařské pohotovostní služby a při prohlídkách těl 
zemřelých mimo zdravotnická zařízení, vykáže poskytovatel zdravotních služeb 
provozující ordinaci lékařské pohotovostní služby příslušným zdravotním 
pojišťovnám (příjmová resp. výnosová položka), 

b. Prostřednictvím dotace Ústeckého kraje městu (obci) na zabezpečení lékařské 
pohotovostní služby v příslušné spádové oblasti,  

c. Prostřednictvím rozpočtu Ústeckého kraje ve formě úhrady vyrovnávací platby 
za zajištění závazku veřejné služby,  

d. Prostřednictvím smluvního vztahu uzavřeného mezi obcí a poskytovatelem 
zdravotních služeb, jehož předmětem bude závazek veřejné služby na zajištění 
činností spojených s organizací a poskytováním zdravotní péče v rámci lékařské 
pohotovostní služby v příslušné spádové oblasti, 

e. Prostřednictvím finančního příspěvku města, tam kde byla mezi krajem a městem 
uzavřena smlouva o zajištění financování lékařské pohotovostní služby,  

f. Prostřednictvím poskytování peněžních dotací, darů apod. provozovateli ordinace 
lékařské pohotovostní služby jakýmkoli dalším subjektem.  

8. Krajský úřad Ústeckého kraje na základě § 45 odst. 2 písm. l) zákona č. 372/2011 Sb., 
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), 
v platném znění, požádal poskytovatele zdravotních služeb (a jejich lékaře) příslušné 
odbornosti k účasti na zajištění lékařské pohotovostní služby v dané spádové oblasti. 

9. Přehled ordinací lékařské pohotovostní služby na území Ústeckého kraje a smluvně 
zajišťované ordinační doby (včetně kontaktních údajů) je uveden v příloze. 

 
 
V Ústí nad Labem dne 16. 12. 2013 
 
Zpracoval: 
Ing. Petr Severa v.r. 
vedoucí odboru zdravotnictví 
 
Schválil: 
Ing. Milan Zemaník v.r. 
ředitel krajského úřadu 
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Kontaktní údaje: 
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor zdravotnictví  
Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem  
Kontaktní osoba: Adam Souček, tel.: 475 657 403, e mail: soucek.a@kr-ustecky.cz 
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Příloha: 
Přehled ordinací lékařské pohotovostní služby na území Ústeckého kraje včetně zajišťované 
ordinační doby a kontaktních údajů  

 stanoviště Děčín 
- provozovatel: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.,  
- adresa ordinací: U Nemocnice 605/1, 405 99 Děčín II, areál nemocnice  

- ordinace LPS pro dospělé (tel. 412 510 666) 

o Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod. 

- ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 412 510 555) 

o Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod. 
 

 stanoviště Rumburk 
- provozovatel: MUDr. Josef Kořínek,  
- adresa ordinace: Lesní 26, 408 01 Rumburk, areál Lužické nemocnice a polikliniky, a.s. 

- ordinace LPS pro dospělé se zabezpečením péče pro děti a dorost (tel. 412 332 535)  

o Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.  

o So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod. 
 

 stanoviště Varnsdorf 
- provozovatel: Nemocnice Varnsdorf, p.o.  
- adresa ordinace: Karlova 2280, 407 47 Varnsdorf, areál nemocnice  

- ordinace LPS pro dospělé se zabezpečením péče pro děti a dorost (tel. 412 372 445) 

o Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod. 
 

 stanoviště Chomutov 
- provozovatel: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.  

- adresa ordinací: Kochova 1185, 430 12 Chomutov, areál nemocnice  

- ordinace LPS pro dospělé (tel. 474 447 313) 

o Po až Pá od 18:00 do 20:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod. 

- ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 474 447 267) 

o Po až Pá od 18:00 do 20:00 hod.  

o So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod. 
 

 stanoviště Kadaň 
- provozovatel: Nemocnice Kadaň, s.r.o.  
- adresa ordinace: Golovinova 1559, 432 01 Kadaň, areál nemocnice  

- ordinace LPS pro dospělé se zabezpečením péče pro děti a dorost (tel. 474 944 341, 474 333 900) 

o Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod. 
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 stanoviště Litoměřice 
- provozovatel: Městská nemocnice v Litoměřicích  
- adresa ordinací: Žitenická 18, 412 41 Litoměřice, areál nemocnice  

- ordinace LPS pro dospělé (tel. 416 723 748, 416 723 749) 

o Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod. 

- ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 416 723 125) 

o Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod. 
 

 stanoviště Roudnice nad Labem 
- provozovatel: Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice nad Labem, s.r.o.  
- adresa ordinace: Alej 17. Listopadu 1101, 413 01 Roudnice nad Labem, areál nemocnice 

- ordinace LPS pro dospělé se zabezpečením péče pro děti a dorost (tel. 416 858 111-2) 

o Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.  

o So, Ne, Sv. od 8:00 do 17:30 hod. (polední přestávka od 12:00 do 12:30 hod.) 
 

 stanoviště Žatec 
- provozovatel: Nemocnice Žatec; o.p.s.  
- adresa ordinací: Husova 2796, 438 01 Žatec, areál polikliniky  

- ordinace LPS pro dospělé (tel. 414 110 164, 414 110 111) 

o Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod. 

- ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 414 110 740, 414 110 111)  

o Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod. 
 

 stanoviště Louny 
- provozovatel: 1. Lounská Lékařská s.r.o.  
- adresa ordinací: Pod Nemocnicí 2503, 440 37 Louny, areál Polikliniky Louny  

- ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 415 620 115), 

o Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod. 

- ordinace LPS pro dospělé (tel. 415 620 215) 

o Pá od 17:00 do 20:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod. 
 

 stanoviště Most 
- provozovatelé: Ing. Emilia Rokytová (odbornost všeobecný praktický lékař) a MUDr. Jiří Biolek 

(odbornost praktický lékař pro děti a dorost) 
- adresa ordinací: J. E. Purkyně 270/5, 434 64 Most, areál Nemocnice Most  

- ordinace LPS pro dospělé (tel. 478 031 111) 

o Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod. 
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- ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 476 172 537) 

o Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod. 
 

 stanoviště Litvínov 
- provozovatel: Ing. Emilia Rokytová  
- adresa ordinace: U Bílého sloupu č.p. 2088, 436 01 Litvínov, budova Pensionu - domova 

pro seniory)  

- ordinace LPS pro dospělé se zabezpečením péče pro děti a dorost (tel. 476 701 348) 

o Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 11:00 do 18:00 hod. 
 

 stanoviště Teplice 
- provozovatel MUDr. Hana Pácaltová  
- adresa ordinací: U Nemocnice 3065 (vchod vedle Polikliniky), 415 01 Teplice  

- ordinace LPS pro dospělé (tel. 417 519 721) 

o Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod. 

- ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 417 519 722) 

o Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod. 
 

 stanoviště Bílina 
- provozovatel: Hornická nemocnice s poliklinikou, spol. s r.o.  
- adresa ordinace: Pražská 206/95, 418 01 Bílina, areál nemocnice  

- ordinace LPS pro dospělé se zabezpečením péče pro děti a dorost (tel. 417 823 745, 417 777 121) 

o Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod. 
 

 stanoviště Ústí nad Labem 
- provozovatel: Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.  
- adresa ordinací: ul. Sociální péče 12a, 401 13 Ústí nad Labem, areál nemocnice  

- ordinace LPS pro dospělé (budova A – oddělení EMERGENCY, tel. 475 210 333)  

o Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod. 

- ordinace APP pro děti a dorost (budova Dětské kliniky, tel. 472 778 335)  

o Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod. 
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Příloha č. 2:  

Výkaz o nákladech při zabezpečení a provozu ordinace LPS 

Poskytovatel LPS: Ordinace LPS: 

Adresa ordinace LPS: Období: 

Mzdové náklady:  
Odměna personálu (zařazení viz. Poznámky)   
Sociální + zdravotní poj.   
Odměna personálu - prohlídky těl zemřelých   
Ostatní    
Provozní náklady:  
Nájemné   
Plyn   
Elektřina   
Voda   
Topení   
Služby   
Mzdová a účetní agenda   
Poštovné a telefonní poplatky   
Svoz a likvidace odpadu   
Opravy a údržba   
Úklid a praní prádla   
Ostatní služby   
Administrativa (podklady pro zdravotní pojišťovny, fakturaci, ...)   
Léky + zdrav. Materiál   
Kancelářské potřeby    
Kopírování a tiskopisy   
Čistící a hygienické prostředky   
Ostatní materiál (OOPP, …)   
NÁKLADY CELKEM (zařazení viz. Poznámky):  
ZISK POSKYTOVATELE (max. 10% z nákladů, nezdaněný)   
Výnosy ZP (za LPS)   
Výnosy ZP (za prohlídky těl zemřelých)   
Výnosy - regulační poplatky   
Výnosy - dotace měst (obcí)   
Výnosy - ostatní (dary, přímé platby apod.)   
VÝNOSY CELKEM:  
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:  
VYROVNÁVACÍ PLATBA:   

Datum:  
Zpracoval/a:  

Poznámky:   
Náklady - v nákladových položkách zaznamenat hodnoty vztahující se k provozu ordinace LPS za uvedené 
období v rozsahu smluvních podmínek!    
Výpočet Hospodářského výsledku  = Výnosy celkem – (Náklady celkem + Zisk provozovatele) 
Odměna personálu - službukonající personál tj. zaměstnanci, dohody o VPČ, o provedení práce atd. 
Poskytovatel - zdravotnické zařízení zajišťující provoz ordinací LPS  
Ordinace - PED (pro děti a dorost), VPL (pro dospělé), VPLD (společná ordinace VPL+PED)  
Období – rok  
 
Příloha č. 3:  
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Výkaz o zabezpečení a provozu ordinace LPS 

Rok: Provozovatel LPS:   

Ordinace LPS: Stanoviště LPS:   
Ordinační doba LPS              

(od - do) Počet hodin 
(celkem) 

Počet ošetřených 
pacientů 

Počet prohlídek 
těl zemřelých 

(celkem) 
 - z toho počet prohlídek 

těl zemřelých mimo 
ordinační dobu Měsíc Po-Pá So, Ne, 

sv. 
1.             
2.             
3.             
4.             
5.             
6.             
7.             
8.             
9.             
10.             
11.             
12.             

CELKEM         
    

  
    

   Datum:   

      podpis 
Poznámky:      
Provozovatel LPS - vyplňujte název poskytovatele zdravotních služeb zajišťujícího provoz ordinace LPS 
Ordinace LPS - vyplňujte zkratky PED (děti a dorost), VPL (dospělá), VPLD (společná VPL+PED) 
Stanoviště - vyplňuje se město (obec), ve kterém je provozována ordinace LPS  
Ordinační doba LPS (od-do) - zahájení a ukončení ordinační doby LPS (př.: 18:00-21:00;…)  
Počet ošetřených pacientů - vyplňujte sumárně počet pacientů ošetřených v rámci LPS  
Počet prohlídek těl zemřelých - počet uskutečněných prohlídek těl zemřelých v rámci LPS   
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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  30. 1. 2014 
Předkládá                               Jan Szántó - místostarosta 
                                              Ing. Bc. Renáta Jurková – vedoucí odboru sociálních věcí a 

       zdravotnictví 
 
 
 
Návrh:  

 
   uzavření smlouvy o zabezpečení lékařské pohotovostní služby mezi Městem Litoměřice a 
příspěvkovou organizací Městská nemocnice v Litoměřicích na rok  2014. 
 
 
 
Odůvodnění: 
 
   Pro spádové území Litoměřicka a Lovosicka je rozpočtována částka ve výši 1 405 000,-- Kč (dotace 
Ústeckého kraje) a částka 1 000 000,-- Kč z rozpočtu Města Litoměřice s tím, že uvedené částky 
budou na základě smluvního ujednání mezi Městem Litoměřice a Městskou nemocnicí v Litoměřicích, 
která zabezpečuje lékařskou pohotovostní službu,  postupně vykazována poskytovatelem a následně 
čerpána z rozpočtu města. 
 
 
Návrh na usnesení:  
  
   Zastupitelstvo města schvaluje:  
 
   uzavření smlouvy o zabezpečení lékařské pohotovostní služby mezi Městem Litoměřice a 
příspěvkovou organizací Městská nemocnice v Litoměřicích na rok  2014. 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:   
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Smlouva o zajištění  
závazku veřejné služby 

 
uzavřená podle ust. 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

 
Číslo objednatele :  
Číslo poskytovatele : 
 

S m l u v n í   s t r a n y 
 
Objednatel: 
Město Litoměřice 
         se sídlem  :  Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 

zastoupený  :  Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou 
IČ   :  00263958 
DIČ   :  CZ00263958 
Bankovní spojení :  KB, a. s., pobočka Litoměřice 
Číslo účtu  :  19-1524-471/0100 
Zástupce pro věcná jednání:  
jméno/funkce        :  Jan Szántó, místostarosta města Litoměřice  
telefon     :   416 916 108 
e-mail     :   jan.szanto@litomerice.cz 
jméno/funkce        :   Ing. Bc. Renáta Jurková, vedoucí odboru sociálních věcí a  
          zdravotnictví 
telefon                  :   416 916 129 
e-mail                   :  renata.jurkova@litomerice.cz 

a 
 
Poskytovatel: 

Městská nemocnice v Litoměřicích  
 zastoupený  : Ing. Radkem Lončákem, MBA, předsedou Správní rady,  
      výkonným ředitelem 
    : MUDr. Leošem Vysoudilem, MBA, členem Správní rady, 
       ředitelem pro zdravotní péči 
    : Ing. Vladimírem Kestřánkem, MBA, členem Správní rady, 
       ředitelem pro ekonomiku a provoz 

IČ   : 00830488 
DIČ                      : CZ00830488   
se sídlem  : Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice  
Bankovní spojení : KB, a. s., pobočka Litoměřice 
Číslo účtu   : 24734471/0100 
Místo provozování: Městská nemocnice v Litoměřicích  
Zástupce pro věcná jednání: 
jméno/funkce       : MUDr. Jiří Štverák, náměstek ředitele pro léčebnou péči 
telefon, fax.          : 416 723 702, 416 723 100 
jméno/funkce       : JUDr. Vladimír Petr, právník Městské nemocnice v Litoměřicích 
telefon/e-mail :  416 723 398/ v.petr@nemocnice-lt.cz  
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto  

mailto:jan.szanto@litomerice.cz
mailto:v.petr@nemocnice-lt.cz


 3 

S M L O U V U    O ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY  
na zabezpečení lékařské pohotovostní služby    

 
 

Článek I. 
Účel a předmět smlouvy 

 
1. Účelem smlouvy je zajistit službu obecného hospodářského významu poskytnutím zdravotní 

pohotovostní péče jako veřejné služby spočívající v poskytování lékařské pohotovostní služby 
(dále jen LPS) pro spádové území obce s rozšířenou působností: Litoměřicka a Lovosicka v období 
na rok 2014.  

2. Předmětem smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran při zajištění závazku 
veřejné služby v podobě zabezpečení LPS.  

3. Poskytovatel se zavazuje v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou zabezpečit 
organizaci a provoz (poskytování zdravotní péče) ordinace LPS v oborech: všeobecný praktický 
lékař a praktický lékař pro děti a dorost v rozsahu stanoveném v článku II. této smlouvy.  

 
 

Článek II. 
Povinnosti poskytovatele 

 
Poskytovatel je povinen: 
1) Zabezpečit provoz (poskytování zdravotní péče) ordinace LPS v rozsahu:  

a) v pracovních dnech v délce alespoň 3 hodiny tak, aby provoz ordinace LPS pokryl časový 
úsek od 17:00 do 20:00 hod., 

b) ve dnech pracovního klidu v délce alespoň 9 hodin tak, aby provoz ordinace LPS pokryl 
časový úsek od 10:00 do 19:00 hod. 

2) Zabezpečit po ukončení provozu ordinace LPS prohlídku těla zemřelého a vyplnění příslušné části 
Listu o prohlídce zemřelého lékařem takto: 
a) ve dnech pondělí až čtvrtek v časovém období, které začíná koncem provozní doby příslušné 

ordinace LPS a končí v 06:00 hod. následujícího dne, 
b) ve dnech pátek a sobota v časovém období, které začíná koncem provozní doby příslušné 

ordinace LPS a končí začátkem provozu ordinace LPS následujícího dne, 
c) v neděli v časovém období, které začíná koncem provozní doby příslušné ordinace LPS 

a končí v 06:00 hod. následujícího dne, 
d) ve dnech pondělí až čtvrtek, pokud jsou to dny pracovního klidu a po nich následuje pracovní 

den, v časovém období, které začíná koncem provozní doby příslušné ordinace LPS a končí 
v 06:00 hod. následujícího dne, 

e) ve dnech pondělí až čtvrtek, pokud po nich následuje den pracovního klidu, v časovém 
období, které začíná koncem provozní doby příslušné ordinace a končí  začátkem provozu 
ordinace LPS následujícího dne, včetně zajištění dopravy lékaře na místo výkonu ohledání 
zemřelé osoby a zpět.  

3) K zajištění prohlídky těla zemřelého dle § 83 a násl. zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních 
službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších 
předpisů, poskytovatel provozuje telefonní číslo: +420 416 723 479, které bude dostupné v době 
provozu ordinace LPS dle odst.1 a v době po ukončení provozu ordinace LPS dle odst. 2. Toto 
číslo oznámí objednatel na jednotné evropské číslo tísňového volání 112, kde se oznamuje úmrtí 
osoby v případě, kdy není znám poskytovatel nebo lékař uvedený v § 84 odst. 2 písm. a) zákona o 
zdravotních službách.  

4) Zabezpečit, aby účetnictví týkající se zajišťování LPS, bylo v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy, zejména se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, a bylo vedeno odděleně. 
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5) Uvádět viditelně na všech písemnostech a při všech akcích souvisejících s realizací závazku 
veřejné služby dle této smlouvy, že aktivita nebo služba byla objednána Ústeckým krajem. 

6) Umožnit pověřeným pracovníkům objednatele provádět kontrolu věcného plnění, tj. čerpání 
vyrovnávací platby a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do účetní evidence, kontrolu 
přítomnosti zdravotnického personálu v ordinační době, apod. 

7) Informovat neprodleně, nejpozději však do 7 dnů od rozhodné skutečnosti, pracovníky objednatele 
o všech změnách, týkajících se identifikace poskytovatele nebo způsobu organizace a zabezpečení 
LPS. 

8) Předkládat pravidelný měsíční výkaz o zabezpečení provozu ordinace LPS – návštěvnost, výkaz 
o nákladech při zabezpečení provozu ordinace LPS a výkaz ohledání zemřelého, prostřednictvím 
formulářů, které jsou jako přílohy č. 2, č. 3 a č. 4 nedílnou součástí této smlouvy. 

9) Informovat objednatele o přijetí peněžních prostředků nebo darů poskytnutých poskytovateli 
třetími osobami v souvislosti se zabezpečením LPS. Přijaté peněžní prostředky nebo dary 
zohlednit při výpočtu vyrovnávací platby a při zpracovávání pravidelného měsíčního vyúčtování 
ve výkazu o nákladech při zabezpečení a provozu ordinace LPS.  

10) Respektovat přijaté závěry z kontroly provedené odborem kontroly nebo kontrolním orgánem 
objednatele, které mohou vést i k vyloučení poskytnutí a vrácení jakékoli nadměrné vyrovnávací 
platby.  

 
 

Článek III. 
Povinnosti objednatele 

 
Objednatel je povinen: 
1) Uhradit poskytovateli za zabezpečení provozu (poskytování zdravotní péče) ordinace LPS 

vyrovnávací platbu za celé smluvní období  od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014. Ústecký kraj poskytne 
účelovou dotaci městu Litoměřice ve výši 1.405 000,- Kč (slovy: 
jedenmiliončtyřistapěttisíckorun).  Město Litoměřice poskytne z rozpočtu města na rok 2014 
částku 1.000 000,- Kč (slovy: jedenmilionkorun).  Plán nákladů a výnosů provozu ordinace LPS 
na uvedené období je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy.  

2) Poskytnout poskytovateli za provedení jednoho každého ohledání zemřelé osoby v době 
po ukončení provozu ordinace LPS a vyplnění ohledacího listu, dle odst. 2 článku II. této smlouvy, 
odměnu ve výši 1200,- Kč. 

3) Informovat neprodleně, nejpozději však do 7 dnů od rozhodné skutečnosti, poskytovatele o všech 
změnách, týkajících se identifikace objednatele nebo způsobu organizace a zabezpečení LPS. 

 
 

Článek IV. 
Platební podmínky 

 
1) Vyrovnávací platba se vypočítá podle vzorce: VP = HV + PZ, kde VP znamená výši vyrovnávací 

platby, HV je hospodářský výsledek zjištěný jako rozdíl mezi náklady vynaloženými při 
poskytování služby LPS a příjmem ze služby LPS, PZ je přiměřeným ziskem, kterým je max. 10% 
z vynaložených nákladů. Vyrovnávací platba nesmí přesahovat meze toho, co je nezbytné 
k pokrytí všech nebo části nákladů k plnění závazku veřejné služby se zohledněním příslušných 
příjmů a přiměřeného zisku. 

2) Poskytovatel bere na vědomí, že vyrovnávací platbou podle předchozího bodu této smlouvy je 
myšlena vyrovnávací platba ve smyslu Rozhodnutí Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 
odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného 
hospodářského zájmu číslo 2012/21/EU, uveřejněné v úředním věstníku L 7/3 (dále jen 
„Rozhodnutí EU“). 
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3) Vyrovnávací platba dle odst. 1) článku III. a odměna dle odst. 2) článku III. této smlouvy budou 
uhrazeny vždy měsíčně na základě souhrnné faktury vystavené a doručené poskytovatelem 
objednateli. 

4) Faktura bude vystavena měsíčně v termínu do 15. dne následujícího měsíce po měsíci, ve kterém 
došlo k realizaci LPS. 

5) Přílohou faktury bude výkaz o zabezpečení provozu ordinace LPS, výkaz o nákladech 
na zabezpečení a provoz ordinace LPS a výkaz o ohledání zemřelého, dle odst. 8) článku II. této 
smlouvy.  

6) Přílohy faktury zašle poskytovatel také v elektronické podobě na adresu: 
hana.chrudimska@litomerice.cz.  

7) Faktury budou splatné do 15-ti dnů od doručení objednateli a budou mít náležitosti daňového 
dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

8) V případě, že faktura nebude splňovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona 
č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel 
oprávněn ji vrátit poskytovateli na doplnění nebo přepracování, aniž by byl v prodlení s její 
úhradou. Po doručení opravené či doplněné faktury začíná běžet nová lhůta splatnosti. 

9) Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě 
peněžnímu ústavu objednatele, pokud bude dle tohoto příkazu proplacena. 

10) Na uhrazenou vyrovnávací platbu se vztahují příslušná ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 
ve znění pozdějších předpisů. Dále pak ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, kdy se za porušení rozpočtové kázně 
považuje každé neoprávněné použití peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu Ústeckého 
kraje v souvislosti s plněním závazků vyplývajících z této smlouvy, zejména v následujících 
případech:  
a) poskytovatel čerpal vyrovnávací platbu, přičemž nezajistil provoz ordinace LPS v rozsahu 

ordinačních hodin stanovených touto smlouvou,  
b) poskytovatel čerpal vyrovnávací platbu, přičemž nezajistil provoz ordinace LPS v odbornosti 

stanovené odst. 3 článku I.,  
c) při výpočtu vyrovnávací platby poskytovatel do příjmů nezahrnul veškeré platby získané 

od zdravotních pojišťoven za ošetřování pacientů v rámci LPS,  
d) při výpočtu vyrovnávací platby poskytovatel do příjmů nezahrnul jakékoliv ostatní finanční 

příjmy získané v souvislosti s provozem ordinace LPS,  
e) při výpočtu vyrovnávací platby poskytovatel zahrnul do nákladů položky, které nesouvisí 

s provozem ordinace LPS a jejich uplatnění do nákladů je v rozporu se zněním této smlouvy.  
11) V případě, že poskytovatel nezabezpečí provoz ordinace LPS v celém rozsahu dle odst. 1) článku 

II. této smlouvy, bude vyrovnávací platba uhrazena pouze za skutečnou dobu provozu LPS. 
Objednatel je dále oprávněn za každý den porušení povinností uvedených v odst. 1) článku II 
požadovat na poskytovateli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové výše měsíční vyrovnávací 
platby za kalendářní měsíc, ve kterém poskytovatel nezabezpečil provoz ordinace LPS v celém 
rozsahu dle odst. 1) článku II. této smlouvy.  

12) V případě dodatečného kontrolního zjištění objednatele v tom, že poskytovatel nezabezpečil 
provoz ordinace LPS v celém rozsahu dle odst. 1) článku II. této smlouvy a přitom mu byla 
za dané období objednatelem uhrazena řádná faktura s příslušnou vyrovnávací platbou, může 
objednatel snížit vyrovnávací platbu v dalším vyúčtování a to ve výši odpovídající neoprávněně 
vyúčtované částce. Objednatel je dále oprávněn za každý den porušení povinností uvedených 
v odst. 1) článku II požadovat na poskytovateli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové výše 
měsíční vyrovnávací platby za kalendářní měsíc, ve kterém poskytovatel nezabezpečil provoz 
ordinace LPS v celém rozsahu dle odst. 1) článku II. této smlouvy. Obdobně bude postupováno 
v případě, že poskytovatel uvedl nepravdivé údaje pro výpočet čistých nákladů, uvedené v příloze 
č. 1. 
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13) Zdravotní výkony provedené v rámci provozu ordinace LPS (vč. ohledání zemřelé osoby) vykáže 
poskytovatel LPS příslušným zdravotním pojišťovnám. Takto získané příjmy od zdravotních 
pojišťoven a příjmy získané jako regulační poplatky od pacientů ošetřených v ordinacích LPS 
zaznamená v účetních výkazech jako příjmovou položku provozu LPS.  

14) Za uznatelné provozní náklady jsou považovány finanční prostředky vynaložené především 
na odměny zdravotnického personálu, na energie, nájemné v místě obvyklé, nezbytné materiální 
vybavení a ostatní přímé náklady vzniklé v souvislosti se zabezpečením provozování ordinace 
LPS, případně pouze poměrná část těchto nákladů, pokud tyto náklady vznikly v důsledku 
společné realizace činností stanovených touto smlouvou a jiných činností, které poskytovatel také 
vykonává. Za neuznatelné náklady jsou považovány finanční prostředky vynaložené zejména na 
pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (nákup přístrojů, zařízení, software, 
hardware atd.). 

15) Poskytovatelem zpracovaný plán nákladů a výnosů provozu ordinace LPS na uvedené období, 
který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy, lze měnit pouze formou písemného 
dodatku ke smlouvě a důvodem pro jeho přepracování mohou být především zásadní systémové 
změny ovlivňující organizaci a zabezpečení LPS (např. změna legislativních norem v předmětné 
oblasti, úprava plateb zdravotních pojišťoven za dotčený druh zdravotní péče aj.).   

16) Ostatní obecné podmínky provozování LPS, které nejsou specifikovány v této smlouvě, jsou 
upraveny ve Způsobu zajištění lékařské pohotovostní služby v Ústeckém kraji od 1. 1. 2014 
do 31.12. 2014, která je jako příloha č. 5 nedílnou součástí této smlouvy.  

 
 

 
 
 

Článek V. 
Zrušení smlouvy 

 
Smluvní strany mohou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 
správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním vysloví souhlas, smlouva 
zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde smluvní straně, která návrh podala. Pokud strana smlouvy, 
které byl návrh doručen, s ním nevysloví souhlas, smlouva nezaniká. 
Pokud některá ze stran se zrušením veřejnoprávní smlouvy nesouhlasí, může o jejím zrušení, na žádost 
navrhující smluvní strany, rozhodnout správní orgán příslušný podle § 169 odst. 1 správního řádu. 

 
 
 
 
 

Článek VI. 
Závěrečná ustanovení 

 
1) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014. Tuto smlouvu lze měnit 

či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou písemných a číslovaných dodatků. 
2) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem 1. 1. 2014. 
3) Smlouva zaniká se zánikem jedné ze smluvních stran.  
4) Poskytovatel souhlasí se zveřejněním svého jména, popř. obchodní firmy, identifikačního čísla, 

adresy a účelu poskytnutí vyrovnávací platby. 
5) Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní vyplývající 

příslušná ustanovení správního řádu, případně příslušná ustanovení občanského zákoníku 
s výjimkami uvedenými v § 170 správního řádu. 
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6) Nedílnou součástí této smlouvy jsou:  
a) příloha č. 1 – „Plánované roční náklady a výnosy provozu ordinace LPS“  
b) příloha č. 2 – „Výkaz o zabezpečení a provozu ordinace LPS - návštěvnost“, 
c) příloha č. 3 – „Výkaz o nákladech při zabezpečení a provozu ordinace LPS“, 
d) příloha č. 4 – „Měsíční výkaz – ohledání zemřelých“.  
e) příloha č. 5 – „Způsob organizace a zajištění lékařské pohotovostní služby v Ústeckém kraji 

od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014“. 
 

7) Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 
2 vyhotovení a poskytovatel obdrží 1 vyhotovení. 

 
8)   Město Litoměřice potvrzuje, že: 

o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Zastupitelstvem města Litoměřice usnesením č.   ze dne 
30. 1. 2014.  

 
 
 Za objednatele: Za poskytovatele: 
 
 
 
 V Litoměřicích dne …………………..  V Litoměřicích dne ………………. 
 
 
 
 
 
…………………………………..…                                     ………………………………………. 
               Mgr. Ladislav Chlupáč                                              Ing. Radek Lončák, MBA  
                        Starosta                                                             Městská nemocnice v Litoměřicích 
 
 
    
      
                
        ........................................................ 
        MUDr. Leoš Vysoudil, MBA 
  
          
 
          
                  
                 
                              ..........................................................
        MUDr. Vladimír Kestřánek, MBA
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Příloha č. 1:  
 

Plánované roční náklady a výnosy provozu ordinace LPS 

odbornost ordinace LPS Všeobecný praktický lékař a Praktický lékař pro děti   
a dorost 

poskytovatel zdravotních služeb 
(název, sídlo) Městská nemocnice v Litoměřicích 

 

Nákladová/Výnosová položka 
Předpokládané čerpání vyrovnávací platby  

z rozpočtu objednatele na zajištění LPS  
v období od 1. 1. do 31. 12. 2014 (v Kč) 

1. Náklady celkem                       (vč. položky 2.) 
1.1. Mzdové náklady   
1.2. Provozní náklady       
1.3. Platby za služby   
2. Odměna poskytovateli  
(max. 10% z celkových nákladů)  
3. Výnosy     
3.1. Platby zdravotních pojišťoven     
3.2.ostatní výnosy(včetně regulačních 
poplatků) 

 
 

Celková výše vyrovnávací platby 
z rozpočtu objednatele  

  

   
v    

dne    
   
   
   

 
 
 
 
 
 

……………………………………………… 
razítko a podpis statutárního zástupce poskytovatele 
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Příloha č. 2: 
  

Měsíční výkaz o zabezpečení a provozu ordinace LPS - návštěvnost 

Měsíc:   Poskytovatel 
LPS:   

Ordinace LPS:   Adresa LPS: 
  

Ordinační doba LPS Počet hodin - 
celkem 

Počet ošetřených 
pacientů 

Počet ohledání 
zemřelých  

Den od do 

1.           
2.           
3.           
4.           
5.           
6.           
7.           
8.           
9.           
10.           
11.           
12.           
13.           
14.           
15.           
16.           
17.           
18.           
19.           
20.           
21.           
22.           
23.           
24.           
25.           
26.           
27.           
28.           
29.           
30.           
31.           

CELKEM       
    

  
   Datum: 

    podpis 
Poznámky:    
Měsíc - vyplňujte pomocí číselného označení měsíců (např.: 1/20xx, 2/20xx, …)  
Poskytovatel LPS - vyplňujte název poskytovatele zdravotních služeb zajišťujícího provoz ordinací LPS 
Ordinace LPS - vyplňujte zkratky PED (děti a dorost), VPL (dospělá), SPOL (společná VPL+PED) 
Adresa – vyplňujte místo, ve kterém je provozována ordinace LPS  
Ordinační doba LPS (od-do) - zahájení a ukončení ordinační doby LPS   
Počet ošetřených pacientů - vyplňujte sumárně počet pacientů ošetřených v rámci ordinační doby 
Počet ohledání - vyplňuje počet všech ohledání zemřelých provedených v rámci systému LPS (!) 
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Příloha č. 3: 
 

Měsíční výkaz o nákladech při zabezpečení a provozu ordinace LPS 
Poskytovatel LPS: Ordinace LPS: 
Adresa ordinace LPS: Období: 
Mzdové náklady:   
Odměna personálu (zařazení viz. Poznámky)   
Sociální + zdravotní poj.   
Odměna personálu - prohlídky těl zemřelých   
Ostatní    
Provozní náklady:   
Nájemné   
Plyn   
Elektřina   
Voda   
Topení   
Služby    
Mzdová a účetní agenda   
Poštovné a telefonní poplatky   
Svoz a likvidace odpadu   
Opravy a údržba   
Úklid a praní prádla   
Ostatní služby   
Administrativa (podklady pro zdravotní pojišťovny, fakturaci, ...)   
Léky + zdrav. materiál   
Kancelářské potřeby    
Kopírování a tiskopisy   
Čistící a hygienické prostředky   
Ostatní materiál (OOPP, …)   
NÁKLADY CELKEM (zařazení viz. Poznámky):   
ZISK POSKYTOVATELE (max. 10% z nákladů, nezdaněný)   
Výnosy ZP (za LPS)   
Výnosy ZP (za prohlídky těl zemřelých)   
Výnosy - regulační poplatky   
Výnosy - dotace měst (obcí)   
Výnosy - ostatní (dary, přímé platby apod.)   
VÝNOSY CELKEM:   
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:   
VYROVNÁVACÍ PLATBA:   

Datum:  
  

Zpracoval/a:  
Poznámky:   
Náklady - v nákladových položkách zaznamenat hodnoty vztahující se k provozu ordinace LPS za 
uvedené období v rozsahu smluvních podmínek!    
Výpočet Hospodářského výsledku  = Výnosy celkem – (Náklady celkem + Zisk provozovatele) 
Odměna personálu - službukonající personál tj. zaměstnanci, dohody o VPČ, o provedení práce atd. 
Poskytovatel - zdravotnické zařízení zajišťující provoz ordinací LPS  
Ordinace - PED (pro děti a dorost), VPL (pro dospělé), SPOL (společná ordinace VPL+PED)  
Období - měsíc a rok  
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Příloha č. 4: 
 

  Městská nemocnice v Litoměřicích 
      
   Měsíční výkaz   
Ohledání zemřelého,   ………../2014   
      

Den 
iniciály 

zemřelého* rok narození čas ohledání zemřelého 
1.           
2.           
3.           
4.           
5.           
6.           
7.           
8.           
9.           
10.           
11.           
12.           
13.           
14.           
15.           
16.           
17.           
18.           
19.           
20.           
21.           
22.           
23.           
24.           
25.           
26.           
27.           
28.           
29.           
30.           
31.           

            
      
      
Datum: ……………. 2014  ……………………………… 
         razítko,  podpis 
      
      
* příjmení, jméno     
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Příloha č. 5: 

Krajský úřad Ústeckého kraje 
Způsob organizace a zajištění lékařské pohotovostní služby 
v Ústeckém kraji od 1. 1. 2014 
 
1. Ústecký kraj je podle ustanovení § 110 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 

podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), odpovědný za organizaci 
a zajištění lékařské pohotovostní služby, přičemž jde o výkon přenesené působnosti. Ve 
snaze zajistit tuto službu způsobem odpovídajícím místním potřebám Ústecký kraj a 
krajský úřad úzce spolupracují s dotčenými městy.  

2. Lékařskou pohotovostní službou se rozumí ambulantní péče poskytovaná pacientům 
v případech náhlé změny zdravotního stavu nebo zhoršení průběhu onemocnění. 
O pohotovostní služby nejde v případě poskytnutí ambulantní péče v rámci pravidelné 
ordinační doby poskytovatele (příslušného registrujícího lékaře).  

3. Lékařská pohotovostní služba neslouží k řešení dříve vzniklých onemocnění či zhoršení 
zdravotního stavu, při kterých občan nevyhledal včasnou lékařskou péči. 

4. Provozování ordinací lékařské pohotovostní služby bude zajištěno na základě uzavřeného 
smluvního vztahu o zajištění poskytování služby obecného hospodářského zájmu mezi 
krajem-krajským úřadem nebo městem a poskytovatelem zdravotních služeb, pověřeným 
provozováním ordinace lékařské pohotovostní služby.  

5. Na území Ústeckého kraje jsou určena tato spádová území ordinací lékařské pohotovostní 
služby:  
a. Děčín (pro spádovou oblast Děčínska; ordinace v oborech: všeobecný praktický lékař 

a praktický lékař pro děti a dorost),  
b. Rumburk (pro spádovou oblast Rumburska; ordinace v oboru všeobecný praktický 

lékař se zabezpečením péče pro děti a dorost),  
c. Varnsdorf (pro spádovou oblast Varnsdorfska; ordinace v oboru všeobecný praktický 

lékař se zabezpečením péče pro děti a dorost),  
d. Ústí nad Labem (pro spádovou oblast Ústecka; ordinace v oborech: všeobecný 

praktický lékař a praktický lékař pro děti a dorost),  
e. Litoměřice (pro spádovou oblast Litoměřicka a Lovosicka; ordinace v oborech: 

všeobecný praktický lékař a praktický lékař pro děti a dorost),  
f. Roudnice nad Labem (pro spádovou oblast Roudnicka; ordinace v oboru všeobecný 

praktický lékař se zabezpečením péče pro děti a dorost),  
g. Teplice (pro spádovou oblast Teplicka; ordinace v oborech: všeobecný praktický 

lékař a praktický lékař pro děti a dorost), 
h. Bílina (pro spádovou oblast Bílinska; ordinace v oboru všeobecný praktický lékař se 

zabezpečením péče pro děti a dorost),  
i. Most (pro spádovou oblast Mostecka; ordinace v oborech: všeobecný praktický lékař 

a praktický lékař pro děti a dorost),  
j. Litvínov (pro spádovou oblast Litvínovska; ordinace v oboru všeobecný praktický 

lékař se zabezpečením péče pro děti a dorost),  
k. Louny (pro spádovou oblast Lounska; ordinace v oborech: všeobecný praktický lékař 

a praktický lékař pro děti a dorost);  
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l. Žatec (pro spádovou oblast Žatecka a Podbořanska; ordinace v oborech: všeobecný 
praktický lékař a praktický lékař pro děti a dorost),  

m. Chomutov (pro spádovou oblast Chomutovska; ordinace v oborech: všeobecný 
praktický lékař a praktický lékař pro děti a dorost),  

n. Kadaň (pro spádovou oblast Kadaňska; ordinace v oboru všeobecný praktický lékař 
se zabezpečením péče pro děti a dorost).  

6. Každá ordinace lékařské pohotovostní služby v oboru všeobecného praktického lékaře 
a praktického lékaře pro děti a dorost, resp. v ní sloužící lékař, zajišťuje prohlídky těl 
zemřelých mimo zdravotnická zařízení a to i po skončení ordinační doby ordinace 
lékařské pohotovostní služby, vždy do 6:00 hod. následujícího dne ve všedních dnech, 
resp. do začátku ordinační doby ordinace lékařské pohotovostní služby následujícího dne 
ve dnech pracovního klidu (poskytovatel zdravotních služeb provozující ordinaci lékařské 
pohotovostní služby zajistí službukonajícímu lékaři dopravu na místo prohlídky a zpět). 

7. Financování provozování ordinace lékařské pohotovostní služby je zajištěno:  
a. Prostřednictvím zdravotního pojištění dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném 

zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů (veškeré zdravotní výkony 
provedené v rámci ordinace lékařské pohotovostní služby a při prohlídkách těl 
zemřelých mimo zdravotnická zařízení, vykáže poskytovatel zdravotních služeb 
provozující ordinaci lékařské pohotovostní služby příslušným zdravotním 
pojišťovnám (příjmová resp. výnosová položka), 

b. Prostřednictvím dotace Ústeckého kraje městu (obci) na zabezpečení lékařské 
pohotovostní služby v příslušné spádové oblasti,  

c. Prostřednictvím rozpočtu Ústeckého kraje ve formě úhrady vyrovnávací platby 
za zajištění závazku veřejné služby,  

d. Prostřednictvím smluvního vztahu uzavřeného mezi obcí a poskytovatelem 
zdravotních služeb, jehož předmětem bude závazek veřejné služby na zajištění 
činností spojených s organizací a poskytováním zdravotní péče v rámci lékařské 
pohotovostní služby v příslušné spádové oblasti, 

e. Prostřednictvím finančního příspěvku města, tam kde byla mezi krajem a městem 
uzavřena smlouva o zajištění financování lékařské pohotovostní služby,  

f. Prostřednictvím poskytování peněžních dotací, darů apod. provozovateli ordinace 
lékařské pohotovostní služby jakýmkoli dalším subjektem.  

8. Krajský úřad Ústeckého kraje na základě § 45 odst. 2 písm. l) zákona č. 372/2011 Sb., 
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), 
v platném znění, požádal poskytovatele zdravotních služeb (a jejich lékaře) příslušné 
odbornosti k účasti na zajištění lékařské pohotovostní služby v dané spádové oblasti. 

9. Přehled ordinací lékařské pohotovostní služby na území Ústeckého kraje a smluvně 
zajišťované ordinační doby (včetně kontaktních údajů) je uveden v příloze. 

 
V Ústí nad Labem dne 16. 12. 2013 
 
Zpracoval: 
Ing. Petr Severa v.r. 
vedoucí odboru zdravotnictví 
 
Schválil: 
Ing. Milan Zemaník v.r. 
ředitel krajského úřadu 
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Kontaktní údaje: 
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor zdravotnictví  
Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem  
Kontaktní osoba: Adam Souček, tel.: 475 657 403, e mail: soucek.a@kr-ustecky.cz 
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Příloha: 
Přehled ordinací lékařské pohotovostní služby na území Ústeckého kraje včetně zajišťované 
ordinační doby a kontaktních údajů  

 stanoviště Děčín 
- provozovatel: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.,  
- adresa ordinací: U Nemocnice 605/1, 405 99 Děčín II, areál nemocnice  

- ordinace LPS pro dospělé (tel. 412 510 666) 

o Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod. 

- ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 412 510 555) 

o Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod. 
 

 stanoviště Rumburk 
- provozovatel: MUDr. Josef Kořínek,  
- adresa ordinace: Lesní 26, 408 01 Rumburk, areál Lužické nemocnice a polikliniky, a.s. 

- ordinace LPS pro dospělé se zabezpečením péče pro děti a dorost (tel. 412 332 535)  

o Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.  

o So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod. 
 

 stanoviště Varnsdorf 
- provozovatel: Nemocnice Varnsdorf, p.o.  
- adresa ordinace: Karlova 2280, 407 47 Varnsdorf, areál nemocnice  

- ordinace LPS pro dospělé se zabezpečením péče pro děti a dorost (tel. 412 372 445) 

o Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod. 
 

 stanoviště Chomutov 
- provozovatel: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.  

- adresa ordinací: Kochova 1185, 430 12 Chomutov, areál nemocnice  

- ordinace LPS pro dospělé (tel. 474 447 313) 

o Po až Pá od 18:00 do 20:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod. 

- ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 474 447 267) 

o Po až Pá od 18:00 do 20:00 hod.  

o So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod. 
 

 stanoviště Kadaň 
- provozovatel: Nemocnice Kadaň, s.r.o.  
- adresa ordinace: Golovinova 1559, 432 01 Kadaň, areál nemocnice  

- ordinace LPS pro dospělé se zabezpečením péče pro děti a dorost (tel. 474 944 341, 474 333 900) 

o Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod. 
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 stanoviště Litoměřice 

- provozovatel: Městská nemocnice v Litoměřicích  
- adresa ordinací: Žitenická 18, 412 41 Litoměřice, areál nemocnice  

- ordinace LPS pro dospělé (tel. 416 723 748, 416 723 749) 

o Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod. 

- ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 416 723 125) 

o Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod. 
 

 stanoviště Roudnice nad Labem 
- provozovatel: Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice nad Labem, s.r.o.  
- adresa ordinace: Alej 17. Listopadu 1101, 413 01 Roudnice nad Labem, areál nemocnice 

- ordinace LPS pro dospělé se zabezpečením péče pro děti a dorost (tel. 416 858 111-2) 

o Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.  

o So, Ne, Sv. od 8:00 do 17:30 hod. (polední přestávka od 12:00 do 12:30 hod.) 
 

 stanoviště Žatec 
- provozovatel: Nemocnice Žatec; o.p.s.  
- adresa ordinací: Husova 2796, 438 01 Žatec, areál polikliniky  

- ordinace LPS pro dospělé (tel. 414 110 164, 414 110 111) 

o Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod. 

- ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 414 110 740, 414 110 111)  

o Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod. 
 

 stanoviště Louny 
- provozovatel: 1. Lounská Lékařská s.r.o.  
- adresa ordinací: Pod Nemocnicí 2503, 440 37 Louny, areál Polikliniky Louny  

- ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 415 620 115), 

o Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod. 

- ordinace LPS pro dospělé (tel. 415 620 215) 

o Pá od 17:00 do 20:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod. 
 

 stanoviště Most 
- provozovatelé: Ing. Emilia Rokytová (odbornost všeobecný praktický lékař) a MUDr. Jiří Biolek 

(odbornost praktický lékař pro děti a dorost) 
- adresa ordinací: J. E. Purkyně 270/5, 434 64 Most, areál Nemocnice Most  

- ordinace LPS pro dospělé (tel. 478 031 111) 

o Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod. 
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o So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod. 

- ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 476 172 537) 

o Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod. 
 

 stanoviště Litvínov 
- provozovatel: Ing. Emilia Rokytová  
- adresa ordinace: U Bílého sloupu č.p. 2088, 436 01 Litvínov, budova Pensionu - domova 

pro seniory)  

- ordinace LPS pro dospělé se zabezpečením péče pro děti a dorost (tel. 476 701 348) 

o Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 11:00 do 18:00 hod. 
 

 stanoviště Teplice 
- provozovatel MUDr. Hana Pácaltová  
- adresa ordinací: U Nemocnice 3065 (vchod vedle Polikliniky), 415 01 Teplice  

- ordinace LPS pro dospělé (tel. 417 519 721) 

o Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod. 

- ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 417 519 722) 

o Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod. 
 

 stanoviště Bílina 
- provozovatel: Hornická nemocnice s poliklinikou, spol. s r.o.  
- adresa ordinace: Pražská 206/95, 418 01 Bílina, areál nemocnice  

- ordinace LPS pro dospělé se zabezpečením péče pro děti a dorost (tel. 417 823 745, 417 777 121) 

o Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod. 
 

 stanoviště Ústí nad Labem 
- provozovatel: Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.  
- adresa ordinací: ul. Sociální péče 12a, 401 13 Ústí nad Labem, areál nemocnice  

- ordinace LPS pro dospělé (budova A – oddělení EMERGENCY, tel. 475 210 333)  

o Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod. 

- ordinace APP pro děti a dorost (budova Dětské kliniky, tel. 472 778 335)  

o Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.  
 
 



 
 
 

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 :        30. ledna 2014  
 
předkládá :              Mgr. Ladislav Chlupáč 
 
  
 
 
 
 
 
 
Návrh:    Zápis z likvida ční komise  
 
 
Likvida ční komise  předkládá návrh na odpis a vyřazení uvedených položek z účetní evidence (zápis 
komise ze dne 7. ledna 2014 viz příloha orig. zápisu). 

 

 
 
 
 
 
 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města  schvaluje  na návrh likvidační komise dle zápisu ze dne 7. 1. 2014 odpis  
a vyřazení uvedených položek z účetní evidence (zápis komise viz příloha orig. zápisu). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele :                                                 Přijaté usnesení ZM č. :                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 

Zápis 
z jednání komise p ři Radě města Litom ěřice 

(  komise likvida ční ) 

 

konané dne  7. ledna 2014 od 13,00 hod. v prostorách výstaviště Zahrada Čech v Litoměřicích 

 

 

Přítomni: 

• PhDr. Jan Štíbr 
• Václav Knotek 
• Jan Smolík 

 

Omluven: 

•   
 

 

Jednání řídil:    p. Jan Smolík 
 

 

 

Zapisovatel: Jana Kühnová 

 

Program: 

1.   návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci 
 
 
 
 
 

 

Konec jednání: 14,00 hod. 

 

 

Termín příštího jednání: dle potřeby 

 

Zapsala:  Jana Kühnová 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Seznam č.1 - návrh na vy řazení majetku z ú četní evidence a jeho likvidaci /výstavišt ě Zahrada Čech  
 
 
  
inv.č. 8600220034             8 prodejních stánků typu „Boletice“                      celková částka  104.000,- Kč 
(1 ks po 13.000 Kč, stánky na stavu majetku již v v roce 1993, vykazují velké opotřebení, oprava je 
ekonomicky nevýhodná) 
Odborné stanovisko odboru územního rozvoje MěÚ Litoměřice ze dne 12.12.2013 viz příloha orig. zápisu. 
 
Společnost Zahrada Čech s.r.o. stánky nahradí novými, takovými které budou stavebnětechnickými 
parametry splňovat požadavky v současné době na taková zařízení kladená. 
 
  
 
Členové komise s předloženým návrhem souhlasí a doporučují RM jeho zařazení do programu jednání 
ZM dne 30.1.2014 . 
 
Likvidace vyřazeného majetku bude doložena protokoly o fyzické likvidaci – doloží společnost Zahrada 
Ćech s.r.o., Litoměřice 
 
 
 
 
Za likvida ční komisi: 
 
 
PhDr. Štíbr Jan  ………………………..…….. 
 
 
 
Knotek Václav   ………………....……..…….. 
 
 
 
Smolík Jan  ……………………………….. 
 
 
 
 
 
Zapsala: Jana Kühnová 
               správní odbor       …………………………. 
 

Mgr. Ladislav Chlupáč 
                starosta města 
 
 
 
 



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:   30.1. 2014 
předkládá:                    Mgr. Antonín Tym, OPaS 
 
   
 
Návrh předložit před jednáním ZM, nejpozději do čtvrtka (7 dní před jednáním) do 12.00 hod. 
sekretariátu města.. Po zařazení do programu předkládá navrhovatel osobně s řádným odůvodněním. 
Má-li návrh souvislost s činností jiného odvětvového odboru MěÚ, je nutno uvést vyjádření tohoto 
odboru. Předkládající odbor předloží ZM návrh ve 2 vyhotoveních - 1x k zápisu a 1x navrhovateli. 
 
 
 
 
 
Návrh:   
 
Vzetí na v ědomí uzav ření memoranda mezi M ěstem Litom ěřice a Energie Holding a.s. 
 
Odůvodn ění:  
 
Dne 9.12. 2013 bylo uzavřeno Memorandum o porozumění mezi městem Litoměřice a společností 
Energie Holding a.s., vlastníkem a provozovatelem výtopny a rozvodů centrálního zásobování teplem.  
Jeho podstatou je formálně ukotvit dlouhodobou komunikaci a spolupráci mezi městem Litoměřice a 
společností Energie Holding, a.s., jejíž rozvody by mohly být využity pro transport tepla 
z geotermálních vrtů. I nadále tak bude probíhat průběžná komunikace, předávání důležitých 
informací o přípravě projektu a o významných záměrech vlastníka sítě, které by mohly přípravu 
geotermálního projektu ovlivnit.  
 
 
Dopad do rozpo čtu m ěsta:  Návrh nemá dopad do rozpočtu města    
 
 
Návrh na usnesení:   
 
ZM bere na v ědomí uzavření memoranda mezi Městem Litoměřice a Energie Holding a.s. dne 
9.12.2013 (memorandum přílohou orig. zápisu) 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:          Přijaté usnesení: ______________ 
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MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ 

TOTO MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ je sepsáno níže uvedeného dne, měsíce a roku 

MEZI  

 

Město Litoměřice 

IČ: 00263958 

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

zastoupené starostou Mgr. Ladislavem Chlupáčem 

na straně jedné 

(dále jen jako „Město“) 

a 

ENERGIE Holding a.s.  

IČ: 275 94 301 

se sídlem Praha 5, Kutvirtova 339/5, 150 00, Praha 5 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 
11073 

jednající předsedou představenstva Ing. Petrem Šimoníkem a Ing. Tomášem Balcarem, 
místopředsedou představenstva  

na straně druhé 

(dále jen jako „EH“) 

 

VŠICHNI SPOLEČNĚ BUDOU DÁLE OZNAČOVANÉ JAKO „strany“ 

 

Strany se dohodly na následujících znění tohoto Memoranda o porozumění (dále jen 
“Memorandum”): 

 

I. Úvodní prohlášení 

 

1. Město má v úmyslu vybudovat v Litoměřicích geotermální teplárnu využívající díky 
hlubinným vrtům geotermální energii jednak pro samostatnou výrobu tepelné 
energie, jednak pro kombinovanou výrobu tepelné energie a elektřiny. Město 
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uvažuje i o vybudování nového rozvodného tepelného zařízení v Litoměřicích, pokud 
by se toto prokázalo jako výhodné či nezbytné pro úspěšnou realizaci a udržitelnost 
geotermálního projektu.  

2. EH je vlastníkem a provozovatelem stávající soustavy zásobování tepelné energie 
v Litoměřicích, jejíž součástí je Výtopna Kocanda. 

3. EH je výhradním výrobcem tepelné energie a výhradním distributorem tepelné 
energie v Litoměřicích. 

4. Zájmem obou stran je, aby dodávky tepelné energie v Litoměřicích pro konečné 
odběratele byly stabilní, bezpečné, dlouhodobě zajištěné a cenově přijatelné. Město 
deklaruje, že dodávka tepelné energie z geotermální teplárny nepovede ke zvýšení 
cenové úrovně tepla pro konečné odběratele. 

EH jako vlastník a provozovatel stávající soustavy zásobování tepelné energie 
v Litoměřicích prohlašuje, že vybudování nového rozvodného tepelného zařízení 
v Litoměřicích vedle toho stávajícího ve vlastnictví EH nepovažuje za systémové a 
hospodárné a uplatňuje proti tomuto řešení dlouhodobě své námitky.  

5. Strany jsou si vědomy toho, že v současnosti preferovanou variantou řešení 
distribuce tepla je využití stávající soustavy zásobování tepelnou energií v majetku 
EH.  

6. Město a EH tímto Memorandem vyjadřují připravenost k jednání o uzavření 
dlouhodobé smlouvy o dodávkách tepelné energie, v níž by Město nebo jím ovládaná 
osoba vystupovala jako výrobce a dodavatel tepelné energie a EH by vystupovala 
jako distributor a odběratel této tepelné energie. 

7. Město prohlašuje, že, s ohledem na posun ve financování projektu, považuje 
zprovoznění geotermální teplárny před termínem 31. 12. 2015 za nepravděpodobné. 
Město prohlašuje, že termín zpuštění geotermální teplárny není v době podpisu 
smlouvy možné stanovit.  

8. Strany deklarují svoji připravenost k průběžné výměně informací potřebných pro 
sjednání dlouhodobé smlouvy o dodávkách tepelné energie. 

9. Strany pro odstranění pochybností výslovně prohlašují, že uzavření tohoto 
Memoranda neznamená pro žádnou z nich zákaz pokračovat či rozvíjet dosavadní 
aktivity uskutečněné v souvislosti s geotermální teplárnou.  

10. Hovoří-li se dále o Městě, má se na mysli i s Městem propojená osoba, vůči níž je 
Město v postavení ovládající osoby. 
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II. Jednání o smlouvě o dodávkách tepelné energie 

 

1. EH deklaruje, že je připraveno aktivně podporovat a případně spolupracovat na 
přípravě vybudování geotermální teplárny, a Město deklaruje, že je připraveno 
opustit záměr na vybudování nového rozvodného tepelného zařízení v Litoměřicích, 
pokud mezi nimi bude uzavřena dlouhodobá smlouva o dodávce tepelné energie 
(dále jen „Smlouva“). 

2. Město a EH se zavazují o Smlouvě jednat s tím, že se zavazují zahájit jednání bez 
zbytečného odkladu po podpisu tohoto Memoranda a průběžně v jednáních 
pokračovat s ohledem na průběh přípravy projektu, zejména ve vztahu k jeho 
financování z domácích či evropských dotačních programů. Strany se zavazují 
oznámit do 5 dnů od podpisu tohoto Memoranda druhé straně jména a kontaktní 
údaje osob, které se za ni budou účastnit jednání. Každá ze stran je oprávněna si 
kromě těchto osob přizvat na jednání i své poradce (právní, technické, apod.) 

3. Strany se dohodly, že pro Smlouvu vyžadují její uzavření v písemné formě s podpisy 
na téže listině.  

4. Náklady na vyjednávání si nese každá strana samostatně. 

5. Strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k tomu, aby Smlouva byla uzavřena bez 
zbytečného odkladu ve chvíli, kdy budou dostatečně známé dotační podmínky, a 
bude zřejmé, že uzavření smlouvy uvedené v čl. II není v rozporu s podmínkami 
dotace a dalšími příslušnými právními předpisy (zejména zákon o veřejných 
zakázkách); strany jsou si vědomy, že vlastní uzavření Smlouvy podléhá 
schvalovacímu procesu uvnitř každé ze stran.  

6. Každá ze stran si vyhrazuje právo ukončit vyjednávání o Smlouvě kdykoli do jejího 
uzavření. Přijme-li strana vnitřní rozhodnutí nepokračovat dále ve vyjednávání o 
Smlouvě či nastane-li taková skutečnost, že nebude v jejím zájmu Smlouvu uzavřít 
a o Smlouvě tedy dále vyjednávat, je povinna o tom druhou stranu bez zbytečného 
odkladu písemně informovat (např. současná i budoucí dostupnost paliva na trhu, 
potřeba provedení nových investic do zařízení provozovaných EH, aby byla zajištěna 
bezpečná a spolehlivá dodávka tepelné energie konečným odběratelům). 

7. Pro vyloučení pochybností strany dále konstatují, že předpokladem pro uzavření 
Smlouvy je dosažení shody o všech jejích náležitostech. 
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III. Povinnost mlčenlivosti 

 

1. Strany se dohodly, že všechny informace, které si strany vymění za účelem jednání 
o Smlouvě, jsou důvěrnými informacemi podle § 271 obchodního zákoníku a tvoří 
obchodní tajemství dle § 17 obchodního zákoníku.  

Utajení nepodléhají následující informace: 

a. informace, které byly veřejně známé před tím, než byly získány jednou ze 
stran; 

b. informace, které se staly veřejně známé jiným způsobem, než jako 
důsledek porušení povinnosti důvěrnosti informací jednou ze stran; 

c. informace, které jsou již jedné ze stran známé před tím, než jsou tyto 
informace poskytnuty této straně jako utajované. 

2. Utajované informace budou zpřístupněny třetí straně jen se souhlasem té strany, 
která takové informace zpřístupnila, nebo je-li to vyžadováno orgánem anebo 
institucí, která má oprávnění takové informace požadovat. Strany mají mezi sebou 
vzájemnou oznamovací povinnost vztahující se k takovým požadavkům třetích 
stran. Tato povinnost důvěrnosti informací trvá i po ukončení vyjednávání. 

3. Každá ze stran může druhou stanu požádat o udělení souhlasu se zpřístupněním 
informace za určeným účelem. Strany se zavazují písemný souhlas se zpřístupněním 
udělit do 10 pracovních dnů od žádosti druhé strany, nebude-li dán důležitý důvod 
k odepření takového souhlasu.  

4. Strany rovněž mohou společným písemným prohlášením vyjmout informace, které 
si při jednání o Smlouvě vymění, z režimu důvěrnosti podle tohoto článku. 

5. Povinnost mlčenlivosti zde uvedená se nevztahuje na poskytování informací 
daňovým, právním a/nebo jiným poradcům za podmínky, že ti jsou vázáni zákonnou 
nebo smluvní povinností mlčenlivosti. 

6. V případě, že některá ze stran poruší povinnost mlčenlivosti dle odst. 1 tohoto čl. III 
Memoranda, bude povinna zaplatit druhé straně na základě její písemné výzvy 
smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), a to za 
každé takové porušení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu 
případně vzniklé škody v plné výši. 
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IV. Závěrečná ustanovení 

1. Pro vyloučení veškerých pochybností tímto smluvní strany prohlašují, že jsou 
srozuměny a souhlasí s tím, že čl. III tohoto Memoranda vytváří závaznou dohodu 
vynutitelnou dle příslušných zákonných ustanovení. Další ustanovení tohoto 
Memoranda jsou toliko vyjádřením budoucích záměrů stran a nejsou právně 
vynutitelné. 

 

V Litoměřicích dne 9.prosince 2013 

 

  

  

Město Litoměřice ENERGIE Holding a.s. 

  

  

  

Mgr. Ladislav Chlupáč Ing. Petr Šimoník 

starosta předseda představenstva 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Balcar 

místopředseda představenstva 
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Návrhy k projednání v ZM dne 30.01.2014 

    Předkládá: OSMMa BH 

majetkové záležitosti: 
 
Záměry: 
13. Prodej pozemku parc.č. 2662/28 o výměře 1.023 m2 ( ost.plocha) a 2662/29 o výměře 237 m2 
( zast.plocha) v k.ú. Litoměřice   
Žadatel: Tělovýchovná jednota Slavoj Litoměřice, Litoměřice 
Odůvodnění: Žádané pozemky jsou vyznačené dle nezapsaného odděl.geomet.plánu. Pozemek je 
oplocený a v roce 1991 byl zde postaven objekt -sociální zázemí pro stavbu ČOV. Ve stavebním 
povolení je uvedeno, že po ukončení stavby ČOV zůstane součástí areálu TJ, která je od roku 1995 
užívala a investovala své finanční prostředky. Po povodních je objekt v havarijním stavu, záměrem 
žadatele je celková rekonstrukce s využitím pro sportovce pro nově plánované sportoviště 
horolezeckého oddílu. 
S ohledem na investici požadují bezúplatný převod. Projekt je koncipován na záplavové území.   
Stanovisko OÚRM: V platné územně plánovací dokumentaci včetně jeho změn jsou pozemky z větší 
části zařazeny do lokality 11 – Písečný ostrov, plocha RH ( hromadná rekreace), dále plochy smíšené 
nezastavěného území s preferencí přírodní, lesnictví a rekreace. Jednou z podmínek je i vypracování 
speciální územní studie orientované na nalezení kompromisu ve využití ostrova pro relaxaci obyvatel 
města a současně pro ochranu přírody. Celé území je také vymezeno v záplavovém území 
s periodicitou opakování 100 let. S ohledem na uvedené a to zejména na umístění v záplavovém 
území konstatují, že v žádosti zmíněné rozvíjení sportovních činností v tomto záplavově exponovaném 
území je nevhodné a převod pozemku nedoporučují . 
Stanovisko OŽP: Odbor životního prostředí nemá k převodu žádné připomínky. 
Upozorňují pouze na to, že se jedná o záplavovou zónu. 
Stanovisko OKaS: Nemá námitek ani připomínek 
Projednáno v MK dne 13.01.2014 Hlasováním pro:6   proti:0 zdržel se :0 
Doporučuje záměr převodu formou smlouvy o budoucí smlouvě (darovací nebo kupní) . 

Návrh na usnesení : 
ZM schvaluje záměr převodu pozemků parc.č. 2662/28 o výměře 1.023 m2 (ost. plocha) a parc.č. 
2662/29 o výměře 237 m2 (zast. plocha), dle oddělovacího geometr. plánu č. 4161-178/13, vše 
v k.ú. Litoměřice    

 
14. Prodej pozemku parc.č. 1358/4 o výměře 12 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice 
Žadatel: E.S., Litoměřice 
Odůvodnění: Žadatel je vlastník sousední nemovitosti RD parc.č. 1360 s čp. 99, kterou 
zrekonstruoval. Požadovaný pozemek je přístupný pouze z nemovitosti žadatele.  
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Stanovisko OÚRM: V platné územně plánovací dokumentaci včetně jeho změn jsou pozemky 
zařazeny do lokality 100 Městská památková rezervace, SC 2 – smíšené využití centra města II. 
S ohledem na vlastnictví okolních pozemků ( vl. město) nedoporučují prodej pozemku 
Stanovisko OSMM: Na pozemky pod stavbami ( garáže) mají vlastníci nájemní smlouvy  
Projednáno v MK dne 13.01.2014 Hlasováním  pro:0 proti:6 zdržel se :0 
MK nedoporučuje záměr prodeje z důvodu možné budoucí zástavby této proluky 
Návrh na usnesení : 
 

ZM neschvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 1358/4 o výměře 12 m2 (ost.plocha) v k.ú. 
Litoměřice. 

 
 
15. Směna pozemků parc.č. 2355/18, části 2469/15, 2469/23, 2469/24, 2469/25, 2469/26 a 2469/37 
o celkové výměře cca 1225 m2 za část pozemku parc.č. 2469/12 o výměře cca 230 m2 (vl. město) 
vše v k.ú. Litoměřice (nutný odděl.geomet.plán) 
Žadatel:   OSMM 
Odůvodnění: Vlastníkem pozemků parc. č. 2355/18, části 2469/15, 2469/23, 2469/24, 2469/25, 
2469/26, 2469/37 o celkové výměře cca 1225 m2 na nichž by měla být umístěna komunikace je G.A., 
Litoměřice a K.V., Litoměřice, každá vlastní podíl ½. 
Město Litoměřice má záměr k pozemkům ve svém vlastnictví, které získalo bezplatně od 
Pozemkového fondu vybudovat komunikace ( prodloužení ul. K, Světlé a Jasanové) a  zároveň 
z důvodu obslužnosti i komunikaci v ul. Zelená a Lipová. Vzhledem k předchozímu daru z roku 2001 
od p. G. a K. jehož předmětem byl pozemek k výstavbě komunikace parc.č. 2475/1 o výměře 3700 m2  
by pozemky v jejich vlastnictví parc. č. 2355/18, část 2469/15, 2469/23, 2469/24, 2469/25, 2469/26, 
2469/37 o celkové výměře cca 1225m2 mohly být směněny za část pozemku parc.č. 2469/12 o 
výměře cca 230 m2. Část pozemku parc.č. 2469/12  doplní zbylou část pozemku parc.č. 2469/15 na 
stavební parcelu. P. G. i K. vzhledem k předchozímu daru s takovým řešením souhlasí. 
Stanovisko OSMM: Jedná se o směnu pozemků spočívající v obdobné hodnotě směňovaných 
nemovitostí :  
parc. č.  2355/18, část 2469/15, 2469/23, 2469/24, 2469/25, 2469/26, 2469/37 o celkové výměře cca 1225 m2 x 
cca 270,- Kč, přibližná cena pozemků pro komunikaci = 330.750,- Kč 
část parc.č. 2469/12 o výměře cca 230 m2 x cca 1400,- Kč, přibližná cena stavebního pozemku = 322.000,- Kč 
 
Stanovisko OÚRM: Není námitek ani připomínek k záměru směny 

 
Projednáno v MK dne 13.01.2014 Hlasováním  pro:6 proti:0 zdržel se :0 
MK doporučuje směnu ( jde o umožnění další výstavby na Miřejovické stráni) 
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Návrh na usnesení : 
 
ZM pověřuje  OSMMaBH přípravou   směny pozemků parc.č. 2355/18, části 2469/15, 2469/23, 
2469/24,2469/25, 2469/26 a 2469/37 o celkové výměře cca 1225 m2 za část pozemku parc.č. 
2469/12 o výměře cca 230 m2 ve vlastnictví města, vše v k.ú. Litoměřice ( nutný odděl.geometr. 
plán) 

 
 
16. Nákup pozemku parc.č. 5533/1 o výměře 57 m2 (ost.plocha-komunikace) a 5528/3 o výměře 
868 m2 ( ost.plocha-komunikace) v k.ú. Litoměřice  
Žadatel:  Správa železniční dopravní cesty, st.org.,  Praha  
Odůvodnění: RM dne  17.05.2004 schválila pronájem pozemku části parcely 4720/1 ( dle 
nezapsaného odděl.geomet.plánu se jedná o parc.č. 5528/3 v k.ú. Litoměřice z důvodu výstavby a 
provozování veřejně prospěšné stavby cyklostezky Třeboutice I.Etapa, nájemní smlouva je s účinností 
od 1.06.2004 za roční nájemné ve výši 8.680,- Kč od roku 2012  je roční nájemné  26.040,- Kč. 
RM  dne 29.09.2006 schválila pronájem pozemku části parcely 4620/1 dle zapsaného 
odděl.geomet.plánu se jedná o pozemek parc.č. 5533/1 o výměře 57 m2 v k.ú. Litoměřice z důvodu 
výstavby a provozování veřejně prospěšné stavby cyklostezky Třeboutice I.Etapa za roční nájemné 
1.710,- Kč. 
Stanovisko OSMM: Výstavba „ Cyklistické stezky Litoměřice -  Třeboutice“ je kolaudovaná, z důvodu 
toho, že nájemné se nadále může zvyšovat doporučujeme nákup předmětných pozemků  
Projednáno v MK dne 13.01.2014 Hlasováním  pro:6  proti:0  zdržel se :0 
 
MK doporučuje nákup pozemků 
Návrh na usnesení : 
 
ZM pověřuje  OSMMaBH přípravou    nákupu pozemku parc.č. 5533/1 o výměře 57 m2 
(ost.plocha-komunikace) a  5528/3 o výměře 868 m2 ( ost.plocha-komunikace)  dle 
geomet.plánu č. 2877-44/2003 v k.ú. Litoměřice  
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17. Prodej pozemků parc.č. 1345/50 (orná) o výměře  56 m2 a 1345/113 (orná)  o výměře 8 m2  
v k.ú.Pokratice  
Žadatel: M.a P.H., Litoměřice 
Odůvodnění: Žadatelé jsou vlastníky pozemku stavební parcely  parc.č. 1345/47 v k.ú. Pokratice v ul. 
Akátová. Žádají o odkoupení pozemků k  rozšíření stavební parcely, dle předložené PD pro výstavbu 
RD je na pozemcích parc.č. 1345/113 a 1345/50 umístěn plot a vjezdy. 
Stanovisko OSMM: Podle PD pro výstavbu komunikací na Miřejovické stráni by neměly být pozemky 
parc.č. 1345/50 a 1345/113 v k.ú. Pokratice dotčeny stavbou komunikace. OÚRM uvažuje o stavbě 
komunikace Akátová v roce 2014-2015. 
Stanovisko OÚRM : V platné územně plánovací dokumentaci včetně jeho změn jsou pozemky 
zařazeny do lokality 1 – Miřejovická stráň, žádané pozemky nebudou  dotčeny výstavbou komunikace, 
s prodejem souhlasí   
Projednáno v MK dne 13.01.2014 Hlasováním  pro:6  proti:0  zdržel se :0 
MK doporučuje prodej 
Návrh na usnesení : 
 
ZM schvaluje záměr prodeje pozemků parc.č. 1345/50 o výměře  56m2 (orná) a  parc.č. 1345/113 
o výměře 8 m2  (orná) v k.ú. Pokratice  
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18. Prodej pozemku parc.č. 4795/1 o výměře 35 m2 ( ost.plocha) v k.ú. Litoměřice  
Žadatel: M.X.N. a T. K.O. D., Ostrava 
Odůvodnění:  V prosinci 2013 odkoupili nemovitost, žádaný pozemek se nachází  před obrubníkem 
komunikace, záměr vlastníka je úprava okolí před nemovitostí  
Stanovisko OÚRM: Z územního hlediska není námitek. Pozemek tvoří jeden funkční celek 
s nemovitostí na stavební parcele č.  4794/4 k. ú. Litoměřice. 
Projednáno v MK dne 13.01.2014 Hlasováním  pro:6  proti:0  zdržel se :0 
MK doporučuje prodej pozemku 
Návrh na usnesení : 
 
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 4795/1 o výměře 35 m2 ( ost.plocha) v k.ú. 
Litoměřice  
 

 
 
Prodeje:  
 
 
19.  Nákup pozemku parc.č. 827/37 o výměře 212 m2 v k.ú. Litoměřice 
Žadatel: Ústecký kraj,  Ústí nad Labem 
Odůvodnění:  Na základě požadavku odboru dopravy a silničního hospodářství  žádáme o bezúplatný 
převod pozemků ( viz. tabulka žádaných pozemků) pod vyznačenými parkovacími místy v ul. Na 
Valech, Komenského a Masarykova z důvodu budoucí možné regulace, využití parkovacích míst. 
Parkovací místa nejsou součástí průjezdního úseku silnic II/261 a III/2611 a na parkovacích pruzích 
město vykonává pravidelnou údržbu. 
Pozemek parc.č. 827/37 o výměře 212 m2 (ul. Na Valech) dle nezapsaného odděl.geomet.plánu č. 
4144-256/13 bude převeden na obec na základě kupní smlouvy s tím, že tento prostor může být 
využíván ke komerčním účelům. 
Cena pozemku je stanovená na základě znal.posudku č. 1926-192/13    122.000,- Kč  
Cena za vypracování znal.posudku           1.900,- Kč 
Úhrada daně z převodu nemovitostí (4%)                    4.956,- Kč 
Cena celkem         128.856,-Kč  
Záměr nákupu projednán a schválen  na ZM 31.01.2013 pod bodem 21/1/13 
Zveřejněno na úřední desce: od 15.01.2013 do 5.02.2013 není připomínek ani námitek 
Dopad do rozpočtu města 2014:  
OSMMaBH má v rozpočtu pod ÚZ4202/4000 130.000,- Kč 
 
Návrh na usnesení: 
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ZM schvaluje nákup pozemku parc.č. 827/37 o výměře 212 m2 v k.ú. Litoměřice za dohodnutou 
celkovou částku 128.856,- Kč od Ústeckého kraje,  Ústí nad Labem  
 
20. Prodej nemovitostí: pozemky parc.č. 4008/5 o výměře 528 m2 a 4008/6 o výměře 72 m2

 

včetně staveb bez č.p./č.e. v k.ú. Litoměřice 
Žadatelé: J.P., Litoměřice a M.L., Žitenice 
Odůvodnění: ZM dne 30.10.2008 pod I/13 schválilo záměr prodeje areálu Kasáren Dukelských 
hrdinů. 
Záměr budoucího využití nemovitostí žadatelem je zřídit  školící a vzdělávací středisko. Za nemovitosti 
nabízí 4.200.000,- Kč. 
Stanovisko OÚRM: Prodej není v rozporu se záměry rozvoje města a taktéž není v rozporu s platnou 
územně plánovací dokumentací (ÚPD). Nemovitosti jsou zahrnuty do plocha s funkčním využitím pro 
veřejnou vybavenost (OV).  
Záměr prodeje projednán a schválen  na ZM 12.12.2013 pod bodem 250/9/13 
Zveřejněno na úřední desce: od 10.01.2014 do 27.01.2014 není připomínek ani námitek 
 
Stanovisko SMM: V souvislosti s prodejem sousední nemovitosti ( čp. 2244 s pozemkem parc.č. 
4008/4 o výměře 603 m2 ) v roce 9.02.2009 byl vypracován znalecký posudek č. 1316-09 
Výsledná cena za nemovitost činila                 6.475.920,- Kč   
Nabídková cena žadatelů za nemovitosti o celkové výměře 600 m2   4.200.000,- Kč 
 
Právní oddělení : Doporučuje zajistit nedoplatek kupní ceny zřízením výhrady vlastnictví. Nedoplatek 
přesahuje částku 2 mil. korun a předkupním právem ve prospěch Města nelze omezit převod třetím 
osobám ani zatížení zástavními právy popř. dalšími právními povinnostmi.    
Dopad do rozpočtu města 2014: 
Navýšení příjmů  ÚZ 4801/4000 
   
Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje prodej nemovitostí: pozemků parc.č. 4008/5 o výměře 528 m2 a 4008/6 o výměře 
72 m2

 včetně staveb bez č.p./č.e. v k.ú. Litoměřice za cenu smluvní ve výši ……………............... .  
Tuto kupní cenu kupující uhradí na dvě splátky a to ½ ceny při podpisu KS a ½ ceny nejpozději 
do 1 roku. Současně se zřizuje výhrada vlastnického práva ve smyslu § 2132 občanského 
zákoníku do uhrazení celé kupní ceny. Pozemek parc.č. 4008/6 se stavbou bez č.p./č.e. nabude 
do svého výlučného vlastnictví J. P., Litoměřice a  pozemek parc.č. 4008/5 včetně stavby bez 
č.p./č.e. nabudou kupující do podílového spoluvlastnictví, a to J. P., Litoměřice podíl o velikosti 
3/20 vzhledem k celku a M.L., Žitenice podíl o velikosti 17/20 vzhledem k celku.  

 
 
21.Prodej bytové jednotky v ul. Vrchlického 270/5 byt.č. 6 v k.ú. Litoměřice  
Žadatel: manželé D. a M.B., Litoměřice 
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Odůvodnění:  Projednáno v RM dne 10.10.2013 výměna bytu  
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6 1+4 65,52 240.068,00 Kč M. a D. B. Litoměřice 
 
Návrh na usnesení:  
 
ZM schvaluje prodej dle podmínek „Zásad prodeje bytů a nebytových prostor z majetku Města 
Litoměřice“, bytová jednotka č. 270/6, v domě č.p. 270 stojícím na parc.č. 2990, v ul. 
Vrchlického,     v k.ú. Litoměřice, se souvisejícími podíly na společných částech domu a 
pozemku za cenu 240.068,- Kč manželům M. a D.B., Litoměřice. 
 
22. Zřízení věcného práva - služebnosti inženýrské sítě, elektrizační distribuční soustavy 
k části pozemku  parc.č. 2631 v k.ú. Litoměřice 
Žadatel:  ČEZ Distribuce, a.s., Děčín  
 
Odůvodnění: V rámci stavební akce „LT,Ltm, Dr..K. Fialy –kNN přip.  p.p.č.2617/1, IP-12- 4003058“ 
byla žadatelem vybudována nová elektrizační distribuční soustava. 
Před stavební akcí byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě pro zřízení věcného břemene č. 
9810000319 dne 17.2.2013. Objednavatelem geomet. plánu a jeho plátcem byl žadatel. Poplatky za 
vklad smlouvy do KN  hradí žadatel.  

Parcelní 
číslo 

Název druhu 
pozemku 

Způsob využití 
/Skutečné využití/ 

Výměra 
Druh 
zařízení 
(přípojka) 

Délka 
vedení bm 

náhrada za 
bm / Kč 

DPH 21% 
(KČ) 

výpočet      
(bez DPH) 
(KČ) 

2631 Ostatní plocha,  Ostatní komunikace 1070 NN 5,28 96,00 106,44 506,88 

cena celkem bez DPH       507,00 

cena celkem s DPH         613.00 Kč 

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

Celé platné znění „Zásad o zřizování věcných břemen, omezujících vlastnické právo Města Litoměřice k věcem nemovitým“, je 
uveřejněno na internetových stránkách Města Litoměřic; internetová adresa:  http://radnice.litomerice.cz/dokument-568549.html 

 

Návrh na usnesení: 

ZM schvaluje zřízení věcného práva -služebnosti inženýrské sítě, elektrizační distribuční 
soustavy k části pozemku  parc.č. 2631 v k.ú. Litoměřice dle GP 3897-57/2012 ve prospěch 
oprávněného spol. ČEZ Distribuce, a.s.,  Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 507,-
Kč + 21% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN. 
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23.Souhlasné prohlášení o přechodu vlastnického práva na Město Litoměřice, č. 8-1/2013/NE-
7103 
Žadatel: ČR – Ministerstvo obrany, Praha 
 
Tento bod je odložen do příštího ZM 
 
 
Doplnění programu: 
 
24. Prodej bytové jednotky v ul. Kosmonautů 2018/6 byt č. 71 v k.ú. Litoměřice  
Žadatel: R.T., Litoměřice 
 
Odůvodnění:  Nedodržení lhůty prodeje BJ dle  „Zásad prodeje bytů a nebytových prostor z majetku 
Města Litoměřice“, cena BJ bez slevy  
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71 2+0 40,10 150.331,00 Kč R.T. Litoměřice 
Návrh na usnesení:  
 
ZM schvaluje prodej dle podmínek „Zásad prodeje bytů a nebytových prostor z majetku Města 
Litoměřice“, bytová jednotka č. 2018/71, v domě č.p. 2018 stojícím na parc.č. 1960/2, v ul. 
Kosmonautů, v k.ú. Litoměřice, se souvisejícími podíly na společných částech domu a 
pozemku za cenu 150.331,-Kč panu R. T., Litoměřice.  
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