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POZVÁNKA 
 
 

na 9. veřejné zasedání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 12.12.2013 od 16 hod. 
v kongresovém sále Gotického hradu se sídlem Tyršovo nám. 68 v Litoměřicích 

 
 
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. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 4.12.2013 
2. Návrh rozpočtu města Litoměřice na rok 2014 
3. Schválení splátkových kalendářů  
4. Schválení změny Zásad prodeje domů a bytových jednotek 
5. Schválení návrhu na soudní přísedící 
6. Schválení dodatků ke zřizovacím listinám ZŠ Litoměřice-U Stadionu, ZŠ Litoměřice-

Havlíčkova a MŠ Litoměřice 
7. Odpis pohledávek úseku správy bytového hospodářství 
8. Schválení dodatku č.1 s Nadací Proměny na obnovu parku 
 
 
Majetkové záležitosti: 
 
Záměry: 
9. Prodej pozemku parc.č. 4202/29 o výměře 1978 m2 (ost.plocha) a 4202/33 o výměře 129 

m2 (stavební) v k.ú. Litoměřice 
10. Směna pozemků část parc.č. 4005/4 o výměře cca 224 m2 (vl. město) a část par.č. 

4005/28 a 30 o výměře cca 285 m2 (vl. Europrojekt) v k.ú. Litoměřice 
11. Prodej pozemku parc.č. 4112/5 o výměře 43 m2 (orná) a část parc.č. 4116/9 o výměře cca 

96 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice (nutný odděl.geomet.plán) 
12. Prodej nemovitosti včetně pozemku parc.č. 1755/8 o výměře 126 m2 (stavba bez čp.) a 

část pozemku parc.č. 1755/2 o výměře cca 8 m2 (zast.plocha) v k.ú. Litoměřice (nutný 
odděl.geomet. plán) 

13. Žádost o  bezúplatný převod pozemku parc.č. 2839/4 v k.ú. Litoměřice na ČR ÚZSVM 
14. Prodej nemovitostí: stavby bez č.p. včetně pozemků parc.č. 4008/5 o výměře 528 m2 a 

4008/6 o výměře 72 m2
 v k.ú. Litoměřice 

 
Prodeje: 
15. Prodej pozemku parc.č. 3389 (zast.plocha) o výměře 136 m2, 3390/2 (zast.plocha) o 

výměře 23 m2 a  3390/1 (zahrada) o výměře 363 m2 v k.ú. Litoměřice 
16. Prodej zastavěných pozemků  parc.č. 1772/1-6 v k.ú. Litoměřice 
17. Prodej pozemku parc.č. 1445 o výměře 49 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice 
18. Nákup pozemku parc.č. 2472/21 (ostat.plocha-komunikace) o výměře 457m2 v k.ú. 

Litoměřice  
19. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 5996/2013 od ČR ÚZSVM 
20. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 6009/2013 od ČR ÚZSVM 
21. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice (ul. Masarykova, Komenského) formou 

smlouvy o budoucí darovací smlouvě (nutný odděl.geomet.plán) 
22. Bezúplatný převod pozemků včetně staveb  parc.č. 2355/41 o výměře 1349 m2  

(ost,plocha-komunikace), 2355/43 o výměře 841 m2, 2355/111 o výměře 19 m2, 2355/112 
o výměře 138 m2 a 2355/138 o výměře 154 m2 

 
23. Úprava pohledávky (dluh na nájemném) z kupní ceny za prodej BJ č. 1035/13 v ul. 

Tylova, Litoměřice 
24. Zrušení věcného břemene práva chůze a jízdy na částech pozemků parc.č. 4682/2, 

4682/4, 4684, 4682/8, 4682/10 a 4682/11 v k.ú. Litoměřice 
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25. Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační 
distribuční soustavy k částem pozemků parc.č.  2573/8, 2573/10, 2605/3, 2605/4, 2605/6 
a 2608/6 v k.ú.Litoměřice 

 
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 : 12. 12. 2013 
 
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 4. 12. 2013 (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 4. 12. 2013 od 15:00 v zasedací místnosti v Pekařské ulici 

Přítomni: 

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

Omluveni: 

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

Zapisovatel: ing. Iveta Zalabáková 

Program: 

1. Návrhy na rozpočtová opatření 
2. Různé 
 

 

Konec jednání:16:00 

Termín příštího jednání: 22. 1. 2014  

Zapsal(a): ing. Iveta Zalabáková 
 



Hosté:  
ing. Křížová 
 
Ad 1. Návrhy na rozpo čtová opat ření: 
 
Dotace 2013 – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV schvaluje bez připomínek. 
(pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0)  
 
Ekonomický odbor – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV schvaluje bez připomínek. 
(pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0) 
 
Správní odbor – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
Nákup frankovacího stroje doporučuje FV řešit až v rozpočtu na rok 2014. Ostatní záležitosti FV schvaluje 
bez připomínek. 
(pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0) 
 
Sociální fond – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV schvaluje bez připomínek. 
(pro: 6 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: 6 proti: 0 zdržel se: 0) 
 
Odbor správy majetku m ěsta, BH a LH – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV schvaluje bez připomínek. 
(pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0) 
 
Odbor životního prost ředí – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV schvaluje bez připomínek. 
(pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0) 
 
Odbor soc. v ěcí a zdravotnictví – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV schvaluje bez připomínek. 
(pro:6 proti: 0 zdržel se: 0) 
 
Stavební ú řad – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV schvaluje bez připomínek. 
(pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0) 
 
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: 6 proti: 0 zdržel se: 0) 
 
Městská policie – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV schvaluje bez připomínek. 
(pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0) 
 
Oddělení projekt ů a strategií – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV schvaluje bez připomínek. 
(pro: 6 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 11/2013:  

- oproti  11/2012 navýšení o 15,8 mil. Kč – oproti plnění k 10/2013 došlo ovšem k  poklesu o cca 5 mil. 
Kč – plnění do 10/2013 bylo oproti 10/2012 vyšší o cca 21 mil. Kč (vývoj u jednotlivých daní – viz 
příloha) 

- další vývoj daňových příjmů bude nadále průběžně sledován 
 

  
 Přílohy: 

• Návrhy rozpočtových opatření  
• Daňové příjmy k 11/2013 
 
 
 
 
 

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

9806/9100 418 -406 12

14012/9100 914 -686 228

14013/9100účel. dot. - projekt MISTRAL 1 294 -437 857 1 294 -407 887 účel. dot. - projekt MISTRAL 14013/910x

229 -72 157 podíl města - projekt MISTRAL  9114/910x

14013/9100 účel. dot. - projekt 53 2 155 -785 1 370

15007/9100 účel. dot. - projekt MAESTRO 2 435 -1 353 1 082 2 435 -1 378 1 057 účel. dot. - projekt MAESTRO 15007/9100

247 -55 192 podíl města - projekt MAESTRO 9112/9100

122 -122 0 SMO ČR - podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR 9808/9100

13234/2000 MPSV ČR - účel. dot. - aktivní politika zaměstnanosti 36 10 46 36 10 46 MPSV - účel. dot. - aktivní politika zaměstnanosti 13234/2000

13233/6300 MPSV ČR - účel. dot. - vzdělávání pracovníků soc. služeb 101 -38 63

90877/3500 131 -1 130 131 -1 130 90877/3500

15835/3500 2 221 -2 2 219 2 221 -2 2 219 15835/3500

14004/2300 0 4 4 0 4 4 14004/2300

2805/2000 80 22 102

14943/6300 0 324 324 0 324 324 14943/6300

29004/5000 MZ ČR - účel. dot. - úhrada zvýšených nákladů (lesního zák.) 6 11 17 6 11 17 MZ ČR - účel. dot. - úhrada zvýšených nákladů (lesního zák.) 29004/5000

98074/2000 VPS - účel.dot. - volby do zastupitelstva v obcích (Oleško, Staňkovice) 12 12 24 12 12 24 VPS - účel.dot. - volby do zastupitelstva v obcích (Oleško, Staňkovice) 98074/2000

29008/5000 MZ - účel. dot. - nákl. na činn. odbor. les. hospodáře 359 122 481 359 122 481 MZ - účel. dot. - nákl. na činn. odbor. les. hospodáře 29008/5000

13010/6300 MPSV ČR - státní příspěvek na výkon pěstounské péče 1 512 48 1 560 1 512 48 1 560 MPSV ČR - státní příspěvek na výkon pěstounské péče 13010/6300

1805/1000 15 530 1 649 17 179

27 204 -1 506 25 698 8 604 -1 506 7 098

Hannover - projekt Fair&Aware

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/ORGN á z e v

Rozpočet (v tis. Kč)

účel. dot. - vzdělávání v eGoncentru Ltm. 

C e l k e m C e l k e m 

MV ČR - účel. dot. - podpora prevence kriminality - MKS MV ČR - účel. dot. - podpora prevence kriminality - MKS 

SFŽP - účel.dot.-MŠ ul. Ladova 1/428 - zateplení a výměna oken 

KÚÚK - účel. dot. - výdaje JSDH

dotace od obcí - přestupky

MŽP ČR - EU - účel.dot.-MŠ ul. Ladova 1/428 - zateplení a výměna oken MŽP ČR - EU - účel.dot.-MŠ ul. Ladova 1/428 - zateplení a výměna oken 

ÚZ/ORG N á z e v

Rozpočet (v tis. Kč)

zdroje z minulých let

SFŽP - účel. dot. - MŠ ul. Ladova 1/428 - zateplení a výměna oken 

KÚÚK - účel. dot. - výdaje JSDH



pro jednání ve finančním výboru, dne: 4.12.2013

předkládá odbor: ekonomický

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1. daň z příjmů FO ze sam. výdělečné činnosti 10 400 -2 700 7 700

2. daň z příjmů PO 49 500 -1 460 48 040

3. daň z přidané hodnoty 102 200 3 100 105 300

4. poplatek ze psů 520 30 550

5. FÚ - odvod (80 %) VHP a JTHZ 10 950 3 050 14 000

6. 1802/1000 SFÚ - odvod (30 %) z loterií 950 40 990

7. 1802/1000 správní poplatky 120 20 140

1804/1000 nahodilé příjmy 10 -5 5

1804/1000 nahodilé příjmy 5 80 85

1806/1000 poplatek za komunální odpad 11 600 800 12 400

9. 1807/1000 Zahrada Čech s.r.o. - poplatek ze vstupného 1 297 -237 1 060

10. 1805/1000 zdroje z minulých let 17 179 -5 602 11 577

C e l k e m 204 731 -2 884 201 847

původní změna nový

11. "Zvýšení kvality řízení v úřadech ÚVS" 1 602 -1 602 0 NR2014

12. "Zimní stadion - multifunkční hala" 1 000 -7 993

13. 1008/1000 FÚ - odvod DPH 1 300 130 1 430

14. 1002/1000 rozpočtová rezerva 1 405 -1 405 0

C e l k e m 5 307 -2 884 2 423

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Příjmy a výdaje:

1.-10.,  Úprava rozpočtu příjmů a výdajů na základě aktuálního plnění rozpočtu do konce roku. 

11.-14.

8. Dle uzavřené smlouvy mezi Městem Litoměřice a Českou pojišťovnou, a.s. Praha na zajištění propagace 

pojišťovny bude fakturováno 80 tis. Kč. O tyto finanční prostředky navyšujeme rozpočet nahodilé příjmy.

13. Žádáme o zvýšení výdajů na platby DPH o částku 130 tis. Kč.  

Výsledná rozpočtová opatření převádíme na snížení zdrojů min. let. 

Datum, podpis projednání s vedením města:   

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     25.11.2013 Mgr. Karel Krejza

Datum, podpis navrhovatele:                   25.11.2013 Ing. Iveta Zalabáková

1008/1000

Rozpočet (v tis. Kč)

ÚZ/ORG N á z e v

2. Tabulka V ý d a j e

ÚZ/ORG N á z e v

Rozpočet (v tis. Kč)

1801/1000

8.

1802/1000

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: 4.12.2013

předkládá odbor: správní

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1. správní popl., legalizace, vidimace 2 400 -95 2 305

2. příspěvky, náhrady, vratky, pronájmy…. 415 95 510

11. 1805/1000 zdroje z minulých let 11 577 -300 11 277

C e l k e m 14 392 -300 14 092

původní změna nový

3. 2006/2000 HW nad 40 tis. Kč 120 -90 30

4. 2006/2000 HW do 40 tis. Kč 440 90 530

5. 2006/2000 SW nad 60 tis. Kč 180 -120 60

6. 2006/2000 ND, spotř. mat. 350 60 410

7. 2006/2000 SW do 60 tis. Kč 113 60 173

8. 2023/2000 telefony, internet 800 -200 600

9. 2023/2000 pohřebné, exekuce 220 -50 170

10. 2023/2000 právní zastoupení, revize, konzultace, Czech Point 350 -50 300

C e l k e m 2 573 -300 2 273

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Příjmy:

1.-2. Úprava rozpočtu příjmů mezi položkami rozpisu ÚZ na základě aktuálního plnění rozpočtu. 

Výdaje:

3.-4. Nákup počítačů na obměnu dosluhujících pracovišť, nákup náhrady za dosluhující velkoformátový 

plotter pro tisk dokumentace na úseku GIS a odboru ÚR.

5.-6.-7. Přesuny finančních prostředků dle aktuální potřeby nákupu spotřebního materiálu, ND k PC  

a MS Office pro pracovníky odborů.

8.-9.-10. Přesuny finančních prostředků na snížení zdrojů min. let dle aktuálního stavu - fin. prostředky nebudou 

do konce roku vyčerpány (snížení N na telef. úspěšným výběr.řízením, úhrada soc. pohřbů od MMR 

a snížené požadavky na právní zastoupení města).

Výsledná rozpočtová opatření převádíme na snížení zdrojů min. let. 

Datum, podpis projednání s vedením města:   

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     25.11.2013 Ing. Karel Chovanec

Datum, podpis navrhovatele:                   25.11.2013 Ing. Jaroslav Lachman

Rozpočet (v tis. Kč)

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 

2805/2000

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: 4.12.2013

předkládá odbor: sociální fond

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1. 2037/2500 příděl - ze zdrojů minulých let 5 -5 0

2. 2037/2500 příděl - 2 % z hrubých mezd 1 082 85 1 167

C e l k e m 1 087 80 1 167

původní změna nový

3. 2037/2500 rozpočtová rezerva 0 80 80

C e l k e m 0 80 80

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Příjmy  a výdaje:

1.-3. Navrhujeme rozpočtová opatření související s odhadem skutečných vyplacených mzdových prostředků 

do konce r. 2013. Navýšený příděl převádíme do rozpočtové rezervy SF.  

Datum, podpis projednání s vedením města:   
(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     25.11.2013 Ing. Karel Chovanec

M Ě S T O      L I T O M Ě Ř I C E

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

1. Tabulka P ř í j m y 

ÚZ/ORG N á z e v

Rozpočet (v tis. Kč)

Rozpočet (v tis. Kč)

ÚZ/ORG N á z e v

2. Tabulka V ý d a j e



pro jednání ve finančním výboru, dne: 4.12.2013

předkládá odbor: školství, kultury, sportu a PP

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1. 3401/3400 Vratka půjčky 

OS přátel dětských písní a kreslených pohádek

2. 3801/3400 správní popl., pokuty…. 50 -35 15

3. 1805/1000 zdroje z minulých let 11 277 -6 315 4 962

11 327 -6 000 5 327

původní změna nový

6. 3404/3400 přísp. na rekonstrukci katedrály sv. Štěpána 6 000 -6 000 0

7. 3300/3500 MŠ ul. Baarova - EA/PD - žádost o dotaci OPŽP 0 40 40

8. 3300/3500 MŠ ul. Masarykova, ZŠ ul. Havlíčkova - FVE měřící transformátory 0 24 24

9. 3034/3300 přísp. na lyžařský výcvik 7. tříd ZŠ 170 -20 150

10. 3406/3500 dům kultury - havárie střechy 2 347 -44 2 303

11. 3050/3317 MŠ Masarykova - invest. přísp. - fotovoltaika  908 -20 888

12. 3316/3500 MŠ ul. Ladova 428/1 - zateplení a výměna oken 2 916 20 2 936

8 517 -6 000 2 517

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy:

Příjmy:

1.-3. Úprava rozpočtu příjmů na základě aktuálního plnění rozpočtu. 

Výdaje:

3., 6. Finanční prostředky na rekonstrukci katedrály sv. Štěpána nebudou v letošním roce čerpány. 

Spoluúčast na investiční akci je podmíněná přislíbenou dotací, která v letošním roce biskupství

nebyla přiznána. 

7., 10. Za účelem vypracování energ. auditu a rozpočtu nákladů na realizaci akce  "Zateplení a výměnu oken  

objektu MŠ provozovna Baarova" pro podání žádosti do aktuálně vyhlášené výzvy v rámci OPŽP 3.2. 

Úspora energií. Finanční prostředky požadujeme z části sníženého rozpočtu DK - havárie střechy.  

8., 9.-10. Pro zapojení FVE na obou objektech do distribuční sítě je nezbytná výměna stávajících měřících 

transformátorů proudu. Finanční prostředky požadujeme ze sníženého rozpočtu DK - havárie střechy 

a z části sníženého rozpočtu přísp. na lyžařský výcvik.

11., 12. Převod úspory finančních prostředků z inv. příspěvku na fotovoltaiku u MŠ Masarykova na investiční akci 

zateplení budovy a výměna oken MŠ ul. Ladova ve výší 20 tis. Kč na zpracování a doplnění PDP.

Výsledná rozpočtová opatření převádíme na snížení zdrojů min. let. 

Datum, podpis projednání s vedením města:

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)  25.11.2013 Mgr. Ladislav Chlupáč

Datum, podpis navrhovatele:                                   25.11.2013 Ing. Andrea Křížová

Rozpočet (v tis. Kč)

Rozpočet (v tis. Kč)

0 350 350

V ý d a j e

1. Tabulka 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

ÚZ/ORG N á z e v

C e l k e m 

C e l k e m 

2. Tabulka

ÚZ/ORG N á z e v



pro jednání ve finančním výboru, dne: 4.12.2013

předkládá odbor:

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1. 4802/4000 prodej bytů 8 460 540 9 000

2. 4802/4000 prodej části bývalého objektu POHODA 675 -315 360

3. 4802/4000 Diecézní charita Litoměřice  0 675 675

4. 4802/4000 prodej hrobových příslušenství 35 -35 0

5. 4802/4000 prodej pozemků dle předložených žádostí 467 128 595

6. 4803/4400 prodej dřevní hmoty 1 350 50 1 400

7. 4803/4000 prodej služebního vozidla 0 40 40

8. 1805/1000 zdroje z minulých let 4 962 -1 433 3 529

15 949 -350 15 599

původní změna nový

9. 4202/4000 nákup pozemku - p. Hejduch 0 550 550

10. 4202/4000 nákup pozemků pod komun. od fyz. osob a org. 1 000 -900 100 NR2014

1 000 -350 650

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy:

Příjmy a výdaje :

1.-10. Úprava rozpočtu příjmů a výdajů  na základě aktuálního plnění rozpočtu do konce roku oproti snížení rozpočtu 

zdrojů minulých let. 

9. Na jednání ZM Města Litoměřice dne 31.10.2013 byl schválen nákup pozemku včetně sklepu od p. Hejducha

ve výši 1 200 tis. Kč ve dvou splátkách v r. 2013 a 2014 (NR2014). 

Výsledná rozpočtová opatření převádíme na snížení zdrojů min. let. 

Datum, podpis projednání s vedením města: 25.11.2013 Mgr. Karel Krejza

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)  

Datum, podpis navrhovatele:                                   25.11.2013 Mgr. Václav Härting

C e l k e m 

V ý d a j e2. Tabulka

ÚZ/ORG N á z e v

Rozpočet (v tis. Kč)

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

správy majetku města

1. Tabulka P ř í j m y 

ÚZ/ORG N á z e v

C e l k e m 



pro jednání ve finančním výboru, dne: 4.12.2013

předkládá odbor: životního prostředí

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1. 5201/5200 Jiráskovy sady 0 5 5

2. 5809/5000 Sběrový dvůr, ul. Nerudova 0 5 5

3. 5804/5000 příspěvek na třídění odpadu 2 000 571 2 571

4. 5803/5000 místní a spr. popl., odvody , ost. příjmy 290 50 340

5. 1805/1000 zdroje z minulých let 3 529 -13 315 -9 786

5 819 -12 684 -6 865

původní změna nový

6. 5201/5200 Jiráskovy sady 10 350 -10 350 0

7. 5204/5200 Miřejovická stráň - park realizace 3 000 -2 584 416

8. 1017/5000 protipovodňová opatření 900 250 1 150

9. 5004/5000 státní správa myslivosti 40 20 60

10. 5004/5000 státní správa ochrany přírody 40 -20 20

14 330 -12 684 1 646

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy:

Příjmy:

1.-2. Úprava rozpočtu příjmů na základě aktuálního plnění rozpočtu. 

4. Navýšení příjmů odpovídá částce, na kterou byly vydány faktury.

5. Úprava zohledňuje současný stav plnění příjmů.

 Výdaje

6. Vzhledem k prodloužení výběrového řízení bude s realizací započato až v roce 2014.

Žádáme o převod finančních prostředků do roku 2014.

7. Do současné doby nemáme rozhodnutí ze SFŽP, realizace započne počátkem roku 2014.

Žádáme o převod finančních prostředků do roku 2014.

8. Navýšení na základě konečných údajů po dokončení akce (původních 900 tis. pouze odhad - tyto výdaje

město nárokovalo v rámci dotace na prvotní náklady z KÚ - dosud není jisté, zda bude v rámci dotace uznáno, 

tj. proto rozpočtováno i z prostředků města.

9.+10. Jedná se o přesun finančních prostředků mezi jednotlivými úseky státní správy dle aktuální potřeby.

Navýšení rozpočtu příjmů a snížení čerpání rozpočtu výdajů převádíme ke snížení rozpočtu zdrojů min. let. 

Datum, podpis projednání s vedením města: 25.11.2013 Mgr. Václav Červín

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)  

Datum, podpis navrhovatele:                                   25.11.2013 Ing. Pavel Gryndler

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

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)



pro jednání ve finančním výboru, dne: 4.12.2013

předkládá odbor: sociálních věcí a zdravotnictví

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1. 6801/6300 umístění v DPS 200 25 225

2. 1805/1000 zdroje z minulých let -9 786 -25 -9 811

-9 586 0 -9 586

původní změna nový

0 0 0

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy:

Příjmy:

1.-2. Úprava rozpočtu příjmů na základě aktuálního plnění rozpočtu. 

Datum, podpis projednání s vedením města:   25.11.2013 Jan Szántó

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     

Datum, podpis navrhovatele:                   25.11.2013 Ing. Bc. Renáta Jurková

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

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)



pro jednání ve finančním výboru, dne: 4.12.2013

předkládá odbor:

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1. 7802/7000 správní poplatky a ostatní příjmy 800 160 960

2. 1805/1000 zdroje z minulých let -9 811 -520 -10 331

-9 011 -360 -9 371

původní změna nový

3. 7001/7000 Agrostav Mlékojedy - udržovací práce 360 -360 0 NR2014

360 -360 0

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy:

Příjmy:

1.-2. Úprava rozpočtu příjmů na základě aktuálního plnění rozpočtu oproti snížení rozpočtu položky zdrojů min. let. 

Výdaje:

2.-3. Rozpočet na výdajové položce Agrostav Mlékojedy - udržovací práce letos nebude čerpána. Finanční 

prostředky vracíme zpět do zdrojů minulých let a finanční prostředky požadujeme do rozpočtu na r. 2014. 

Datum, podpis projednání s vedením města: 25.11.2013 Ing. Karel Chovanec

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)  

Datum, podpis navrhovatele:                                   25.11.2013 Ing. Jan Nejtek

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

stavební úřad

1. Tabulka P ř í j m y 

C e l k e m 

ÚZ/ORG N á z e v

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

ÚZ/ORG N á z e v

Rozpočet (v tis. Kč)



pro jednání ve finančním výboru, dne: 4.12.2013

předkládá odbor: územního rozvoje

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1. 8801/8000 Zahrada Čech s.r.o. - pronájem - Telefónica O2 100 21 121

2. 8801/8000 DSO Libochovany - plynofikace (sml.) 370 -370 0 platba 2014+RO

3. 8801/8400 poplatek za užívání veřejného prostranství 600 150 750

4. 8801/8400 nájem z odběrného místa 10 5 15

5. 8807/8300 TSM, PO - nájemné z nemovitostí 425 -330 95

6. 1805/1000 zdroje z minulých let -10 331 -293 -10 624

C e l k e m -8 826 -817 -9 643

původní změna nový

7. 8002/8100 ul. Palachova - rekonstrukce 500 -420 80 NR2014

8. 8233/8200 ul. Švermova - chodník 260 -260 0 NR2014

9. 8257/8200 Dělová cesta - úprava povrchu 676 -137 539 NR2014

0

0

C e l k e m 1 436 -817 619

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Příjmy:

1.-4. Úprava rozpočtu příjmů na základě aktuálního plnění rozpočtu. 

5. Snížení příjmů z nájemného za nemovitosti - zápočet oprav provedených TSM na jimi užívaných 

nemovitostech, které jsou předmětem nájmu v celkové výši 330 tis. Kč (vyplývá z nájemní smlouvy)

Výdaje:

7. Z důvodu vypsání soutěže na zpracovatele PD rekonstrukce a plněním do 4/2014 žádáme o převod částky 

420 tis. Kč do rozpočtu roku 2014. 

8. Vzhledem ke složité legislativě a získání stavebního povolení se jeví termín realizace v prosinci jako

"nešťastný". Proto žádáme o převod celé částky 260 tis.Kč do rozpočtu roku 2014.

9. Do konce letošního roku budou kompletně provedeny hrubé práce na úpravě povrchu. Finální povrchovou 

úpravu však nelze provést vzhledem k současným klimatickým podmínkám. Z tohoto důvodu žádáme 

o převod částky 137 tis. Kč do rozpočtu roku 2014.

Navýšení, snížení rozpočtu příjmů a snížení čerpání rozpočtu výdajů převádíme ke snížení rozpočtu zdrojů 

min. let. 

Datum, podpis projednání s vedením města:   

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     25.11.2013 Mgr. Václav Červín

Datum, podpis navrhovatele:                   25.11.2013 Ing. Venuše Brunclíková

2. Tabulka V ý d a j e

ÚZ/ORG N á z e v

Rozpočet (v tis. Kč)

Rozpočet (v tis. Kč)

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: 4.12.2013

předkládá odbor: městská policie

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1. 9803/9000 ostatní nedaňové příjmy 990 -120 870

2. 1805/1000 zdroje z minulých let -10 624 120 -10 504

C e l k e m -9 634 0 -9 634

původní změna nový

3. 9018/9000 MP - prostředky na platy a zákonné pojistné 14 700 300 15 000

4. pracovníci státní správy + samosprávy + VPČ

 - prostředky na platy a zákonné pojistné

4402/4400 OLH - prostředky na platy a zákonné pojistné 1 200 -40 1 160

C e l k e m 68 253 0 68 253

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Příjmy:

1.-2. Úprava rozpočtu příjmů na základě aktuálního plnění rozpočtu. 

Výdaje:

3.-4. Žádáme o přesun finančních prostředků platy z rozpočtu odboru správního z položky pracovníci státní správy  

a samosprávy a VPČ na posílení rozpočtu platových prostředků strážníků MP.  

Datum, podpis projednání s vedením města:   

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     25.11.2013 Mgr. Ladislav Chlupáč

Datum, podpis navrhovatele:                   25.11.2013 Ivan Králik

2039/2000

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 

52 353 -260 52 093

Rozpočet (v tis. Kč)

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: 4.12.2013

předkládá odbor:

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1. 8801/8500 ZOZ - řidičské oprávnění 420 -20 400

2. 8801/8500 správní popl. 5 000 200 5 200

3. 8804/8500 parkovací automaty 8 980 -980 8 000

4. 8805/8500 parkovací karty 1 400 100 1 500

5. 8810/8500 BUS nádr. - provozování linkové dopravy 1 400 -30 1 370

6. 8811/8500 odtahy sil.vozidel, vraků a opuštěných vozidel 350 20 370

7. 1805/1000 zdroje z minulých let -10 504 610 -9 894

7 046 -100 6 946

původní změna nový

8. 8503/8500 městská hromadná doprava 2 920 -100 2 820

2 920 -100 2 820

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy:

Příjmy a výdaje:

1.-8. Navrhujeme rozpočtová opatření na výběr očekávaných příjmů a nedočerpaných výdajů. 

Datum, podpis projednání s vedením města: 25.11.2013 Jan Szántó

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)  

Datum, podpis navrhovatele:                                   25.11.2013 Bc. Jan Jakub

C e l k e m 

V ý d a j e

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

dopravy a silničního hospodářství

1. Tabulka P ř í j m y 

Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

ÚZ/ORG N á z e v

ÚZ/ORG N á z e v

2. Tabulka



pro jednání ve finančním výboru, dne: 4.12.2013

předkládá oddělení:

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1. 1805/1000 zdroje z minulých let -9 894 -865 -10 759

-9 894 -865 -10 759

původní změna nový

2. 5022/9100 SEWACO 415 -415 0 NR2014

3. 5022/9100 ČEZ Distribuce 450 -450 0 NR2014

865 -865 0

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy:

Příjmy a výdaje:

Rozpočtované finanční prostředky SEWACO a ČEZ Distribuce v letošním rozpočtu nebudou čerpány.   

Prostředky požadujeme do rozpočtu na r. 2014. 

Datum, podpis projednání s vedením města: 25.11.2013 Mgr. Ladislav Chlupáč

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)  

Datum, podpis navrhovatele:                                   25.11.2013 Ing. Dana Svobodová

C e l k e m 

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

projektů a strategií

1. Tabulka P ř í j m y 



rozp. rezerva zdroje z min. let

ÚZ 1002/1000 ÚZ 1805/1000

stav po 8. RO 1 405 15 530 16 935

dotace 0 1 649

mezisoučet 1 405 17 179

ekonomický -1 405 -5 602

mezisoučet 0 11 577

správní 0 -300

mezisoučet 0 11 277

školství, kultury, sportu a PP 0 -6 315

mezisoučet 0 4 962

správa majetku města 0 -1 433

mezisoučet 0 3 529

životního prostředí 0 -13 315

mezisoučet 0 -9 786

sociálních věcí a zdravotnictví 0 -25

mezisoučet 0 -9 811

stavební úřad 0 -520

mezisoučet 0 -10 331

územního rozvoje 0 -293

mezisoučet 0 -10 624

městská policie 0 120

mezisoučet 0 -10 504

dopravy a silničního hospodářství 0 610

mezisoučet 0 -9 894

oddělení projektů a strategií 0 -865

mezisoučet 0 -10 759

stav po 9. RO 0 -10 759 -10 759

8. RO celkem -1 405 -26 289 -27 694

odbor celkem



Výběr daní za období      

1-11/2013 

s porovnáním na období 1-11/2012

(údaje v tis. Kč)

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

46 700 51 500 6 300 10 400 4 500 5 100 44 800 49 500 19 278 12 459 91 000 102 200 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 1 124 340 430 4 694 5 779 7 600 7 912 1 47

11 4 083 4 669 3 440 36 399 420 398 101 14 396 12 415 23

12

7 991 9 332 4 310 1 160 739 850 5 092 5 880 0 0 21 996 20 327 31 70

43 275 48 231 7 472 4 619 4 386 4 872 43 550 45 691 19 278 12 459 88 648 99 653 16 414 16 486

%
plnění 93 94 119 44 97 96 97 92 100 100 97 98 82 81

203 745 219 552

95 92

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) 15 807

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: 12. 12. 2013 
 
předkládá: ing. Radek Lončák, MBA -  předseda FV 
       ekonomický odbor   
 
 
Návrh:  
Návrh rozpočtu na rok 2014 
 
 
Odůvodnění: 
 
Finanční výbor (FV) na svých jednáních k rozpočtu města 2014 velmi odpovědně zvažoval všechny 
návrhy na rozpočtové příjmy i výdaje připravené jednotlivými odbory Města Litoměřice, které mimo jiné 
vznikaly na základě informací a požadavků vzešlých z platné legislativy, diskusních fór občanů Litoměřic 
a jednotlivých materiálů socioekonomických analýz. Zřejmou snahou FV bylo a je zajištění vyrovnaného 
hospodaření v rámci běžného, provozního rozpočtu. Tento úkol byl, stejně tak jako v předchozích letech, 
splněn a proto Finanční výbor předkládá Zastupitelstvu Města Litoměřic návrh rozpočtu 2014, v níže 
uvedeném parametrálním znění, ke schválení: 
 

- rozpočet na rok 2014 navržen v těchto parametrech 
      příjmy      376 681 tis. Kč 
      výdaje      367 454 tis. Kč 
       
 plánovaný přebytek rozpočtu (financování)    9 227 tis. Kč (-) 
  
 
 
 

 
 

 
 

Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje: 
 
Návrh rozpočtu na rok  2014 (viz příloha orig. zápisu). 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele :                                                 Přijaté usnesení ZM č. :                                              
 



R O Z P O Č E T 

M Ě S T A   L I T O M Ě Ř I C E

            N A   R O K  2014
(návrh –údaje uváděné v tis. Kč)

listopad 2013

Zpracoval: ekonomický odbor 

Vyvěšeno dne:  27. listopadu 2013 Sejmuto: 13.12.2013 



Celkem 376 681,00 367 454,00 -9 227,00 

91 4 844,00 6 893,00 0,00 oddělení projektů a strategií 

85 19 650,00 4 000,00 0,00 odbor dopravy a silničního hospodářství 

24 630,00 0,00 0,00 odbor - obecní živnostenský úřad 

23 0,00 1 084,00 0,00 útvar obrany a krizového řízení 

09 1 240,00 16 642,00 -56,00 městská policie 

08 2 194,00 19 945,00 0,00 odbor územního rozvoje 

07 800,00 405,00 0,00 odbor - stavební úřad 

06 213,00 19 514,00 0,00 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

05 5 425,00 39 348,00 0,00 odbor životního prostředí 

04 11 686,00 8 360,00 0,00 odbor správy majetku města OLH a ÚSBH 

03 8 504,00 113 514,00 0,00 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 

02 35 561,00 80 124,00 1 759,00 odbor správní 

01 285 934,00 57 625,00 -10 930,00 odbor ekonomický 

              MĚSTO LITOMĚŘICE 
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Příjmy Výdaje Financování 



02011 0,00 100,00 0,00 propagační materiály pro město 

02008 0,00 800,00 0,00 zaměstnanci úřadu - stravné 

02006 0,00 2 717,00 0,00 informační technologie 

02005 0,00 450,00 0,00 Radniční zpravodaj 

02003 0,00 10,00 0,00 náhrady škod 

02002 0,00 880,00 0,00 hmotný investiční majetek 

02001 0,00 1 127,00 0,00 příspěvky a poplatky sdružením 

02 KAP odbor správní 

Celkem KAP 01 285 934,00 57 625,00 -10 930,00 

1000 odbor ekonomický 285 934,00 57 625,00 -10 930,00 

17024 213,00 0,00 -215,00 účel.dot.-techn. obn. byt. fondu v obci 

01807 5 511,00 0,00 0,00 Zahrada Čech s.r.o.-vstupné, nájemné 

01806 11 400,00 0,00 0,00 poplatek za likvidaci komunálního odpadu 

01805 0,00 0,00 -10 715,00 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 

01804 10,00 0,00 0,00 nahodilé příjmy-vratky, platby min. let 

01803 600,00 0,00 0,00 úroky z bankovních účtů 

01802 15 700,00 0,00 0,00 místní a správní poplatky 

01801 252 500,00 0,00 0,00 daňové příjmy 

01008 0,00 3 125,00 0,00 FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl. 

01007 0,00 2 200,00 0,00 TSM, PO - mandátní odměna 

01003 0,00 39 800,00 0,00 TSM, PO - neinv. přísp. na provoz 

01001 0,00 12 500,00 0,00 daň z příjmu práv. osob placená obcí 

01 KAP odbor ekonomický 

MĚSTO LITOMĚŘICE 
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Varianta NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 

Příjmy Výdaje Financování 

300,00   

700,00   
200,00   

200,00   
380,00   
60,00   

350,00   
180,00   
120,00   
72,00   

950,00   
250,00   
155,00   

80,00   
800,00   

37,00   
24,00   
2,00   

20,00   
460,00   
300,00   
25,00   

24,00   
49,00   

46,00   
6,00   

134,00   

213,00   
-215,00   

5 100,00   
411,00   

150,00   
14 000,00   

500,00   
100,00   
950,00   

12 500,00   
10 400,00   
51 500,00   
20 300,00   

103 200,00   
49 500,00   
5 100,00   

150,00   
1 602,00   

40,00   

1 300,00   
33,00   

12.12.2013  DDHM(židle, nábytek, lednice, kopírky malé)   

12.12.2013  opr.budov,vymalování kancel.,výtahů   
12.12.2013  oprava služebních aut, kopírek   

12.12.2013  software s pořizovací cenou do 60 tis. Kč   
12.12.2013  hardware do 40 tis. Kč   
12.12.2013  renovace tonerů, opravy   
12.12.2013  ND k PC + spotřební materiál (tonery,myši)   
12.12.2013  software s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč   
12.12.2013  hardware nad 40 tis. Kč   
12.12.2013  nájem kabelu UPC   

12.12.2013  řešitelský servis, registrace domén, mapy    
12.12.2013  technologické centrum - provoz   
12.12.2013  elektron. nástroj E-ZAK (zadávání veřej. zakázek)   

12.12.2013  frankovací stroj   
12.12.2013  obměna služebních vozidel   

12.12.2013  SESO   
12.12.2013  Labská paroplavební společnost   
12.12.2013  Sdružení tajemníků   
12.12.2013  Energy Cities   
12.12.2013  provozování lodní dopravy na Labi   
12.12.2013  Destinační agentura České středohoří   
12.12.2013  Hosp. a sociální rada Litoměřicka   

12.12.2013  Sdružení historických sídel Čech    
12.12.2013  Svaz měst a obcí ČR   

12.12.2013  Národní síť Zdravých měst ČR   
12.12.2013  Český institut interních auditorů   
12.12.2013  MAS (České středohoří), Euroregion Labe,   

12.12.2013  splátky z poskytnutých půjček    
12.12.2013  FRB - financování   

12.12.2013  peněžní plnění nájmu   
12.12.2013  poplatek za logo a ochrannou známku   

12.12.2013  poplatek z ubytovací kapacity   
12.12.2013  FÚ - odvod (80 %) VHP a JTHZ   
12.12.2013  poplatek ze psů   
12.12.2012  správní poplatek (VHP)   
12.12.2013  SFÚ - odvod (30 %) z loterií   

12.12.2013  daň z příjmů právn. osob za obce   
12.12.2013  daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činn.   
12.12.2013  daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti   
12.12.2013  daň z nemovitostí   
12.12.2013  daň z přidané hodnoty   
12.12.2013  daň z příjmů právn. osob   
12.12.2013  daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů   

12.12.2013  bankovní popl. za vedení účtu    
12.12.2013  účel.dot.-"Zvýšení kvality řízení v úřadech ÚVS"   
12.12.2013  KODAP - daňové poradenství   

12.12.2013  FÚ - odvod DPH   
12.12.2013  FÚ - daň z nemovitostí   



Celkem KAP 02 35 561,00 80 124,00 1 759,00 

2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ 101,00 2 410,00 1 759,00 

03403 0,00 300,00 0,00 kulturní akce 

02037 101,00 1 860,00 1 759,00 sociální fond - tvorba, příspěvky 

02019 0,00 250,00 0,00 fond starosty (občerstvení, dárky) 

2000 odbor správní 35 460,00 77 714,00 0,00 

02806 32 500,00 0,00 0,00 příspěvek na výkon státní správy 

02805 2 960,00 0,00 0,00 správní poplatky a ostatní příjmy 

02042 0,00 225,00 0,00 svatební obřady 

02039 0,00 58 609,00 0,00 prostředky na platy a zákonné pojistné 

02035 0,00 1 700,00 0,00 pojištění majetku města 

02023 0,00 5 243,00 0,00 placené práce a služby 

02020 0,00 3 220,00 0,00 pohonné hmoty, energie a voda 

02015 0,00 433,00 0,00 GIS 

02014 0,00 2 200,00 0,00 spotřeb.mat., DHDM + opravy 

MĚSTO LITOMĚŘICE 
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Příjmy Výdaje Financování 

20,00   

50,00   
30,00   

200,00   

540,00   
333,00   

806,00   
77,00   

100,00   
1,00   

4,00   

540,00   
1 219,00   

100,00   

10 500,00   
22 000,00   

140,00   

300,00   
70,00   

2 450,00   

15,00   
160,00   
50,00   

54 210,00   

3 093,00   
1 046,00   

260,00   

1 500,00   
200,00   

13,00   
70,00   
70,00   

250,00   

1 300,00   
100,00   
90,00   
20,00   

350,00   
100,00   
90,00   

700,00   
40,00   

1 200,00   
500,00   
30,00   

320,00   

310,00   
370,00   
18,00   

80,00   
2,00   

340,00   
1 200,00   

900,00   

88,00   
320,00   
25,00   

10,00   
120,00   
50,00   

760,00   
60,00   

12.12.2013  čestní občané města   

12.12.2013  expozice - Dominikánská bašta   
12.12.2013  Vinařské Litoměřice   
12.12.2013  mezinárodní vztahy   

12.12.2013  penzijní připojištění   
12.12.2013  výročí   

12.12.2013  stravné   
12.12.2013  příspěvek na kulturní akce   

12.12.2013  splátky půjček   
12.12.2013  úroky na bank. účtu   
12.12.2013  bankovní poplatky   

12.12.2013  příděl - penzijní připojištění   
12.12.2013  příděl - 2 % z hrubých mezd   

12.12.2013  poskytnutí půjček   

12.12.2013  státní správa   
12.12.2013  státní správa s rozšířenou působ.   

12.12.2013  Ploskovice - svatební obřady    

12.12.2013  příspěvky,náhrady,vratky,pronájmy,sankč.popl. a ost.  
příjmy   

12.12.2013  dotace od obcí - přestupky   
12.12.2013  správní poplatky, legalizace, vidimace    

12.12.2013  nákup květin, tiskopisů   
12.12.2013  zámek Ploskovice - nájemné, služby za svateb. obřady   
12.12.2013  ošatné    

12.12.2013  pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ    

12.12.2013  starosta, místostarostové    
12.12.2013  radní a členové zastupitelstva   

12.12.2013  povinné pojištění úrazové   

12.12.2013  pojištění majetku města   
12.12.2013  pojištění (auta)   

12.12.2013  nájem - střecha ul. Vrchlického + hrob. místo   
12.12.2013  kolky - právní zastoupení   
12.12.2013  výbory, komise, volební komise  - občerstvení   
12.12.2013  pohřebné + náklady exekuce   

12.12.2013  úklidové práce, stěhování, skartace   
12.12.2013  inzerce/VŘ, popl. za TV a rádia, monitoring   
12.12.2013  příst. ACHA, výškové práce, vstupenky, různé    
12.12.2013  lékařská preventivní péče   
12.12.2013  práv. zastoup., revize, konzultace, CzechPoint   
12.12.2013  STK, has. přístroje, FRAMA, mikroprocesory, GreenCom   
12.12.2013  odb. posudky, ekolog. likvid., BPPO, strav.karty   

12.12.2013  semináře, školení, kurzy  + RENTEL   
12.12.2013  Benchmarking   

12.12.2013  poštovné   
12.12.2013  telefony, internet   
12.12.2013  konference   
12.12.2013  strava, ubytování, parkovné, cestovní poj.    

12.12.2013  vodné, stočné, srážková voda   
12.12.2013  teplo (ul. Topolčianská)   
12.12.2013  dálniční známky   

12.12.2013  myčka, servisní poplatek, jistiny CCS, Carnet   
12.12.2013  nové karty CCS   

12.12.2013  pohonné hmoty, olej, mazadla pro vozidla MěÚ   
12.12.2013  elektrická energie   
12.12.2013  plyn   

12.12.2013  software  s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč   
12.12.2013  řešitelský servis   
12.12.2013  hardware do 40 tis. Kč   

12.12.2013  ubrusy, utěrky, ručníky, uniformy   
12.12.2013  noviny, zákony, odborná literatura, CD   
12.12.2013  ochranné oděvy a pomůcky, lékárničky   

12.12.2013  kancel. potřeby, údržbář. mat., spotřební materiál   
12.12.2013  ND + mat. na opravu služ. vozidel   



03049 0,00 1 800,00 0,00 neinv. přísp. PO na  energie 

03046 0,00 915,00 0,00 neinv. přísp. PO na provoz 

3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 0,00 3 763,00 0,00 

03051 0,00 648,00 0,00 neinv. přísp. PO na platy 

03049 0,00 1 950,00 0,00 neinv. přísp. PO na  energie 

03046 0,00 1 165,00 0,00 neinv. přísp. PO na provoz 

3325 Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO 0,00 2 642,00 0,00 

03051 0,00 577,00 0,00 neinv. přísp. PO na platy 

03049 0,00 950,00 0,00 neinv. přísp. PO na  energie 

03046 0,00 1 115,00 0,00 neinv. přísp. PO na provoz 

3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 0,00 2 706,00 0,00 

03051 0,00 577,00 0,00 neinv. přísp. PO na platy 

03049 0,00 1 150,00 0,00 neinv. přísp. PO na  energie 

03046 0,00 979,00 0,00 neinv. přísp. PO na provoz 

3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 0,00 2 845,00 0,00 

03051 0,00 514,00 0,00 neinv. přísp. PO na platy 

03049 0,00 1 246,00 0,00 neinv. přísp. PO na  energie 

03046 0,00 1 085,00 0,00 neinv. přísp. PO na provoz 

3317 MŠ Masarykova 30, PO 0,00 9 359,00 0,00 

03051 0,00 2 138,00 0,00 neinv. přísp. PO na platy 

03050 0,00 84,00 0,00 inv. přísp. PO 

03049 0,00 4 300,00 0,00 neinv. přísp. PO na  energie 

03046 0,00 2 837,00 0,00 neinv. přísp. PO na provoz 

3300 odbor ŠKSaPP, oddělení školství 0,00 390,00 0,00 

03034 0,00 390,00 0,00 společné provozní výdaje a příspěvky 

3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 0,00 28 294,00 0,00 

03051 0,00 11 367,00 0,00 neinv. přísp. PO na platy 

03049 0,00 11 470,00 0,00 neinv. přísp. PO na  energie 

03046 0,00 5 457,00 0,00 neinv. přísp. PO na provoz 

3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 6 000,00 12 580,00 0,00 

03242 0,00 9 000,00 0,00 dot. na činn.sport.odd. -odvod z loterií 

03241 6 000,00 3 530,00 0,00 dot. na činn. a investice sport. odd. 

03201 0,00 50,00 0,00 různé výdaje na sport 

2600 CCR Litoměřice, Mírové nám. 17/15, PO 0,00 7 976,00 0,00 

02606 0,00 1 428,00 0,00 neinv. přísp. PO na  energie 

02602 0,00 4 174,00 0,00 neinv. přísp. PO na platy 

02601 0,00 2 374,00 0,00 neinv. přísp. PO na provoz 

03 KAP odbor škol., kult., sportu a pam. péče 
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5,00   
10,00   

100,00   

25,00   
100,00   

150,00   

35,00   
450,00   
45,00   

3 000,00   

6 000,00   

50,00   

12.12.2013  NF - Gaudeamus - přísp. na dějepisnou soutěž   
12.12.2013  náklady na regionální školství   
12.12.2013  účelové granty pro školství   

12.12.2013  dotace dětským spol. organizacím   
12.12.2013  granty a přísp. na akce volný čas dětí   

12.12.2013  přísp. na lyžařský výcvik 7. tříd ZŠ   

12.12.2013  MS, šampionáty, handicap sportovci, nej. sportovci   
12.12.2013  dotace sport - členská základna   
12.12.2013  Závod míru juniorů   
12.12.2013  přímá dot. sportovním oddílům na činnost   

12.12.2013  HC Stadion Litoměřice - splátka půjčky   

12.12.2013  příspěvek sportovcům   



03250 0,00 500,00 0,00 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 

3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 2 200,00 13 367,00 0,00 

03810 0,00 1 000,00 0,00 MKZ- Vinobraní 

03802 2 200,00 2 200,00 0,00 nebytové prostory - nájemné 

03058 0,00 300,00 0,00 neinv. přísp.na festival klasické hudby 

03056 0,00 200,00 0,00 neinv. přísp. na kulturní akce, PO 

03055 0,00 100,00 0,00 neinv. přísp.na rozsvícení vánoč. stromu 

03051 0,00 3 850,00 0,00 neinv. přísp. PO na platy 

03049 0,00 1 280,00 0,00 neinv. přísp. PO na  energie 

03046 0,00 4 437,00 0,00 neinv. přísp. PO na provoz 

3401 Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 0,00 6 185,00 0,00 

03051 0,00 4 017,00 0,00 neinv. přísp. PO na platy 

03049 0,00 500,00 0,00 neinv. přísp. PO na  energie 

03046 0,00 1 668,00 0,00 neinv. přísp. PO na provoz 

3400 odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 40,00 2 309,00 0,00 

03801 40,00 0,00 0,00 správní popl. , pokuty, poj. náhr. 

03404 0,00 553,00 0,00 pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 

03403 0,00 170,00 0,00 kulturní akce 

03401 0,00 1 586,00 0,00 dot. kultur. org. vč. staveb. akce 

3369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 264,00 4 200,00 0,00 

03808 264,00 0,00 0,00 přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO 

03052 0,00 4 200,00 0,00 neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ 

3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 0,00 1 265,00 0,00 

03049 0,00 880,00 0,00 neinv. přísp. PO na  energie 

03046 0,00 385,00 0,00 neinv. přísp. PO na provoz 

3328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 0,00 3 061,00 0,00 

03051 0,00 701,00 0,00 neinv. přísp. PO na platy 

03049 0,00 1 300,00 0,00 neinv. přísp. PO na  energie 

03046 0,00 1 060,00 0,00 neinv. přísp. PO na provoz 

3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 0,00 3 292,00 0,00 

03051 0,00 577,00 0,00 neinv. přísp. PO na platy 
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230,00   

500,00   
200,00   

500,00   

2 000,00   
200,00   

2 800,00   
1 050,00   

720,00   
560,00   

600,00   
970,00   

2 867,00   

48,00   
500,00   

5,00   

100,00   
10,00   
60,00   

5,00   

500,00   
500,00   
20,00   
50,00   

20,00   
200,00   

291,00   

12.12.2013  ZŠ ul. Havlíčkova - zateplení - žádost o dotaci    

12.12.2013  ZŠ, MŠ - oprava střech   
12.12.2013  ZŠ, MŠ - havárie, vandalismus   

12.12.2013  PB - kompletní výměna dlažby, odtok.kanalizace   

12.12.2013  Dům kultury   
12.12.2013  Divadlo K. H. Máchy   

12.12.2013  Dům kultury   
12.12.2012  Divadlo K. H. Máchy   

12.12.2013  Dům kultury   
12.12.2013  Divadlo K. H. Máchy   

12.12.2013  Kino Máj   
12.12.2013  Divadlo K. H. Máchy   
12.12.2013  Dům kultury   

12.12.2013  pronájem divadel. prostor (smlouva)   
12.12.2013  Městská památková rezervace k MKČR   
12.12.2013  fotodokumentace a archivace kulturních památek   

12.12.2013  vítání občánků, zlaté svatby   
12.12.2013  Den evropského dědictví   
12.12.2013  smlouva s kronikářem   

12.12.2013  Severočeská státní filharmonie Teplice   

12.12.2013  granty na podporu kultury   
12.12.2013  dotace na činnost sbory a soubory   
12.12.2013  Sborové dny - pěvecké soubory   
12.12.2013  Litoměřické svátky hudby   

12.12.2013  Kinoklub ostrov - filmový festival   
12.12.2013  Hasičské slavnosti na Mírovém nám.    

12.12.2013  kabel. tv - vysílání pořadů o Lovosicích a Litom.   



4000 odbor správy majetku města a ÚSBH 10 186,00 5 372,00 0,00 

04802 9 555,00 0,00 0,00 prodej pozemků a nemovitostí 

04801 631,00 177,00 0,00 nájemné z nemovitostí + ostatní 

04205 0,00 500,00 0,00 Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha 

04203 0,00 300,00 0,00 daň z převodů nemovitostí 

04202 0,00 3 910,00 0,00 nákup pozemků a nemovitostí 

04201 0,00 485,00 0,00 odhady nemovitostí, právníci, výpisy 

04 KAP odbor správy majetku města OLH a ÚSBH 

Celkem KAP 03 8 504,00 113 514,00 0,00 

3610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 0,00 3 910,00 0,00 

03051 0,00 2 132,00 0,00 neinv. přísp. PO na platy 

03049 0,00 252,00 0,00 neinv. přísp. PO na  energie 

03046 0,00 1 526,00 0,00 neinv. přísp. PO na provoz 

3500 odbor ŠKSaPP, stavební akce 0,00 5 370,00 0,00 

03406 0,00 600,00 0,00 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 

03401 0,00 1 650,00 0,00 dot. kultur. org. vč. staveb. akce 

03339 0,00 60,00 0,00 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 

03325 0,00 450,00 0,00 ZŠ Litoměřice, Masarykova-Svojsíkova 5, 

03301 0,00 1 180,00 0,00  MŠ Litoměřice, Eliášova 1/1438 

03300 0,00 930,00 0,00 ZŠ a MŠ 
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2,00   
1,00   

900,00   
30,00   

5,00   

300,00   
12,00   

250,00   
150,00   

5,00   

30,00   
2,00   

45,00   
6,00   

50,00   

7 000,00   
360,00   
675,00   

1 000,00   
500,00   

20,00   

37,00   

53,00   
10,00   
73,00   
4,00   

2,00   

200,00   
100,00   
29,00   

300,00   

180,00   
1 300,00   

700,00   
650,00   
900,00   
70,00   

110,00   

100,00   
60,00   
10,00   

40,00   
200,00   
75,00   

600,00   

1 650,00   

60,00   

450,00   

1 180,00   

12.12.2013  knihy, tisk, předplatné časopisů   
12.12.2013  nájemné za pozemky   

12.12.2013  kácení, přibliž. dřeva, sázení, ožínání   
12.12.2013  nájemné honitby Varhošť   

12.12.2013  elektrorevize   

12.12.2013  všeobecný materiál (kancel. potřeby, ND k vozidlu,  
sazenice, nářadí)   

12.12.2013  ochranné pomůcky + VP výstroj ved. OLH   
12.12.2013  pohonné hmoty, maziva a zák. poj.   
12.12.2013  oprava a údržba (revize, údržba hájovny)   
12.12.2013  školení způsobilosti   

12.12.2013  soudní popl. - historický maj. města   
12.12.2013  dálniční známka   

12.12.2013  služ. bank. ústavů, pojištění vozidel   
12.12.2013  členské příspěvky + škody zvěří   
12.12.2013  koupě navijáku   

12.12.2013  prodej bytů   
12.12.2013  prodej části bývalého objektu POHODY (splátky do r.  
2019)    
12.12.2013  Diecézní charita Litoměřice (splátky do r. 2015)   

12.12.2013  prodej pozemků dle předložených žádostí   
12.12.2013  ul. Havlíčkova - pozemek   

12.12.2013  prodej hrobových příslušenství   

12.12.2013  Kovošrot Group CZ a.s. Děčín - parkoviště - nájemné   

12.12.2013  nájem cyklostezka + přemostění Labe (ČD)   
12.12.2013  věcná břemena (povodí, ČD, Lesy ČR)   
12.12.2013  pronájem mola   
12.12.2013  PF - nájem   

12.12.2013  vidimace a legalizace, soudní výlohy, výpisy z KN   

12.12.2013  věcná břemena   
12.12.2013  zahrádky +  ČSZ   
12.12.2013  pozemky pod garážemi   
12.12.2013  ostatní pronájmy + nájem z odběrného místa    

12.12.2013  ul. Plešivecká - nákup garáže (Rozmarýn)   
12.12.2013  Miřejovice - komunikace a ostatní komunikace   

12.12.2013  TJ Slavoj - směna pozemků - doplatek   
12.12.2013  nákup pozemku - p. Hejduch   
12.12.2013  nákup pozemků pod komun. od fyz. osob a org.   
12.12.2013  ul. Na Valech - pozemek   
12.12.2013  nákup pozemků pod čerpací stanicí (geoterm. vrt)   

12.12.2013  prohlášení vlastníka, advokátní služby   
12.12.2013  kolky (vč. dálk. přístupu do KN) + MV - sankce   
12.12.2013  neinvestiční příspěvky - podloubí + srážková voda   

12.12.2013  výdaje na drobné opravy majetku (oplocení,  
zdi+kácení)   

12.12.2013  odhady a geometrické plány   
12.12.2013  vratka za pozemek   

12.12.2013  DK - náhradní zdroj   

12.12.2013  zřízení bezbariérové přístupu   

12.12.2013  bezbariérový chodník   

12.12.2013  1. patro - oprava stropů   

12.12.2013  výměna oken    



Celkem KAP 05 5 425,00 39 348,00 0,00 

5200 odbor životního prostředí, městská zeleň 0,00 15 175,00 0,00 

05204 0,00 3 200,00 0,00 Miřejovická stráň - park - realizace 

05202 0,00 1 625,00 0,00 městská zeleň - údržba 

05201 0,00 10 350,00 0,00 městská zeleň - investice 

5000 odbor životního prostředí 5 425,00 24 173,00 0,00 

05809 50,00 0,00 0,00 Sběrový dvůr, ul. Nerudova 

05808 200,00 0,00 0,00 bioodpad 

05805 3 000,00 3 000,00 0,00 Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard 

05804 1 900,00 0,00 0,00 příspěvek na třídění sběru odpadu 

05803 275,00 0,00 0,00 místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm. 

05016 0,00 5,00 0,00 projekty, kolky, poplatky 

05005 0,00 197,00 0,00 poplatky za vynětí ZPF - skladový dvůr 

05004 0,00 190,00 0,00 státní správa 

05003 0,00 915,00 0,00 ekologické služby (psi, deratizace) 

05002 0,00 566,00 0,00 příspěvky a ekologická výchova 

05001 0,00 19 300,00 0,00 nakládání s odpady 

05 KAP odbor životního prostředí 

Celkem KAP 04 11 686,00 8 360,00 0,00 

4400 odd. lesního hospodářství (OLH) 1 500,00 2 988,00 0,00 

04803 1 500,00 0,00 0,00 prodej dřeva, myslivost, nájemné 

04402 0,00 1 152,00 0,00 platy, odměny a zák. pojistné 

04401 0,00 1 836,00 0,00 provozní a ostatní neinv. a inv. náklady 
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350,00   
250,00   
50,00   

100,00   
20,00   
35,00   

500,00   
300,00   
20,00   

10 350,00   

570,00   

800,00   
80,00   

1 400,00   
150,00   

3 000,00   

200,00   
70,00   
5,00   

15,00   
10,00   
50,00   
30,00   
35,00   
5,00   

25,00   
20,00   

660,00   
100,00   

5,00   
100,00   

50,00   

220,00   
250,00   
96,00   

12 500,00   
2 100,00   

3 200,00   
200,00   
900,00   

100,00   
100,00   
50,00   

150,00   

1 250,00   
250,00   

35,00   
13,00   

12.12.2013  prořezy stromů - výškové práce   
12.12.2013  výsadba dřevin a květin   
12.12.2013  pasport zeleně - doplnění, aktualizace   
12.12.2013  projekty   
12.12.2013  vánoční strom   
12.12.2013  závlahy - kruhový objezd, Kapucínské nám.    
12.12.2013  Hvězdárna - park   
12.12.2013  Domov důchodců v Ltm. - park   
12.12.2013  Jiráskovy sady - práce s veřejností   

12.12.2013  Jiráskovy sady   

12.12.2013  instalace solárních systémů na budovách města   

12.12.2013  příspěvek na solární ohřev TUV - občané   
12.12.2013  změna vytápění - občané   

12.12.2013  podzemní kontejnery   
12.12.2013  příspěvek na ekologickou výchovu žáků   
13.12.2013  neinvestiční transfer   

12.12.2013  správní poplatky   
12.12.2013  ovzduší, zeleň, odpady   
13.12.2013  odvody za odnětí ze ZPF   

12.12.2013  ovzduší   
12.12.2013  lesní hospodářství   
12.12.2013  myslivost   
12.12.2013  ochrana přírody - ÚSES, VKP   
12.12.2013  vodní hospodářství   
12.12.2013  ZPF   
12.12.2013  sanace nepovolených skládek   
12.12.2013  odpady   

12.12.2013  platby za psy v psím útulku   
12.12.2013  deratizace + odchyt holubů   
12.12.2013  úklid uhynulých zvířat   
12.12.2013  omezení škod černou zvěří   

12.12.2013  Falco - provoz stanice pro handicap. zvířata   

12.12.2013  příspěvek na monitorovací zařízení ovzduší   
12.12.2013  členský příspěvek na SONO   
12.12.2013  monitoring povodňového stavu   

12.12.2013  platby za odvoz TDO za město   
12.12.2013  uložení komunálního odpadu (SONO ÚPOHLAVY)   

12.12.2013  platby za odvoz separovaného odpadu   
12.12.2013  likvidace odpadů z recyklační zařízení   
12.12.2013  svoz bioodpadu   

12.12.2013  kontejnerová stání - opravy   
12.12.2013  nákup kontejnerů na separovaný odpad   
12.12.2013  likvidace černých skládek   
12.12.2013  platby za odvoz nebezpečných odpadů   

12.12.2013  prodej dřevní hmoty   
12.12.2013  myslivost   

12.12.2013  energie   
12.12.2013  poplatky za telefony + za rozhlas. přijímače   



06037 0,00 120,00 0,00 Diecézní charita - dobrovolnické centrum 

06031 0,00 30,00 0,00 Diecézní charita - šatník 

06028 0,00 150,00 0,00 poradenství pro osoby v zadluženosti 

6372 Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova 0,00 450,00 0,00 

06016 0,00 450,00 0,00 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 

6367 Naděje - ubytovna Želetice 0,00 1 310,00 0,00 

06035 0,00 150,00 0,00 centrum Oáza 

06034 0,00 480,00 0,00 příspěvek na sociálně aktivizační službu 

06016 0,00 680,00 0,00 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 

6365 Farní charita - přísp. PS, AD, DD 0,00 5 915,00 0,00 

06016 0,00 5 915,00 0,00 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 

6300 odbor SVaZ, sociální věci 213,00 2 671,00 0,00 

06801 213,00 0,00 0,00 příjmy z činnosti sociálního odboru 

06019 0,00 150,00 0,00 Domov sv. Zdislavy 

06018 0,00 450,00 0,00 komunitní plán 

06017 0,00 176,00 0,00 podpora terénní soc. práce - podíl města 

06015 0,00 600,00 0,00 prevence kriminality 

06012 0,00 55,00 0,00 náhradní rodinná péče a pěstounská péče 

06008 0,00 220,00 0,00 provoz služebního vozidla odboru SVaZ 

06007 0,00 300,00 0,00 Klika-mzda prac. Nízkoprah.centra 

06005 0,00 200,00 0,00 příspěvek a charitativní činnost - grant 

06004 0,00 190,00 0,00 Český červený kříž 

06003 0,00 330,00 0,00 důchodci + zdravotně postižení 

6156 Centrum Srdíčko ul. Revoluč. 32/1846, PO 0,00 5 927,00 0,00 

06024 0,00 312,00 0,00 neinv. přísp. PO na provoz 

06023 0,00 5 075,00 0,00 neinv. přísp. PO na platy 

06022 0,00 540,00 0,00 neinv. přísp. PO  na energie 

6100 odbor SVaZ, zdravotnictví 0,00 2 841,00 0,00 

06013 0,00 300,00 0,00 Hospic - příspěvek 

06001 0,00 1 541,00 0,00 MěN, PO - příspěvky 

00401 0,00 1 000,00 0,00 město - lék. služba první pomoci 

06 KAP odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

MĚSTO LITOMĚŘICE 

8 Strana 

Varianta NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 

Příjmy Výdaje Financování 

450,00   

200,00   
480,00   

3 800,00   

1 575,00   
200,00   

240,00   
100,00   

200,00   
13,00   

60,00   
100,00   

60,00   

300,00   

190,00   

40,00   

290,00   

521,00   
1 000,00   

20,00   

12.12.2013  přísp. na provoz   

12.12.2013  Azylový dům - přísp.   
12.12.2013  terénní program - přísp.    

12.12.2013  DPS - přísp. na mzdy, provoz, obědy   

12.12.2013  Pečovatelská služba - přísp. na mzdy    
12.12.2013  PS: přísp. na provoz (energie, běžné výdaje)   

12.12.2013  Azylový dům - přísp. na mzdy   
12.12.2013  Azylový dům - přísp. na provoz    

12.12.2013  umístění v DPS   
12.12.2013  pokuty   

12.12.2013  opravy a udržování  služebního auta + soc. auta   
12.12.2013  provoz služebního auta (nafta) + soc. auta (benzín)   

12.12.2013  elektromat.,barvy,nářadí,čist.prostř.,DHDM, ND, ochr.  
pom.,popl., poj.vozidla   

12.12.2013  vzdělávání seniorů   

12.12.2013  přísp. na mzdu terén. pracovníka K centra   

12.12.2013  veřejná služba   

12.12.2013  gratulace, přednášky, besídky, vánoční svátky -  
pohoštění   

12.12.2013  příspěvek na herního terapeuta 2x   
12.12.2013  MěN - inv. příspěvek   
12.12.2013  dozorčí rada + Dny zdraví (2x)   



8200 odbor ÚR, realizace staveb 100,00 10 400,00 0,00 

08257 0,00 2 050,00 0,00 ostatní rekonstrukce a modernizace 

08233 0,00 3 800,00 0,00 ostatní menší opravy a investiční akce 

08213 0,00 150,00 0,00 recyklovaný materiál 

08212 0,00 3 300,00 0,00 Výstaviště ZČ - opravy a rekonstrukce 

08211 0,00 1 100,00 0,00 ostatní větší opravy a investiční akce 

08210 100,00 0,00 0,00 TJ Sokol-splátka půjčky(Hrádek-fasáda) 

8100 odbor ÚR, příprava staveb 0,00 3 165,00 0,00 

08002 0,00 2 270,00 0,00 projektové dokumentace 

08001 0,00 895,00 0,00 provozní výdaje a inženýrská činnost 

8000 odbor územního rozvoje 493,00 0,00 0,00 

08801 493,00 0,00 0,00 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 

08 KAP odbor územního rozvoje 

Celkem KAP 07 800,00 405,00 0,00 

7000 odbor - stavební úřad 800,00 405,00 0,00 

07802 800,00 0,00 0,00 správní poplatky a ostatní příjmy 

07001 0,00 405,00 0,00 PD, stat. znalecké posudky, kopírování 

07 KAP odbor - stavební úřad 

Celkem KAP 06 213,00 19 514,00 0,00 

6380 Klub důchodců + zdravotně postižení 0,00 100,00 0,00 

06016 0,00 100,00 0,00 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 

6375 Diecézní charita 0,00 300,00 0,00 

MĚSTO LITOMĚŘICE 

9 Strana 

Varianta NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 

Příjmy Výdaje Financování 

421,00   
100,00   
40,00   

120,00   

800,00   
50,00   

450,00   
150,00   
300,00   

100,00   
80,00   

60,00   
1 740,00   

500,00   
600,00   
350,00   
150,00   

250,00   
150,00   

600,00   
500,00   

100,00   
50,00   

100,00   

400,00   

100,00   
900,00   

20,00   

80,00   
120,00   

400,00   

5,00   

50,00   
620,00   
150,00   
10,00   
60,00   

372,00   
121,00   

20,00   
360,00   

20,00   
5,00   

50,00   

35,00   
15,00   

12.12.2013  IVECO - nájem   
12.12.2013  tržby za provoz veřejných WC   
12.12.2013  hřbitov - nájem   

12.12.2013  dětská hřiště - revize EU   

12.12.2013  havarijní fond   
12.12.2013  informační systém   

12.12.2013  lávky - opravy a revize   
12.12.2013  věž, kašny, hodiny, energie,    
12.12.2013  zprovoznění nefunkčních vpustí   

12.12.2013  nákup městského mobiliáře   
12.12.2013  opravy ochranných nátěrů   

12.12.2013  ul. Družstevní - nové parkovací stání   
12.12.2013  "U Severky" - úprava křižovatky - II. etapa   

12.12.2013  bezbariérové přístupy   
12.12.2013  sídl. - opr. chodníku - litý asfalt   
12.12.2013  ul. A. Muchy - oprava propadlého parkoviště   
12.12.2013  ul. Alšova - stavební úpravy přechodů   

12.12.2013  sídliště Cihelna - oprava komunikace a parkování   
12.12.2013  ul. A. Muchy - oprava komunikace (špička)   

12.12.2013  ul. Dobrovského - oprava chodníku   
12.12.2013  ul. Revoluční-dokon.opravy chodníku (litý asfalt)   

12.12.2013  územní studie   
12.12.2013  územně plánovací dokumentace   
12.12.2013  územně analytické poklady   

12.12.2013  zjednodušené projekty   

12.12.2013  komunikace, IS - dešť. kanal.    
12.12.2013  ul. Palachova - rekonstrukce ulice   

12.12.2013  veřejné osvětlení   

12.12.2013  ul. Teplická - přechod + dešťová kanalizace   
12.12.2013  ul. Na Valech - parkoviště   

12.12.2013  autobusové nádraží - PD, BOZP, IČ   

13.12.2013  odborná literatura   

12.12.2013  autorský dozor   
12.12.2013  inženýrská činnost   
12.12.2013  činnost městského architekta   
12.12.2013  vícetisky, kopírovací práce   
12.12.2013  studentské práce   

12.12.2013  DSO Libochovany - plynofik.(sml.)-vypořádání r. 2013   
12.12.2013  Výstaviště ZČ - Telefónica O2 - pronájem   

12.12.2013  honoráře expertní součinnosti   
12.12.2013  Agrostav Mlékojedy - udržovací práce   

12.12.2013  odborné statické a znalecké posudky   
12.12.2013  PD zabezpečovacích prací a průzkumy   

12.12.2013  provozní náklady (energie)   
12.12.2013  neinv. nákl. - čist. prostř., prádlo, malování   
12.12.2013  dohody včetně zák. poj. (správce + úklid)   



02805 630,00 0,00 0,00 správní poplatky a ostatní příjmy 

24 KAP odbor - obecní živnostenský úřad 

Celkem KAP 23 0,00 1 084,00 0,00 

2300 útvar obrany a krizového řízení 0,00 1 084,00 0,00 

02309 0,00 142,00 0,00 odměny za údržbu hasící techniky 

02301 0,00 942,00 0,00 protipožární ochrana - provozní výdaje 

23 KAP útvar obrany a krizového řízení 

Celkem KAP 09 1 240,00 16 642,00 -56,00 

9000 městská policie 1 240,00 16 642,00 -56,00 

09803 1 240,00 0,00 0,00 PCO a ost. nedaň. příjmy 

09018 0,00 14 499,00 0,00 prostředky na platy a zákonné pojistné 

09014 0,00 112,00 -56,00 investice 

09001 0,00 2 031,00 0,00 provozní a ostatní neinvestiční náklady 

09 KAP městská policie 

Celkem KAP 08 2 194,00 19 945,00 0,00 

8400 odbor ÚR , místní komunikace 615,00 6 380,00 0,00 

08801 615,00 0,00 0,00 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 

08403 0,00 880,00 0,00 ostatní služby (mimo TSM) 

08402 0,00 5 000,00 0,00 el. energie veřej. osvětlení města 

08101 0,00 500,00 0,00 oprava povrchu chodníku po pokládce sítí 

8300 odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO 986,00 0,00 0,00 

08807 986,00 0,00 0,00 TSM - ostat. nedaň. příjmy 

MĚSTO LITOMĚŘICE 
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Varianta NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 

Příjmy Výdaje Financování 

12,00   

110,00   
20,00   

25,00   
30,00   

25,00   
110,00   
38,00   
45,00   
10,00   

430,00   
50,00   

50,00   
20,00   
30,00   
30,00   
30,00   

14,00   
5,00   

600,00   
600,00   
40,00   

99,00   
-56,00   

13,00   

250,00   
400,00   
40,00   

150,00   
20,00   
5,00   

15,00   
50,00   

350,00   
15,00   
20,00   
20,00   

170,00   
140,00   
190,00   
20,00   
30,00   
1,00   

145,00   

600,00   
15,00   

10,00   
870,00   

425,00   

12.12.2013  refundace mezd (požární zásahy)   

12.12.2013  VPČ včetně zák. poj. - členové   
12.12.2013  VPČ včetně zák. poj. - úklid hasičské zbrojnice   

12.12.2013  ND - CAS, Avia, PPS12   
12.12.2013  spotřební materiál , hadice, savice   

12.12.2013  vodné, stočné   
12.12.2013  teplo   
12.12.2013  elektrická energie   
12.12.2013  pohonné hmoty, oleje   
12.12.2013  teplá voda   

12.12.2013  hasičská zbrojnice - výměna oken + garáž. vrata   
12.12.2013  opravy a údržba vozidel, nářadí   

12.12.2013  DDHM   
12.12.2013  výstroj a výzbroj pro mládež   
12.12.2013  výstroj   
12.12.2013  pojištění požárního vozidla MAN 4x4 s výbavou   
12.12.2013  příprava na krizové situace   

12.12.2013  revize kotle, el. nářadí, doména, WWstránky, lékař   
12.12.2013  emise, tech. kontroly, školení   

12.12.2013  pult centrální ochrany   
12.12.2013  ostat. nedaňové příjmy   
12.12.2013  prodej služebního vozidla    

12.12.2013  retraslační stanice DMR standart   
12.12.2013  úvěrové smlouvy - splátky jistin   
12.12.2013  úvěrové smlouvy - splátky pojistného    

12.12.2013  opr. a údržba (MKS, auta, PCO, budova, zázn. zař.)   
12.12.2013  STK, emise, komíny, PCO, MKS, očkování   
12.12.2013  školení a vzdělávání, prolongační kurz    
12.12.2013  elektrická energie   
12.12.2013  dálniční známky, kmitočty   
12.12.2013  knihy   
12.12.2013  pronájem střelnice   
12.12.2013  telefony, datové služby   
12.12.2013  pohonné hmoty   
12.12.2013  kolky   
12.12.2013  za služby peněžních ústavů   
12.12.2013  voda   

12.12.2013  všeobecný mat. (střelivo, úklid, prostř., PC  
mat.,žárovky, mat. pro údržbu domu)   

12.12.2013  DHDM - (obnova PC, monitory, vybavení)   
12.12.2013  výstroj (uniformy)   
12.12.2013  programové vybavení   
12.12.2013  prolongační kurz - cestovné, strava   
12.12.2013  službu pošt   
12.12.2013  plyn   

12.12.2013  poplatek za užívání veřejného prostranství   
12.12.2013  nájem z odběrného místa   

12.12.2013  odtahy  a likvidace vraků   
12.12.2013  úklid města   

12.12.2013  nájemné - nemovitosti   



Celkem 376 681,00 367 454,00 -9 227,00 

Celkem KAP 91 4 844,00 6 893,00 0,00 

9100 oddělení projektů a strategií 4 844,00 6 893,00 0,00 

15007 1 354,00 1 650,00 0,00 účel.dot.-MAESTRO-česko švýcar.spolupr. 

14013 1 712,00 1 255,00 0,00 účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS 

14012 686,00 0,00 0,00 účel. dot.-vzdělávání v eGoncentru Ltm. 

09808 686,00 1 526,00 0,00 SMO ČR - podpora rozvoje meziobecní spol. 

09807 0,00 250,00 0,00 energetický management 

09806 406,00 0,00 0,00 Hannover - projekt Fair&Aware 

09115 0,00 41,00 0,00 podil města - projekt CÍL 3 

09114 0,00 221,00 0,00 podíl města - projekt MISTRÁL 

09112 0,00 300,00 0,00 podíl města - projekt MAESTRO 

09103 0,00 50,00 0,00 příprava a realizace projektů 

09102 0,00 200,00 0,00 Zdravé město a MA21 

09101 0,00 150,00 0,00 interní grantový systém 

08207 0,00 85,00 0,00 Zimní stadion - multifunkční hala 

05022 0,00 1 165,00 0,00 inv. a neinv. výdaje 

91 KAP oddělení projektů a strategií 

Celkem KAP 85 19 650,00 4 000,00 0,00 

8500 odbor dopravy a silničního hospodářství 19 650,00 4 000,00 0,00 

08811 400,00 0,00 0,00 odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz. 

08810 1 350,00 0,00 0,00 BUS nádr. - provozování linkové dopravy 

08805 1 500,00 0,00 0,00 parkovací karty 

08804 8 000,00 0,00 0,00 parkovací automaty 

08801 8 400,00 150,00 0,00 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 

08503 0,00 3 000,00 0,00 městská hromadná doprava 

08501 0,00 850,00 0,00 dopravní značení - změny a údržba 

85 KAP odbor dopravy a silničního hospodářství 

Celkem KAP 24 630,00 0,00 0,00 

2400 odbor - obecní živnostenský úřad 630,00 0,00 0,00 

MĚSTO LITOMĚŘICE 
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Varianta NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 

Příjmy Výdaje Financování 

469,00   
1 243,00   

1 255,00   

85,00   

450,00   

415,00   
300,00   

400,00   
5 000,00   

150,00   
3 000,00   

60,00   

300,00   
300,00   

50,00   
50,00   
90,00   

12.12.2013  projekt 53   
12.12.2013  projekt MISTRÁL   

12.12.2013  projekt MISTRÁL   

12.12.2013  "Dostavba ZS" - monitorovací zpráva (sml.)   

12.12.2013  ČEZ Distribuce a.s.   

12.12.2013  SEWACO   
12.12.2013  GTE - příprava projektu   

12.12.2013  ZOZ - řidičské oprávnění   
12.12.2013  správní poplatky   
12.12.2013  SFŽP - převod vybraného popl. za autovraky za r. 2013   
12.12.2013  ostatní nedaň. příjmy   

12.12.2013  znalecké posudky - dopr. nehody, toxikologie, apod.    

12.12.2013  údržba svislého dopravního značení   
12.12.2013  údržba vodorovného dopravního značení   

12.12.2013  parkovací automaty - servis   
12.12.2013  studie a PD dopravního značení   
12.12.2013  BESIP   



Tab. č. 1

Návrh rozpočtu na  r. 2014 - PŘÍJMY dle rozpočtové skladby (položky)    
(údaje v tis. Kč)

Návrh rozpočtu

111 67 000

112 62 000

121 Obecné daně ze zboží a služeb (DPH) 103 200

133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 5

134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 12 650

135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 15 350

136 9 087

151 20 300

289 592

Návrh rozpočtu

211 13 667

213 9 626

214 Výnosy z finančního majetku (úroky) 601

221 3 626

222 Přijaté vratky transferů + finanční vypořádání 372

232 3 667

242 Splátky půjčených prostředků od obec. prosp. spol. 6 100

246 Splátky půjčených prostředků od obyvatel 313

37 972

Návrh rozpočtu
311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 9 595

9 595

Návrh rozpočtu

411 Neinv. transfery od veřej. rozp. ústř. úrovně 39 252

412 Neinv. transfery od veřej. rozp. úzm. úrovně 270

39 522

376 681

C E L K E M 

 DAŇOVÉ PŘÍJMY

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

C E L K E M 

Daně z příjmů fyzických osob

Daně z příjmů právnických osob

Správní poplatky

Daně z majetku

C E L K E M 

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Příjmy z vlastní činnosti

Příjmy z pronájmu majetku

Přijaté sankční platby

Ostatní nedaňové příjmy

C E L K E M  PŘÍJMY

TRANSFÉRY

C E L K E M 



Tab. č. 2

Návrh rozpočtu na r. 2014 - VÝDAJE dle rozpočtové skladby (položky)
(údaje v tis. Kč)

501 53 635

502 Osobní platby za provedou práci 3 885

503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 19 384

513 3 882

515 Nákup vody, paliv a energie 9 621

516 44 099

517 12 236

519 Výdaje související s neinv. nákupy, přísp., náhrady a věcné dary  3 380

521 Neinv. transfery podnikatelským subjektům 16

522 Neinv. transfery neziskovým a podob. org. 24 195

532 Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 311

533 Neinv. transfery příspěvkovým a podob. org. 139 459

536 Ostatní neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům 16 150

542 Náhrady placené obyvatelstvu 179

549 Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu 1 784

566 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 100

590 3 052

335 368

611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 268

612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 28 304

613 2 430

635 Investiční transfery příspěvkovým a podob. org. 1 084

32 086

367 454

Návrh rozpočtuBĚŽNÉ VÝDAJE 

CELKEM VÝDAJE

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Platy

Nákup materiálu

Ostatní neinvestiční výdaje

(součet za třídu 5)

Nákup služeb

Ostatní nákupy

Návrh rozpočtu

Pozemky

(součet za třídu 6)



Tab. č. 3

Návrh rozpočtu na r. 2014 - FINANCOVÁNÍ  dle rozpočtové skladby (položky)
(údaje v tis. Kč)

Návrh rozpočtu

Saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu -10 715

-215

1 759

-56

-9 227SALDO PŘÍJMŮ a VÝDAJŮ 

FINANCOVÁNÍ

Příděl do sociálního fondu

Městská policie - úvěrové smlouvy - splátka jistiny

FRB - program poskytování státních půjček - oprava bytového fondu



Tab. č. 4

Návrh rozpočtu na r. 2014 - PŘÍJMY  dle rozpočtové skladby (paragrafy)
(údaje v tis. Kč)

0 289 592

289 592

0 6 413

10 1 500

21 5 727

22 14 250

31 264

33 2 380

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 1 533

37 Ochrana životního prostředí 2 120

43 Soc. služby a pomoc. a spol. činnosti v soc. zabezpečení a polit. zaměst. 200

53 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 200

61 Státní moc, správa, územní samospráva, politické strany 979

62 Jiné veřejné služby a činnosti 406

63 618

64 382

37 972

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 9 555

53 Bezpečnost a veřejný pořádek 40

9 595

0 39 522

39 522

376 681

DAŇOVÉ PŘÍJMY Návrh rozpočtu

Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

C E L K E M 

Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 

CELKEM PŘÍJMY

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Návrh rozpočtu

Ostatní činnosti

Doprava

Vzdělávání a školské služby

Kultura, církve a sdělovací prostředky

Finanční operace

C E L K E M 

C E L K E M 

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

TRANSFÉRY

C E L K E M 

Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu



Tab. č. 5

Návrh rozpočtu na r. 2014 - VÝDAJE  dle rozp. skladby (paragrafy)
(údaje v tis. Kč)

10 3 863

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 9 553

22 8 756

23 515

31 Vzdělávání a školské služby 34 379

32 Vzdělávání a školské služby - základní umělecké školy 1 265

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 23 138

34 Tělovýchova a zájmová činnost 46 135

35 9 894

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 51 348

37 25 404

39 15

43 Soc. služby a pomoc. a spol. činnosti v soc. zabezpečení a polit. zaměst. 9 981

52 30

53 Bezpečnost a veřejný pořádek 16 543

55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 1 054

61 Státní moc, správa, územní samospráva, politické strany 76 167

63 15 686

64 1 642

335 368

10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 50

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 4 015

22 3 000

31 Vzdělávání a školské služby 314

32 Vzdělávání a školské služby - základní umělecké školy 60

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 2 250

35 1 000

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 4 310

37 Ochrana životního prostředí 15 320

43 Soc. služby a pomoc. a spol. činnosti v soc. zabezpečení a polit. zaměst. 400

53 Bezpečnost a veřejný pořádek 99

61 Státní moc, správa, územní samospráva, politické strany 1 268

32 086

367 454

Zdravotnictví

(součet za třídu 6)

CELKEM VÝDAJE

Civilní připravenost na krizové stavy

Návrh rozpočtuKAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Doprava

Finanční operace

Ostatní činnosti

(součet za třídu 5)

Návrh rozpočtu

Ostatní činnost související se službami pro obyvatelstvo

Doprava

Zdravotnictví

Vodní hospodářství

Ochrana životního prostředí

BĚŽNÉ VÝDAJE 
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 



Tab č. 6

(údaje v tis. Kč)

č.účtu Název účtu

501000 Spotřeba materiálu 22

502000 Spotřeba energie 1 040

511100 Opravy a udržování  bytů a nebytových prostor 13 230

511000 Opravy a udržování ostatní 637

512000 Cestovné -

518000 Ostatní služby 491

521000 Mzdové náklady 1 450

524000 Zákonné sociální pojištění 494

521-4 Mzdové náklady zubní středisko 450

543000 Odpis pohledávek 60

549000 Jiné ostatní náklady 20

551000 Odpisy dlouhodobého majetku 18

556000 Tvorba zúčtování opravných položek -100

Celkem náklady kasárna Dukelských hrdinů 1 740

Celkem náklady kasárna Pod Radobýlem 950

C e l k e m  n á k l a d y 20 502

603100 Výnosy z nájemného -  byty 13 300

603200 Výnosy z nájemného -  nebytové prostory 6 300

603300 Výnosy z nájemného - garáže 59

603400 Výnosy z nájemného -  kasárna Dukelských  hrdinů 960

641010 Poplatek z prodlení dlužného nájmu 150

649000 Mimořádný příjem 7

649100 Refundace mzdových nákladů zubní středisko 450

662000 Přijaté bankovní úroky 40

C e l k e m  v ý n o s y 21 266

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 764

Úsek správy bytového hospodářství - rozpočet 2014
plán nákladů a výnosů - závazné ukazatele



Tab. č. 7

(údaje v tis. Kč)

č. akce název akce

101 revize elektro 25

102 revize plyn 25

103 hasící přístroje a hydranty 80

104 zařizovací předměty 200

105 bytová jádra 500

106 běžná údržba 3 000

107 havárie 500

108 projektové dokumentace 100

109 výměny kotlů 100

111 střechy 500

112 výtahy - oprava 100

113 fasády - oprava 500

115 ubytovna Želetice 50

116 objekt vojenské ubytovací a stavební správy 450

197 údržba škol 300

198 oprava a výměna oken - město střed 500

199 výměna ležatých rozvodů a stoupaček -  město střed 150

200 nebytový prostor Mírové náměstí 18/10 800

201 obnova volných bytů město -  střed 1 400

202 dům Mírové náměstí  156/29 - střecha, byty 3 000

203 plynofikace nebytových  prostor Mírové nám. 18/10 300

204 odkanalizování ubytovny Želetice 450

205 Dům pro matku a dítě Liškova 43 - oprava oken 50

206 Dům pro matku a dítě Liškova 43 - vybudování soc. zařízení 150

celkem 13 230

Úsek správy bytového hospodářství - rozpočet 2014

rozpis oprav - závazné ukazatele



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:  12.12.2013 
žadatel: Ing. M.N. 
předkládá: právní oddělení – Bc.Martina Skoková  
  
Návrh:      schválení dohody o splátkách 
 
Odůvodnění:   
Žadatel dluží na nájemném a službách spojených s užíváním bytu č. 2 v domě č.p. XXXXX 
v ulici XXXXX v Litoměřicích za měsíce březen až říjen 2013 a na vyúčtování služeb za rok 
2012 částku v celkové výši 20.330,-Kč. Poplatek z prodlení k 24.10.2013 činí 26.612,-Kč. 
Dřívější dluhy na nájemném byly vymáhány soudní cestou a soudní poplatky činí 1.870,-Kč.  
Žadatel tedy žádá o uzavření dohody o splátkách na celkovou částku 22.200,-Kč a povolení 
splátek ve výši 1.000,-Kč měsíčně počínaje listopadem 2013.  
Žadatel uvádí, že není schopen uhradit celý dluh najednou, protože XXXXX. Měsíční příjem 
uvádí (nedokládá) ve výši cca XXXXX,-Kč.  
Žadatel nemá žádné další neuhrazené pohledávky vůči městu. 
 
Dopad do rozpočtu města: 
 

c) nemá dopad do rozpočtu města. 
 
Návrh na usnesení:      
ZM schvaluje  uzavření dohody o splátkách  pro Ing. M.N., bytem XXXXX, Litoměřice, na 
částku 22.200,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 1.000,-Kč  měsíčně pod ztrátou výhody 
splátek počínaje měsícem prosinec 2013, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce. 
   

 
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dohoda o splátkách splatného  dluhu  
     
 
Město Litoměřice 
Sídlo: Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, IČ: 00263958 
zastoupené místostarostou Mgr. Karlem Krejzou 
(dále  jen „věřitel“) 
a 
Ing. M.N. 
bytem XXXXX, 412 01 Litoměřice 
(dále jen „dlužník“) 
 

uzavírají tuto dohodu 
 

Čl. 1 
Dlužník je na základě nájemní smlouvy uzavřené s věřitelem nájemcem bytu č. 2,                              
na adrese XXXXX, Litoměřice. Dlužník na nájemném a službách spojených s užíváním bytu dluží 
věřiteli za měsíce březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září a říjen 2013 a na vyúčtování 
služeb za rok 2012 částku v celkové výši 20.330,-Kč. Dlužník tuto pohledávku uznává co do důvodu a 
výše. 
 
Dlužník bere na vědomí, že podle  §  697 obč.zák., je  povinen zaplatit věřiteli jako pronajímateli 
poplatek z prodlení, jestliže  nezaplatí nájemné nebo úhradu za plnění poskytována s užíváním bytu 
do pěti dnů po její splatnosti. Dle nařízení vlády č.142/1994Sb poplatek z prodlení činí za každý den 
prodlení 2,5 promile dlužné částky, nejméně však 25Kč za každý i započatý měsíc prodlení. Poplatky 
z prodlení k 24.10.2013 činí 26.612,-Kč. Tuto pohledávku uznává dlužník co do důvodu a výše. 
 
Dlužník již dříve dlužil na nájemném částku 22.702,-Kč, která je vymáhána soudní cestou. Dlužník 
tento dluh téměř celý uhradil. Soudní poplatky zaplacené věřitelem činí 1.870,-Kč a dlužník tuto 
pohledávku uznává co do důvodu a výše.  

Čl. 2 
Pohledávka ve výši 22.200,-Kč s příslušenstvím, uvedená v Čl. 1 této dohody bude uhrazována 
dlužníkem jako jeho splatný dluh v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 1.000,-Kč pod ztrátou 
výhody splátek (jestliže dlužník nesplní některou z měsíčních splátek, stává se splatnou celá zbývající 
část dluhu), počínaje měsícem listopad 2013, až do úplného zaplacení. 
 
Jednotlivé splátky budou hrazeny na účet věřitele č.  943410460257/0100 vedeného u KB,a.s.  pod 
VS: 9130001516 nebo v hotovosti na pokladně MěÚ v Pekařské ulici v Litoměřicích nejpozději 
k poslednímu dni příslušného měsíce. 
Tato dohoda byla schválena na zasedání Zastupitelstva města dne 12.12.2013. 
 

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

Čl. 4 
Účastníci této dohody prohlašují, že si obsah této dohody před  podpisem přečetli, že byla uzavřena 
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli 
v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem.  
Tato dohoda je sepsána ve třech stejnopisech,z nichž po jednom obdrží  dlužník  a po dvou věřitel 
této dohody. 
 
V Litoměřicích dne ...2013 
 
 
       Město Litoměřice          
zastoupené místostarostou      Ing. M.N. 
   Mgr. Karlem Krejzou                                                   



M ě s t s k ý    ú ř a d    L i t o m ě ř i c e 
 
 

N Á V R H   D O   ZM 
 

 
pro jednání ZM, dne:  12.12.2013 
žadatelka: S.T.  
předkládá: právní oddělení – Bc. Martina Skoková   
  
Návrh:      schválení dohody o splátkách 
 
Odůvodnění:   
Žadatelka byla nájemcem bytu č. 13 o velikosti 3+1 s příslušenstvím na adrese XXXXX 
v Litoměřicích. Byla jí dána výpověď z nájmu podle § 711 odst. 2 písm. a) a b) občanského 
zákoníku, tedy nejen kvůli dluhům na nájemném, ale i pro porušování dobrých mravů, které 
spočívalo v hromadění komunálního odpadu v předmětném bytě. 
Rozhodnutím soudu bylo nařízeno vyklizení bytu, které trvalo po 7 dní. Práce prováděl pan 
Vladislav Slaboch, Školní 299, Litoměřice, IČ: 72575735, a náklady byly vyčísleny na 
41.480,-Kč. Soudní poplatky činí 2.000,-Kč. 
Náklady na vyklizení jsou spolu s nedoplatkem na vyúčtování služeb poskytovaných 
s užíváním předmětného bytu za rok 2010, ve výši 1.771,-Kč s příslušenstvím, vymáhány 
soudní cestou. Žadatelka podala proti vydanému platebnímu rozkazu odpor. Soudní poplatek 
činí 2.260,-Kč.  
Celkem dluží Městu částku 47.511,-Kč s příslušenstvím. Žadatelka žádala o prominutí dluhu 
v plné výši (bez soudních poplatků) a zastupitelstvo na svém jednání dne 1.8.2013 její 
žádosti nevyhovělo.  
Nyní žádá o schválení splátkového kalendáře a navrhuje splátku ve výši 200,-Kč měsíčně, 
počínaje zářím 2013 (žadatelka uhradila splátku za 9/2013 a 10/2013), což představuje dobu 
splatnosti 20 let. Podle přijatých zásad ZM je ve výjmečných případech možno povolit lhůtu 
splatnosti 36 měsíců, výše splátky by v tomto případě byla 1.320,-Kč. 
Žadatelka uvádí, že pobírá starobní důchod ve výši XXXXX,-Kč, z čehož hradí XXXXX; 
zbývá jí XXXXX,-Kč. 
Žadatelka nemá další neuhrazené pohledávky vůči Městu. 
 
Tento bod byl stažen z jednání zastupitelstva dne 19.9.2013 a odbor sociálních věcí byl 
pověřen prošetřením situace žadatelky. Na základě tohoto šetření kdy sociální pracovnice 
navštívila žadatelku celkem třikrát zjistila tyto skutečnosti: XXXXX. 
Zjištěné finanční údaje se shodují s informacemi, které žadatelka uvedla v žádosti. Z šetření 
rovněž vyplývá, že žadatelka pokračuje v hromadění odpadu v bytě.  
 
Právní oddělení ve zjištěných skutečnostech nespatřuje důvod pro vyhovění žádosti a 
umožnění splácení dluhu v tak dlouhé době – 20 let.   
   
 
Dopad do rozpočtu města: 
 

c) nemá dopad do rozpočtu města. 
 
Návrh na usnesení:      
ZM schvaluje uzavření dohody o splátkách  pro S.T., bytem XXXXX, Litoměřice, na částku 
47.511,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 200,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek 
počínaje měsícem září 2013, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce. 



 

nebo 

   
ZM schvaluje uzavření dohody o splátkách  pro S.T., bytem XXXXX, Litoměřice, na částku 
47.511,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 1320,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek 
počínaje měsícem prosinec 2013, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce. 
   
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dohoda o splátkách splatného  dluhu  
 
     
 

Město Litoměřice 
Sídlo: Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, IČ: 00263958 
zastoupené místostarostou Mgr. Karlem Krejzou 
(dále  jen „věřitel“) 
a 
S.T. 
bytem XXXXX, 412 01 Litoměřice 
(dále jen „dlužník“) 
 

uzavírají tuto dohodu 
 

Čl. 1 
 
Dlužník byl nájemcem bytu bytu č. 13, na adrese XXXXX, Litoměřice. Dlužník má na vyúčtování 
služeb poskytovaných s užíváním bytu nedoplatek za rok 2010 ve výši 1.771,-Kč. Dlužník tuto 
pohledávku uznává co do důvodu a výše. 
 
Dlužník bere na vědomí, že podle  §  697 obč.zák., je  povinen zaplatit věřiteli jako pronajímateli 
poplatek z prodlení, jestliže  nezaplatí nájemné nebo úhradu za plnění poskytována s užíváním bytu 
do pěti dnů po její splatnosti. Dle nařízení vlády č.142/1994Sb poplatek z prodlení činí za každý den 
prodlení 2,5 promile dlužné částky, nejméně však 25Kč za každý i započatý měsíc prodlení. Poplatek 
z prodlení z částky 1.771,-Kč k 2.9.2013 činí 3.399,-Kč. Tuto pohledávku uznává dlužník co do 
důvodu a výše. 
 
Dále dlužník dluží věřiteli soudní poplatky přiznané Okresním soudem v Litoměřicích rozsudkem č.j. 8 
C 30/2009-15 ze dne 22.4.2009 ve výši 1.000,-Kč, rozhodnutím č.j. 18 E 50/2009-28 ze dne 21.5.2010 
ve výši 1.000,-Kč a platebním rozkazem č.j. 30 C 89/2012-26 ze dne 14.8.2012 ve výši 2.260,-Kč. 
Tyto pohledávky uznává dlužník co do důvodu a výše.  
 
Náklady na vyklizení výše uvedeného bytu byly vyčísleny firmou Vladislav Slaboch, Školní 299, 
Litoměřice, IČ: 72575735, daňovým dokladem – fakturou č. 11-0024 ze dne 30.1.2011 a činí 41.480,-
Kč. Tuto pohledávku uznává dlužník co do důvodu a výše. 
 

Čl. 2 
 
Pohledávka ve výši 47.511,-Kč s příslušenstvím, uvedená v Čl. 1 této dohody bude uhrazována 
dlužníkem jako jeho splatný dluh v  pravidelných měsíčních splátkách ve výši ...,-Kč pod ztrátou 
výhody splátek (jestliže dlužník nesplní některou z měsíčních splátek, stává se splatnou celá zbývající 
část dluhu), počínaje měsícem září 2013, až do úplného zaplacení. 
 
Jednotlivé splátky budou hrazeny na účet věřitele č.  943410460257/0100 vedeného u KB,a.s.  pod 
VS: 9130001365 nebo v hotovosti na pokladně MěÚ v Pekařské ulici v Litoměřicích nejpozději 
k poslednímu dni příslušného měsíce. 
Tato dohoda byla schválena na zasedání Zastupitelstva města dne 19.9.2013. 
 

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



 
 
 

Čl. 4 
 
Účastníci této dohody prohlašují, že si obsah této dohody před  podpisem přečetli, že byla uzavřena 
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli 
v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem.  
Tato dohoda je sepsána ve třech stejnopisech,z nichž po jednom obdrží  dlužník  a po dvou věřitel 
této dohody. 
 
V Litoměřicích dne ...2013 
 
 
       Město Litoměřice          
zastoupené místostarostou      S.T. 
   Mgr. Karlem Krejzou                                                   
                                                                                                       
 
 
 
   



 
 

M ě s t o   L i t o m ě ř i c e 
 

 

N Á V R H   D O   ZM 
 

 

pro jednání ZM, dne:  12.12.2013 
předkládá: odbor majetku a právní oddělení  
vypracoval: právní oddělení – Bc. Martina Skoková  
  
Návrh:    změna Zásad prodeje obytných domů a jednotek z majetku Města Litoměřice 
 
Odůvodnění:   
Zastupitelstvo města Litoměřice schválilo dne 9.8.2007 ,,Zásady prodeje obytných domů a 
jednotek z majetku Města Litoměřice“ (dále jen ,,Zásady“).  Podle článku IV. Kupní cena a 
platební podmínky, odst. 11, může kupující uhradit kupní cenu za převáděnou nemovitost 
těmito třemi způsoby: 

a) zaplacení kupní ceny najednou v hotovosti v době před uzavřením 
kupní smlouvy - v takovém případě má kupující nárok na slevu z kupní 
ceny ve výši 10 %. 

b) zaplacení kupní ceny ve třech rovnoměrných po sobě jdoucích 
splátkách s tím, že 1. splátka bude uhrazena před uzavřením kupní 
smlouvy, 2. splátka do 1 roku ode dne podpisu kupní smlouvy a 3. 
splátka do 2 let ode dne podpisu kupní smlouvy - v tomto případě má 
kupující nárok na slevu z kupní ceny ve výši 5 %, 

c) zaplacení kupní ceny prostřednictvím stavebního spoření, tak, aby 
k její úhradě došlo nejpozději do 6 let ode dne uzavření kupní smlouvy 
s tím, že výše cílové (naspořené) částky musí odpovídat výši kupní 
ceny – v tomto případě  nemá kupující nárok na slevu  z  kupní ceny.  

 
V odst. 12 se dále stanoví: 
 

12.   Podmínkou pro zaplacení kupní ceny podle písm. b) a c) předchozího odstavce je 
vznik předkupního a zástavního práva ve prospěch prodávajícího, a to do doby 
zaplacení kupní ceny. Dále jsou podmínkou pro zaplacení kupní ceny podle písm. 
c) předchozího odstavce ve smlouvě o stavebním spoření sjednané pravidelné 
měsíční úložky a vinkulace cílové (naspořené) částky ve výši kupní ceny                
ve prospěch prodávajícího. 

 
Způsoby úhrady kupní ceny uvedené pod písm. b) a c) vytváří situaci kdy se kupující stává 
vlastníkem převáděných nemovitostí aniž by uhradil celou kupní cenu. Zřízení zástavního a 
předkupního práva, jakož i povinnost ukládat pravidelně měsíčně určenou částku                
na stavební spoření, se ukazují jako málo účinná ochrana prodávajícího – Města Litoměřice 
k zajištění úhrady kupní ceny.  
Vzhledem k tomu, že kupující je vlastníkem bytu (aniž by zaplatil) je také zapsán v evidenci 
katastru nemovitostí jako vlastník a předmětná bytová jednotka se jakožto jeho majetek 
stává předmětem případného exekučního a insolvenčního řízení.  
Právní oddělení ve spolupráci s odborem majetku sleduje zápisy na příslušných listech 
vlastnictví a v insolvenčním rejstříku a přihlašuje pohledávky za kupní cenou do těchto řízení. 
 
U pohledávky přihlášené do exekučního řízení dojde při rozdělení výtěžku dražby 
k uspokojení Města vzhledem k zajištění nedoplatku kupní ceny zástavním právem (pokud 



výtěžek postačí). Problémem může být časová prodleva, když splatná kupní cena je 
přihlášena jako pohledávka do exekučního řízení, které je prvním v pořadí, ale exekutor 
neprovede dražbu nemovitostí třeba několik let nebo vůbec, neboť dosáhne uspokojení 
,,svých“ pohledávek z jiných zdrojů (pohledávka přihlášená do probíhajícícho exekučního 
řízení jiného oprávněného může být uspokojena pouze při prodeji nemovitostí, pokud je 
např. exekuována mzda nelze se k této exekuci připojit). Nikdo další ovšem dražbu provést 
nemůže dokud první exekuční řízení neskončí, tedy ani Město, byť by mělo rozsudek soudu 
o nařízení soudního prodeje zástavy, jehož vydání celkem bez problémů dosáhne. 
 
V poslední době však přibývá insolvenčních řízení, zejména oddlužení formou splátkového 
kalendáře, kdy je dlužník povinen v průběhu 5 let uhradit nejméně 30% svých závazků. 
Zahájení insolvenčního řízení je zveřejněno v insolvenčním rejstříku, věřitelé, ani ti, které 
dlužník uvede o něm nejsou vyrozuměni. Od tohoto zveřejnění počíná běžet lhůta pro 
přihlášení pohledávky. Nepřihlášená pohledávka není v insolvenčním řízení uspokojována, 
na což nemá vliv ani její zajištění zástavním právem. Toto zástavní právo bude po skončení 
řízení usnesením insolvenčního soudu zrušeno.   
Přihlášená pohledávka je při plnění formou splátkového kalendáře uspokojována stejně jako 
pohledávky dalších věřitelů. Zajištěný věřitel má pouze možnost navrhnout uspokojení 
prodejem nemovitostí nikoli splátkami. Spornou zůstává otázka zachování zástavního práva 
po uplynutí 5 let a splacení části nedoplatku kupní ceny, takový případ dosud nemáme. 
Insolvenční řízení sebou přináší pro věřitele povinnosti, je třeba sledovat průběh řízení 
v insolvenčním rejstříku a dodržovat lhůty pro určité úkony. K tomu přibývá další okolnost, že 
totiž někteří dlužníci se prostřednictvím insolvence snaží vyhnout realizaci exekuce (ta se   
po dobu insolvenčního řízení neprovádí) a podávají opakovaně návrhy obsahující 
nedostatky, popř. neuhradí poplatky takže řízení musí být soudem zastaveno. Právní 
oddělení tedy opakovaně přihlašuje pohledávku za kupní cenou do dalších řízení téhož 
dlužníka, která poté insolvenční soud pro nedostatky zastaví. Není znám případ kdy by soud 
vyhodnotil takové jednání jako obstrukci.    
 
S blízkou účinností zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku (dále jen ,,NOZ“) 
se nabízí možnost využít k řešení výše popsaných problémů nový institut práva tzv. výhradu 
vlastnictví. Jedná se o ustanovení § 2132 a násl. NOZ, který upravuje možnost sjednat 
v kupní smlouvě na prodej nemovitosti doložku o výhradě vlastnictví, tedy že vlastnické 
právo přejde na kupujícího až splněním podmínky, např. uhrazením celé kupní ceny.  
Do katastru nemovitostí se vkladem na základě kupní smlouvy zapíše na list vlastnictví 
poznámka o výhradě vlastnictví, ale jako vlastník zůstává zapsán prodávající. Podstatné je, 
že zápis do veřejného seznamu působí vůči třetím osobám, není tedy možné nařídit prodej 
nemovitosti exekučním příkazem ani ji zahrnout do majetkové podstaty při insolvenčním 
řízení. To vyplývá ze skutečnosti, že kupující se nestává vlastníkem nemovitosti, ikdyž 
nebezpečí škody na něj přechází již převzetím věci. V případě prodeje bytové jednotky 
kupující nadále zůstává nájemcem předmětného bytu, Město je jeho vlastníkem s povinností 
hradit příslušnou částku do fondu oprav, tak jak to činí dosud. Je možné smluvně ošetřit, aby 
nájemce hradil nájemné ve výši příspěvku do fondu oprav.  
 
Právní oddělení se domnívá, že by tento institut mohl být použit pro způsob úhrady kupní 
ceny podle písm. b) -  platba ve třech splátkách do 2 let od podpisu kupní smlouvy. Lhůta 6 
let při způsobu podle písm. c) je příliš dlouhá. Smluvně by bylo třeba ošetřit financování 
oprav a především větších investic, ke kterým dochází podle rozhodnutí společenství 
vlastníků jednotek, a které zavazují vlastníka bytu, tedy Město.  
Po provedení úhrady celé kupní ceny je o této skutečnosti sepsáno souhlasné prohlášení 
prodávajícího a kupujícího a katastrální úřad na jeho podkladě zapíše jako vlastníka 
nemovitosti kupujícího, přičemž je proveden výmaz poznámky o výhradě vlastnictví.  
V případě, že nedojde k úhradě celé kupní ceny ve lhůtě splatnosti, postačí jednostranné 
potvrzení prodávajícího a poznámka o výhradě vlastnictví je z listu vlastnictví rovněž 
vymazána. 



Ze všech uvedených důvodů navrhuje odbor majetku a právní oddělení zrušení možnosti 
úhrady kupní ceny způsobem uvedeným v Zásadách v článku IV. odst. 11 pod písm. c), tedy          
ze stavebního spoření se splatností 6 let. Způsob uvedený pod písm. b) pak navrhujeme 
upravit v odst. 12 tak, že namísto předkupního a zástavního práva bude v kupní smlouvě 
sjednána doložka o výhradě vlastnictví a o úhradě investic kupujícím a uzavřen dodatek 
k nájemní smlouvě.  
Dalším důvodem je úprava, kterou přináší § 1335 NOZ, a ze které vyplývá, že nebude 
možné zástavním právem zatížit pohledávku za stavební spořitelnou z titulu stavebního 
spoření kupujícího. Toto právo bude vyhrazeno pouze stavebním spořitelnám k zajištění 
úvěru. 

Rovněž se navrhuje v čl. IV.odst. 11 písm. b) zrušit nárok na slevu z kupní ceny ve výši 5%,   
a to z důvodu motivace kupujících uhradit celou kupní cenu již před podpisem kupní smlouvy, 
tedy preferovat způsob podle písm. a) kde je poskytována sleva ve výši 10%.  

      
Upravené znění Zásad tvoří přílohu tohoto návrhu. 
 
Dopad do rozpočtu města: 
 

c) nemá dopad do rozpočtu města. 
 
Návrh na usnesení:    
ZM schvaluje změnu Zásad prodeje obytných domů a jednotek z majetku Města Litoměřice 
(viz. příloha orig. zápisu). 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        
 

 

 
 



Zásady prodeje obytných domů a jednotek z majetku Města Litoměřice 

 

Článek I. 
 Předmět a způsob prodeje 

 

1.       Město Litoměřice provádí prodej obytných domů včetně nebytových prostor podle 
zákona č. 40/1964 Sb.,občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
občanský zákoník) nebo podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé 
spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým 
prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen zákon o vlastnictví bytů). Rozhodnutí o způsobu privatizace 
majetku Města Litoměřice přísluší výlučně zastupitelstvu města (dále jen ZM). 
 

2. Platí zásada neprodávat obytné domy a jednotky (bytové/nebytové) na Mírovém 
náměstí a  v ulicích do něj ústících, ve kterých se nacházejí  objekty s jednotkami  
v majetku Města Litoměřice (ul. Dlouhá, Velká Dominikánská, Novobranská, 5. 
Května a Lidická) a dále objekty, které jsou významnými kulturními památkami    
a ty domy, u nichž o tom rozhodne ZM.  

 

3. U obytných domů, u nichž byl již schválen  záměr prodeje, nemají  být  do  doby  
ukončení  jejich prodeje prováděny žádné investice a opravy, týkající se těchto 
domů (kromě řešení havarijních stavů  obvodového pláště a stavebních 
konstrukcí  těchto  domů,  rozvodů vody,  tepla, elektřiny  a  plynu, nikoliv  však  
zařizovacích předmětů bytů, výměn van, sprchových koutů a záchodů, což se 
netýká jejich oprav vyjma drobných viz. Nařízení vlády č. 258/1995 Sb.). 

 

Článek II. 
Předkládání návrhů k prodeji objektů s bytovými a nebytovými jednotkami 

 

1. Návrh objektů s bytovými a nebytovými jednotkami (dále jen jednotky) určených 
k prodeji předkládá zastupitelstvu města Odbor správy majetku města (dále jen 
OSMM) po předchozím projednání v  majetkové a bytové komisi, co by poradních 
orgánech rady města (dále jen RM). OSMM předkládá k projednání                     
a případnému rozhodnutí mimo vlastního návrhu na prodej objektů s jednotkami    
i žádosti, které byly podány přímými zájemci o prodej jednotek, a které přímo 
souvisí s jejich prodejem. 

 

2. V případě, že bude ZM na základě návrhu předloženého OSMM schválen záměr 
prodeje objektů s jednotkami nebo samotných jednotek, přistoupí OSMM  k jejich 
prodeji způsobem a lhůtách tak, jak byly ZM schváleny. 

 

 
Článek III. 

Postup prodeje 

 

1.       Seznamy objektů s jednotkami nebo samotných jednotek, schválených ZM 
k prodeji (záměr prodeje) zveřejní Město Litoměřice, prostřednictvím OSMM jako 
informaci občanům, a to způsobem stanoveným v ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tj. po dobu 15 dnů         
na úřední desce MěÚ. 
 

2.       Po zpracování prohlášení vlastníka, včetně jeho zápisu do katastru nemovitostí    
a následném zpracování znaleckých posudků (ocenění objektů s jednotkami nebo 



jednotek) a příslušné úpravě schváleným koeficientem, předloží OSMM na zasedání 
ZM seznam prodávaných objektů s jednotkami nebo jednotek, včetně navržených 
nabídkových kupních cen  ke schválení ZM (prodej jednotek).  
 

3.       Objekty s jednotkami nebo jednotky, u nichž ZM rozhodlo, že budou prodány 
(schválení prodeje jednotek), Město Litoměřice prostřednictvím OSMM nejprve nabídne 
k prodeji jejich stávajícím nájemcům, tj. těm kteří s ním mají k předmětným jednotkám 
uzavřenu platnou nájemní smlouvu. Podmínkou prodeje objektu s jednotkami nebo 
samotné jednotky stávajícímu nájemníkovi je uhrazení všech závazků vůči Městu 
Litoměřice, vztahujících se k užívání prodávaného objektu s jednotkami nebo jednotky. 
Zájem o koupi prodávaného objektu s jednotkami nebo prodávaných jednotek je 
zjišťován prostřednictvím tiskopisu nazvaného „Prohlášení ke koupi jednotky“, 
uvedeného v příloze č. 1 těchto „Zásad“, ve kterém stávající nájemce jednotky vyjádří 
svůj  zájem či nezájem o její koupi. 
 

4.       Prodej objektu s jednotkami nebo jednotek bude zahájen pouze v případě, že       
o jejich koupi projeví zájem nejméně 60 % stávajících nájemců. Pokud je zájem 
nájemců o koupi objektu s jednotkami nebo jednotek dostatečný (nejméně 60 % 
zájemců z řad nájemců), přistoupí Město Litoměřice prostřednictvím OSMM                 
k  vlastnímu prodeji objektu s jednotkami nebo jednotek. 
 

5.       Všem stávajícím nájemcům, uvedeným v  odstavci 3 tohoto článku musí být 
doručena „Nabídka k prodeji jednotky“ (viz. příloha č. 2 těchto „Zásad“) nebo je jim tato 
předána osobně na OSMM po předchozí výzvě na její převzetí, což na místě potvrdí 
svým podpisem s přesným uvedením data tohoto převzetí. Zároveň s tím budou 
seznámeni se způsobem a podmínkami prodeje objektů s jednotkami nebo jednotek. 
Definitivní zájem o koupi objektu s jednotkami nebo jednotek příslušní nájemci potvrdí 
v  tiskopisu, nazvaném „Prohlášení k nabídce o prodeji jednotky“, uvedeného v příloze 
č. 3 těchto „Zásad“, ve kterém se zavazují zaplatit nabídkovou cenu za objekt 
s jednotkami nebo jednotku (kupní cena), a to způsobem, pro který se rozhodli (tři 
varianty úhrady kupní ceny – viz čl. IV. těchto „Zásad“), a do doby předání nebo 
doručení uvedeného tiskopisu složit na účet Města Litoměřice zálohu na kupní cenu    
ve výši 5 000,- Kč. Zároveň jsou příslušní nájemci v uvedeném tiskopisu povinni,        
za účelem sepsání kupní smlouvy, vyplnit i osobní údaje. Předmětný tiskopis jsou 
příslušní nájemci povinni předat nebo doručit OSMM nejpozději do 6-ti měsíců ode dne 
převzetí tiskopisu, nazvaného „Nabídka k prodeji jednotky“ (viz. příloha č. 2 těchto 
„Zásad“).  
 

6.       V případě, že příslušný nájemce nepřijme nabídku k prodeji objektu s jednotkami 
nebo jednotky ve lhůtě 6-ti měsíců ode dne, kdy mu byl tiskopis, nazvaný „Nabídka 
k prodeji jednotky“ doručen (předán) a následně odmítne výměnu jednotky, je-li mu 
Městem Litoměřice učiněna, za jinou jednotku v majetku Města Litoměřice, která 
nebude předmětem prodeje a koupě nebo směnu jednotky s jiným nájemcem jednotky 
v majetku Města Litoměřice, která není předmětem prodeje a koupě, který však má      
o její koupi zájem, může být předmětná jednotka předmětem prodeje a koupě třetí 
osobě, a to formou veřejné nabídky (viz čl. V. těchto „Zásad“). Tomuto prodeji však 
musí předcházet ještě „druhá“ (poslední) nabídka za odhadní, tj. nesníženou cenu (bez 
úpravy koeficientem) a  teprve po třech měsících od jejího doručení popřípadě           
od osobního předání této nabídky, může město přistoupit k prodeji třetím osobám (viz. 
čl. V. těchto „Zásad“). 
 

7.       Při prodeji a koupi objektů  s  jednotkami  podle občanského zákoníku, činí lhůta    
k  vyjádření zájmu o koupi objektu s jednotkami (koupi podílu na nemovitosti) 30 dnů. 
Pokud se v  uvedené  lhůtě příslušný nájemce k nabídce prodeje a koupě písemně 
nevyjádří, má se za to, že o předmět prodeje a koupě nemá zájem. U objektů 
prodávaných podle zákona o vlastnictví bytů, lhůta pro vyjádření se příslušných 
nájemců podle ust. § 22 odst. 1 činí  6 měsíců  a  její běh počíná dnem, kdy byla 
příslušnému nájemci nabídka učiněna, tj. dnem převzetí popřípadě doručení tiskopisu, 



nazvaného „Nabídka k prodeji jednotky“ (viz. příloha č. 2 těchto „Zásad“). V případě, že 
příslušný nájemce neprojeví o předmět prodeje a  koupě v zákonem stanovené lhůtě 
zájem a neučiní tak ani na „druhou“ nabídku, může být jednotka nabídnuta k prodeji 
třetí osobě, a to formou veřejné nabídky (viz. čl. V. těchto „Zásad“). 
 

8.       Jednotka, která zůstala i po již ukončeném prodeji jednotek v objektu v majetku 
Města Litoměřice, a která  není nadále určena k pronájmu, je nabídnuta k prodeji třetí 
osobě formou veřejné nabídky (viz. čl. V. těchto „Zásad“). 
 

9.       Prodej objektů s jednotkami nebo jednotek zajišťuje OSMM MěÚ v Litoměřicích 
ve spolupráci s advokáty, popř. jinými osobami, kteří sepisují na straně kupujícího 
kupní smlouvy a odbornými firmami, které zajišťují potřebné podklady (prohlášení 
vlastníka, znalecké posudky, popř. i jiné služby) nutné pro prodej objektů s jednotkami 
nebo jednotek a které k tomu byly určeny na základě výběrového řízení a následně 
schváleny RM. 
 

10. Advokáti, popř. i jiné osoby, které při prodeji objektů s jednotkami nebo jednotek 
zastupují kupující jsou povinni návrh předmětné kupní smlouvy předložit OSMM, 
který jí po její kontrole, postoupí k podpisu starostovi Města Litoměřice. 

 

 

Článek IV. 
Kupní cena a platební podmínky 

 

1.       Objekty s jednotkami nebo jednotky, o jejichž prodeji bylo ZM rozhodnuto v době 
před platností těchto „Zásad“ budou prodávány za podmínek a za ceny, za které 
byly nájemníkům již nabídnuty. 

 

2.       Objekty s jednotkami nebo jednotky, o jejichž prodeji bylo ZM rozhodnuto již 
v době platnosti těchto  „Zásad“budou předmětem prodeje a koupě ve stavu, v jakém 
se nacházejí ke dni, kdy byly příslušným nájemcům nabídnuty k prodeji. 
 

3.       Kupní cena objektů s jednotkami nebo jednotek bude stanovena na základě 
znaleckého posudku, zpracovaného odbornou firmou podle platné vyhlášky 
Ministerstva financí ČR, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 151/1997 
Sb., o oceňování nemovitostí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. Tato  kupní cena  může být ještě upravena dále v  textu uvedeným  
koeficientem pro úpravu kupní ceny. 
 

4.       Ceny pozemků pod prodávanými objekty s jednotkami budou rovněž stanoveny 
na základě znaleckého posudku, zpracovaného odbornou firmou podle platné 
vyhlášky Ministerstva financí ČR, kterou se provádí některá ustanovení zákona         
č. 151/1997 Sb., o oceňování nemovitostí  a  o  změně některých  zákonů, ve  znění  
pozdějších  předpisů. Také cena pozemku může být ještě upravena dále v  textu 
uvedeným  koeficientem pro úpravu kupní ceny. 
 

5.       Koeficienty pro úpravu kupní ceny objektů s jednotkami nebo jednotek, vč. 
příslušné části pozemku, podle jejich stáří a podle lokality  v níž se ve městě 
nacházejí  schvaluje  výhradně ZM  a  až následně schvaluje  i  nabídkové kupní 
ceny, které jsou již příslušným koeficientem upraveny a za které jsou tyto objekty       
s jednotkami, popř. samotné jednotky nabízeny stávajícím nájemníkům.  
 

6.        Nabídková kupní cena je tedy určena tak, že ke kupní ceně objektu s jednotkami 
nebo jednotky bude připočtena cena poměrné části pozemku, připadající na příslušný 



podíl na objektu nebo k příslušné jednotce a následně je upravena příslušným 
koeficientem. Cena poměrné části pozemku je tak součástí  nabídkové kupní ceny. 
 

7.       Daň z převodu nemovitostí je povinen příslušnému správci daně podle zákona   
č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění 
pozdějších předpisů, zaplatit prodávající. Správní poplatky spojené s vkladem práv  
do katastru nemovitostí a náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy je povinen 
zaplatit kupující.  
 

8.       Náklady spojené se zpracováním prohlášení vlastníka, znaleckého posudku, 
popř. jinými službami, spojenými s prodejem objektů s jednotkami nebo jednotek, je 
povinen zaplatit kupující v dohodnuté ceně, která nesmí přesáhnout částku 3 500,- Kč 
(dále jen poplatek)  a  bude připočtena ke kupní ceně. 
 

9.       V případě, že se prodej podílu na objektu s jednotkami nebo jednotky 
neuskuteční z důvodů na straně kupujícího/ch, je prodávající oprávněn mu/jim 
naúčtovat sankční poplatek ve výši 3 500,- Kč, který si je prodávající oprávněn 
strhnout ze zálohy kupní ceny, složené kupujícím/i  na  účet prodávajícího (viz. odst. 5 
čl. III těchto „Zásad“).  
 

10.   Při prodeji jednotky s nájemníkem (prodej třetí osobě veřejnou nabídkou) bude 
kritériem pro uzavření kupní smlouvy s  kupujícím nejvyšší nabídnutá kupní cena, 
přičemž minimální kupní cena jednotky bude, stejně jako u ostatních prodávaných 
jednotek, stanovena na základě znaleckého posudku. 
 

11.   Kupující, kterým může být příslušný(í) nájemce(i) nebo právnická osoba tvořená 
příslušnými nájemci, je oprávněn kupní cenu uhradit dále uvedenými způsoby: 

a) zaplacení kupní ceny najednou v hotovosti v době před uzavřením 
kupní smlouvy - v takovém případě má kupující nárok na slevu z kupní 
ceny ve výši 10 %. 

b) zaplacení kupní ceny ve třech rovnoměrných po sobě jdoucích 
splátkách s tím, že 1. splátka bude uhrazena před uzavřením kupní 
smlouvy, 2. splátka do 1 roku ode dne podpisu kupní smlouvy a 3. 
splátka do 2 let ode dne podpisu kupní smlouvy - v tomto případě má 
kupující nárok na slevu z kupní ceny ve výši 5 %, v tomto případě  
nemá kupující nárok na slevu  z  kupní ceny.  

c) zaplacení kupní ceny prostřednictvím stavebního spoření, tak, aby 
k její úhradě došlo nejpozději do 6 let ode dne uzavření kupní smlouvy 
s tím, že výše cílové (naspořené) částky musí odpovídat výši kupní 
ceny – v tomto případě  nemá kupující nárok na slevu  z  kupní ceny.  

 

12.   Podmínkou pro zaplacení kupní ceny podle písm. b) a c) předchozího odstavce je 
vznik předkupního a zástavního práva ve prospěch prodávajícího, a to do doby 
zaplacení kupní ceny. Dále jsou podmínkou pro zaplacení kupní ceny podle písm. 
c) předchozího odstavce ve smlouvě o stavebním spoření sjednané pravidelné 
měsíční úložky a vinkulace cílové (naspořené) částky ve výši kupní ceny                
ve prospěch prodávajícího. 

 

12.   Podmínkou pro zaplacení kupní ceny podle písm. b) předchozího odstavce je 
sjednání doložky o výhradě vlastnictví ve smyslu § 2132 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v kupní smlouvě o převodu jednotky, a to do doby zaplacení 
kupní ceny. Kupní smlouva bude rovněž obsahovat závazek kupujícího uhradit 
veškeré investice do jednotky. Dále je podmínkou uzavření dodatku k nájemní 
smlouvě, kterým bude stanoveno nájemné ve výši příspěvku do fondu oprav            
(s možností navyšování). 

 



13.   V případě prodeje celých objektů s jednotkami (prodej do podílového 
spoluvlastnictví dle občanského zákoníku)  je kupní cena stanovena na základě 
znaleckého posudku ke dni jejich prodeje a je splatná nejpozději v den uzavření kupní 
smlouvy. 
 

14.   Nezaplatí-li kupující kteroukoliv ze splátek v dohodnutém termínu, ztrácí výhodu 
splátek a je povinen zbývající část kupní ceny zaplatit do 30 dnů ode dne, kdy měla 
být neuhrazená splátka zaplacena. V případě, že se kupující ocitne s placením kupní 
ceny nebo její části v prodlení je povinen prodávajícímu platit úrok z prodlení ve výši 
0,1 % z nezaplacené částky za každý i započatý den prodlení. 
 
15.   V případě, že by kupující chtěl objekt s jednotkami nebo jednotku, nabývané      
do svého vlastnictví na základě kupní smlouvy uzavřené s Městem Litoměřice, prodat 
nebo jakýmkoliv jiným způsobem zcizit do doby, než kupujícímu uhradí celou kupní 
cenu, je povinen objekt s jednotkami nebo jednotku nabídnout ke koupi prodávajícímu 
za kupní cenu, za kterou je kupuje, sníženou o příslušnou daň z převodu nemovitosti, 
kterou prodávající příslušnému správci daně odvedl. (Uvedená povinnost má podle 
ust. § 603 odst. 2 občanského zákoníku charakter věcného práva a působí tedy i vůči 
právním nástupcům kupujícího.)  
 

16.   Při prodeji jednotky třetí osobě vzejde dohodnutá kupní cena jednotky 
z vyhodnocení veřejné nabídky (nejvyšší nabídka učiněná obálkovou metodou), která 
je splatná nejdříve při uzavření kupní smlouvy a nejpozději do 30 dnů ode dne jejího 
uzavření. 

 

Článek V. 
Prodej veřejnou nabídkou 

 

1.       Veřejnou nabídkou jsou prodávány ty jednotky, které zůstaly v již prodaných 
objektech s jednotkami neprodány (viz. čl. III. odst. 6, 7, 8). Formu prodeje veřejnou 
nabídkou může Město Litoměřice uplatnit i při prodeji jiných nemovitostí (např. 
pozemků). Prodeje nemovitosti z majetku Města Litoměřice formou veřejné nabídky je 
oprávněna se zúčastnit pouze fyzická osoba.  
 

2.       Veřejnou nabídkou je jednotka prodávána za nejvyšší nabídnutou cenu (obálková 
metoda – viz. čl.IV.odst. 16 těchto „Zásad“). Minimální kupní cena jednotky je 
stanovena na základě znaleckého posudku (viz. čl. IV. odst. 10).  
 

3.       Informace o prodeji jednotek veřejnou nabídkou jsou zveřejňovány na úřední 
desce MěÚ v Litoměřicích po dobu 15 dnů po rozhodnutí o jejich prodeji ZM. Před 
prodejem je zájemcům o jejich koupi umožněna prohlídka jednotek, která probíhá za 
účasti bytových techniků v předem stanovených termínech. 
 

4.       Účastník veřejné nabídky je povinen OSMM předat, popř. doručit zalepenou 
obálku s nabídkou, na níž musí být uvedeno jeho jméno a příjmení, adresa jeho 
bydliště, popř. telefonní spojení. Na obálku, která musí být jasně označena nápisem 
„PRODEJ JEDNOTKY“ je dále povinen uvést přesné označení jednotky (její číslo, 
název ulice, číslo objektu, a to popisné lomené číslem evidenčním), která je 
předmětem prodeje a koupě formou veřejné nabídky. Do obálky je účastník veřejné 
nabídky povinen vložit list papíru, na němž musí být jasně a čitelně uvedena finanční 
částka, kterou za prodávanou jednotku nabízí. Zároveň s nabídkou je účastník 
veřejné nabídky povinen do obálky vložit doklad o tom, že na příslušný účet Města 
Litoměřice složil finanční kauci, která je podmínkou jeho účasti na veřejné nabídce a 
sdělit číslo účtu, na který mu má být popřípadě kauce vrácena. 
 



5.       Pro účast na veřejné nabídce byly ZM stanoveny finanční kauce, jejichž složení 
na zvláštní příjmový účet Města Litoměřice, a to nejpozději 5 dnů před zahájením 
veřejné nabídky, je podmínkou, bez níž se veřejné nabídky nelze zúčastnit. Doklad    
o složení kauce (hotovostní vklad, výpis z účtu apod.) musí být účastníkem veřejné 
nabídky vložen před jejím zalepením do obálky společně s nabídkou tak, aby bylo 
možno po jejím otevření ověřit, že je nabídka úplná. Pokud nabídka neobsahuje 
doklad o složení kauce (hotovostní vklad, výpis z účtu apod.), pak nezbývá než jí 
z účasti na veřejné nabídce vyřadit. OSMM ověřuje příjem kaucí ve spolupráci 
s ekonomickým odborem. Číslo zvláštního příjmového účtu Města Litoměřice, na nějž 
je třeba kauce v nejzazší stanovené době skládat, je zveřejněno na úřední desce 
MěÚ společně s ostatními informacemi o prodeji jednotky veřejnou nabídkou.  
 

6.       Pro prodej jednotek veřejnou nabídkou byly ZM stanoveny kauce v dále 
uvedených výších: 

a) 30 000,- Kč pro jednotky s minimální kupní cenou do 200 000,- Kč 
b) 50 000,- Kč pro jednotky s minimální kupní cenou nad 200 000,- Kč 

 
7.       Kauce propadá ve prospěch Města Litoměřice v případě, pokud ten, kdo učinil 
nejvyšší nabídku, po oznámení, že se stal vítězem veřejné nabídky, od ní odstoupí. 
Pak je jednotka prodána tomu, kdo se ve veřejné nabídce o její prodej umístil jako 
další v pořadí, tj. tomu, kdo učinil další nejvyšší nabídku. Pokud i ten, kdo se             
ve veřejné nabídce umístil jako druhý v pořadí, od ní odstoupí, je OSMM povinen 
prodej jednotky veřejnou nabídkou zrušit. 
 

8.       Kauce od neúspěšných účastníků prodeje jednotky veřejnou nabídkou, budou 
ekonomickým odborem vráceny jejich složitelům, a to nejpozději do 5 dnů po 
ukončení prodeje jednotky veřejnou nabídkou. Kauce složená účastníkem, který učinil 
nejvyšší nabídku, je při uzavření kupní smlouvy započítána jako záloha na kupní 
cenu. K uzavření smlouvy o prodeji jednotky musí, mezi prodávajícím a účastníkem, 
který učinil nejvyšší nabídku, dojít do 30 dnů ode dne, kdy se uskutečnilo otevírání 
obálek s nabídkami, a to včetně zaplacení kupní ceny. 

 

Článek VI. 
Platnost a účinnost těchto „Zásad“ 

 

1.       Tyto „Zásady“ nabývají platnosti jejich schválením Zastupitelstvem Města 
Litoměřice dne 12.12.2013 a účinnosti dnem 1.1.2014. 

 

2.       Dnem účinnosti těchto „Zásad“ se ruší „Zásady prodeje bytů a nebytových 
prostor z majetku Města Litoměřice“ ze dne 9.8.2007, včetně jejich změn a doplňků. 

 

 

 
                                                                                            Mgr. Ladislav Chlupáč   
                                                                                          starosta Města Litoměřice 



M ě s t o   L i t o m ě ř i c e 
 

 

N Á V R H   D O   ZM 
 

 

pro jednání ZM, dne:  12.12.2013 
předkládá: právní oddělení  
  
Návrh:  na volbu soudních přísedících Okresního soudu v Litoměřicích 
 
Odůvodnění :      
Dne 18.11.2013 obdržel pan starosta dopis od předsedy Okresního soudu v Litoměřicích,   
ve kterém uvádí, že je třeba posílit počet přísedících u tohoto soudu. V současné době je jich 
jmenováno 17 a pan předseda by uvítal navýšení na 20 osob. Na městský úřad se obrátila 
bývalá zaměstnankyně paní Hana Machková s žádostí o schválení za přísedící a zájem 
projevila rovněž auditorka Mgr. Pěkná. 
V souladu se zákonem č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, přísedící navrhuje a volí 
zastupitelstvo obce v obvodu příslušného okresního soudu. Jedná se o občany, kteří jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu v obvodu zastupitelstva obce.  
Seznam zájemců je uveden v příloze. Tyto osoby doložily výpis z rejstříku trestů a 
podepsané prohlášení o splnění dalších předpokladů pro výkon funkce přísedícího. V žádosti 
uvedly důvody, které je vedou k zájmu o výkon této funkce.  
 
Dopad do rozpočtu města: 
c)   nemá dopad do rozpočtu města. 
 
Návrh na usnesení:  
ZM  navrhuje za přísedící Okresního soudu v Litoměřicích a do této funkce volí na dobu 4 let 
osoby uvedené v příloze (viz.příloha orig. zápisu). 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Seznam soudních přísedících 
 
Machková        Hana                       XXXXX                              Litoměřice 
Pěkná              Šárka                      XXXXX                               Litoměřice 
 
 
 
 
 
 
 



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:  12.12. 2013 
předkládá:                  Ing. Andrea Křížová, vedoucí odboru ŠKSaPP   
   
 
 
 
Návrh předložit před jednáním ZM, nejpozději do čtvrtka (7 dní před jednáním) do 12.00 hod. 
sekretariátu města.. Po zařazení do programu předkládá navrhovatel osobně s řádným odůvodněním. 
Má-li návrh souvislost s činností jiného odvětvového odboru MěÚ, je nutno uvést vyjádření tohoto 
odboru. Předkládající odbor předloží ZM návrh ve 2 vyhotoveních - 1x k zápisu a 1x navrhovateli. 
 
 
Návrh:   
Schválení dodatků ke zřizovacím listinám:  Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4; Základní škola 
Litoměřice, Havlíčkova 32 a Mateřská škola Litoměřice. 
 
  
 
Odůvodn ění:   
Usnesením č. 172/6/2013 schválilo ZM dne 19.9.2013 poskytnutí investičních příspěvků na 
vybudování FVE na objektech Základní školy Litoměřice, U Stadionu 4; Základní školy Litoměřice, 
Havlíčkova 32 a Mateřské školy Litoměřice, Masarykova 590. Následně pak usnesením č. 
554/20/2013 schválila RM dne 10.10.2013 uzavření smluv o dílo se společností Silektro s.r.o. , IČ: 
48116742. Po vydání licence na výrobu elektrické energie Energetickým regulačním úřadem budou 
FVE  připojeny od 1. ledna 2014 do distribuční sítě, do které budou příspěvkové organizace dodávat 
přebytky energie nespotřebované ve vlastním objektu.  
Z tohoto důvodu musí zřizovatel rozšířit předmět doplňkové činnosti ve zřizovacích listinách těchto 
příspěvkových organizací. 
 
RM 3.12.2013 doporučuje ZM schválení výše uvedených dodatků ke zřizovacím listinám 
 
 
                            
Návrh na usnesení:     
ZM schvaluje dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, U 
Stadionu 4, IČ: 46773401, dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola 
Litoměřice, Havlíčkova 32, IČ: 46773363 a dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace   
Mateřská škola Litoměřice, IČ: 72744081 ( dodatky viz příloha orig. zápisu ). 
  
 
  
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        



Dodatek č. 2 
ke zřizovací listině ze dne 25.4.2012 příspěvkové organizace Města Litoměřice 

Základní škola  Litoměřice, U Stadionu 4 
U Stadionu 4,  412 01 Litoměřice,  IČO: 46773401 

 
 
vydaný v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), v platném znění, a ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb.,                        
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 
 
Tímto dodatkem ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice,        
U Stadionu 4 na základě usnesení Zastupitelstva města Litoměřice č. …/../2013 ze dne 
12.12.2013 se doplňuje zřizovací  listina příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, 
U Stadionu 4 ( dále jen organizace )  takto: 
 
 

Článek 1. 
Tímto dodatkem se text čl. 5.2 zřizovací listiny mění a doplňuje takto: 
 
5.2 Organizace je oprávněna k následující doplňkové činnosti: 
 
Doplňuje se:  bod 7. Výroba elektřiny na základě vydané licence pro podnikání 
v energetických odvětvích 
 

 
 

Článek 2. 
 

Ostatní ustanovení Zřizovací listiny ze dne  25.4.2012  zůstávají beze změny. 
Tento dodatek zřizovací listiny nabývá účinnosti dnem  1.1.2014. 
 
Tento dodatek zřizovací listiny je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž všechny mají platnost 
originálu. Jedno vyhotovení obdrží příspěvková organizace, dvě vyhotovení obdrží 
zřizovatel. 
 
V Litoměřicích,  dne  ….. 
 

 
 
 
 
 
        ………………………   
        Mgr. Ladislav Chlupáč 
                 starosta města Litoměřice 



Dodatek č. 2 
ke zřizovací listině ze dne 25.4.2012 příspěvkové organizace Města Litoměřice 

Základní škola  Litoměřice, Havlíčkova 32 
Havlíčkova 32,  412 01 Litoměřice,  IČO: 46773363 

 
 
vydaný v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), v platném znění, a ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb.,                        
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 
 
Tímto dodatkem ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, 
Havlíčkova 32 na základě usnesení Zastupitelstva města Litoměřice č. …/../2013 ze dne 
12.12.2013 se doplňuje zřizovací  listina příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, 
Havlíčkova 32 ( dále jen organizace )  takto: 
 
 

Článek 1. 
Tímto dodatkem se text čl. 5.2 zřizovací listiny mění a doplňuje takto: 
 
5.2 Organizace je oprávněna k následující doplňkové činnosti: 
 
Doplňuje se:  bod 7. Výroba elektřiny na základě vydané licence pro podnikání 
v energetických odvětvích 
 

 
 

Článek 2. 
 

Ostatní ustanovení Zřizovací listiny ze dne  25.4.2012  zůstávají beze změny. 
Tento dodatek zřizovací listiny nabývá účinnosti dnem  1.1.2014. 
 
Tento dodatek zřizovací listiny je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž všechny mají platnost 
originálu. Jedno vyhotovení obdrží příspěvková organizace, dvě vyhotovení obdrží 
zřizovatel. 
 
V Litoměřicích,  dne  ….. 
 

 
 
 
 
 
        ………………………   
        Mgr. Ladislav Chlupáč 
                 starosta města Litoměřice 



Dodatek č. 2 
ke zřizovací listině ze dne 25.4.2012 příspěvkové organizace Města Litoměřice 

Mateřská škola  Litoměřice 
Masarykova 590/30,  412 01 Litoměřice,  IČO: 72744081 

 
 
vydaný v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), v platném znění, a ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb.,                        
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 
 
Tímto dodatkem ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Litoměřice na 
základě usnesení Zastupitelstva města Litoměřice č. …/../2013 ze dne 12.12.2013 se doplňuje 
zřizovací listina příspěvkové organizace Mateřská škola Litoměřice ( dále jen organizace ) 
takto: 
 
 

Článek 1. 
Tímto dodatkem se text čl. 4.2.zřizovací listiny mění a doplňuje takto: 
 
4.2 Organizace je oprávněna k následující doplňkové činnosti: 
 
Doplňuje se:  bod 6. Výroba elektřiny na základě vydané licence pro podnikání 
v energetických odvětvích 
 

 
 

Článek 2. 
 

Ostatní ustanovení Zřizovací listiny ze dne  25.4.2012  zůstávají beze změny. 
Tento dodatek zřizovací listiny nabývá účinnosti dnem  1.1.2014. 
 
Tento dodatek zřizovací listiny je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž všechny mají platnost 
originálu. Jedno vyhotovení obdrží příspěvková organizace, dvě vyhotovení obdrží 
zřizovatel. 
 
V Litoměřicích,  dne  ….. 
 

 
 
 
 
 
        ………………………   
        Mgr. Ladislav Chlupáč 
                 starosta města Litoměřice 



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 ZM, dne: 12.12.2013 
 
předkládá: OSMMBaLH – Mgr. Václav Härting 
 
 
Návrh: Odpis pohledávek úseku správy BH 
   
Odůvodnění: 
 
 Předkládáme návrh na odpis pohledávek. Jedná se o pohledávky nevymahatelné, 
promlčené, pohledávky vzniklé interní chybou, která nemohla být v programu opravena a 
pohledávky, jejichž vymáhání se jeví jako neekonomické. 
 Odepsané pohledávky budou převedeny na podrozvahový účet, zůstanou tedy nadále 
v evidenci BH a mohou se vymáhat (kromě případů, kdy se jedná o oboustranné upuštění od 
vymáhání). 
 Dále předkládáme nevyplacené přeplatky z let 1999 – 2004, které si nájemníci ani po 
opakované výzvě nevyzvedli, příp. zemřeli. Tyto přeplatky budou převedeny do výnosů 
ÚSBH. 
 
1. dlužné částky z evidence nájemného     613 302,14 Kč 
2. nevyplacené přeplatky z let 1999-2004         - 7 246,10 Kč 
           
 Vyjádření právního oddělení je přiloženo. 

 
Rada města Litoměřice na svém jednání dne 3.12.2013 doporučila Zastupitelstvu 

města schválit odpis pohledávek ve výši 613 302,14 Kč, a dále schválit převod 
nevyplatitelných přeplatků ve výši -7 246,10 Kč do výnosů ÚSBH.  
 
Dopad do rozpočtu města: org. 4100 - rozpočet ÚSBH 
    účet č. 557 00 Odpis pohledávek, SR 1 500 tis.  
    účet č. 649 05 Nevyplacené závazky z nájemního vztahu, SR 0 
 
Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje odpis nevymahatelných pohledávek z evidence úsek správy bytového 
hospodářství v částce 613.302,14 Kč a dále převod nevyplatitelných přeplatků v částce 
7.246,10 Kč do výnosů úseku správy bytového hospodářství. 
 
 
 
Podpis navrhovatele: _____________________ Přijaté usnesení RM 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: 12. 12. 2013 
předkládá: odbor životního prostředí 
 
 

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

Má-li návrh souvislost s činností jiného odvětvového odboru MěÚ, je nutno uvést vyjádření 
tohoto odboru. Předkládající odbor předloží ZM návrh ve 2 vyhotoveních - 1x k zápisu a 1x 
navrhovateli. 

 
Návrh: 
Schválení dodatku číslo 1 ke Smlouvě o nadačním příspěvku na obnovu parku, uzavřené dne 27. 4. 
2012 mezi Městem Litoměřice a Nadací Proměny. 
 
Odůvodnění: 
Nadace Proměny schválila změnu zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku „Obnova parku 
Jiráskovy sady v Litoměřicích“ tak, jak ji dne 22. 10. 2013 schválila RM. Nadace současně zaslala 
dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě.  
 
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o nadačním příspěvku na Obnovu parku, uzavřené dne 27. 4. 
2012 mezi Městem Litoměřice a Nadací Proměny. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Podpis navrhovatele: __________________    Přijaté usnesení ZM č.: ___________________ 
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Návrhy k projednání v ZM dne 12.12.2013 

    Předkládá: OSMMa BH 

majetkové záležitosti: 
 
Záměry: 
9.Prodej pozemku parc.č. 4202/29 o výměře 1978 m2 (ost.plocha) a 4202/33 o výměře 129 m2  
(stavební) v k.ú. Litoměřice 
Žadatel: Krajský úřad, Ústí n.L. 
 
Odůvodnění: Kontrolou bylo zjištěno, že v areálu Střední odborné školy technické a zahradnické v ul. 
Brožíkova nejsou dořešeny majetkoprávní vztahy k pozemkům. Jedná se příspěvkovou organizaci 
Ústeckého kraje. 
Stanovisko OÚRM: Na základě posouzení žádosti není z hlediska záměru rozvoje města námitek ani 
připomínek. Předmětné pozemky jsou ve smyslu platného Územního plánu Litoměřice zahrnuty do 
plochy s funkčním využitím pro veřejnou vybavenost (OV) a tyto představují součást uzavřeného 
areálu střední odborné školy 
Stanovisko Krajského úřadu : Souhlasí s nákupem pozemků za cenu dle znal.posudku 
Projednáno v MK dne 25.11.13 Hlasováním  pro:4  proti:0  zdržel se :0 
MK doporučuje prodej  
 
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 4202/29 o výměře 1978 m2 (ost.plocha) a 4202/33 
o výměře 129 m2 ( stavební) v k.ú. Litoměřice 
 

 
 
10.Směna pozemků část parc.č. 4005/4 o výměře cca 224 m2 ( vl. město) a část parc.č. 4005/28 
a 4005/30 o výměře cca 285 m2 ( vl. Europrojekt) v k.ú. Litoměřice 
Žadatel: Europrojekt nemovitostí uzavřený investiční fond a.s., Otvice, 
 
Odůvodnění: Majetkoprávní dořešení pozemků u obchodního centra Kaufland ul.Českolipská 
Stanovisko OÚRM: Na základě posouzení předložené žádosti o směnu pozemků a grafické přílohy se 
také jedná o část pozemku par.č. 4005/1 ve vl.města. Všechny pozemky jsou ve smyslu platného ÚP 
zahrnuty do plochy s funkčním využitím pro sport a tělovýchovu (OS). Jako takové pak představují 
součást fotbalového stadionu. Z důvodu možnosti budoucího rozvoje této lokality pro sportovní využití 
nedoporučují směnu a naopak zahájit jednání o možném výkupu pozemku parc.č. 4005/30 a část 
parc.č. 4005/28 v k.ú. Litoměřice 
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Projednáno v MK dne 25.11.13 Hlasováním  pro:4  proti:0  zdržel se :0 
MK nedoporučuje směnu, řešit možnost odkoupení pozemků  
Návrh na usnesení: 
 
ZM neschvaluje záměr směny pozemků část parc.č. 4005/4 o výměře cca 224 m2 ( vl. město) a 
část parc.č. 4005/28 a 4005/30 o výměře cca 285 m2 ( vl. Europrojekt) v k.ú. Litoměřice 
 

 
 
11.Prodej pozemku parc.č. 4112/5 o výměře 43 m2 (orná) a část parc.č. 4116/9 o výměře cca 96 
m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice ( nutný odděl.geomet.plán) 
Žadatel: MUDr.M.Z.,  Litoměřice 
 
Odůvodnění: Úprava předzahrádky a vjezdu k nemovitosti s částečným zastřešením z důvodu údržby 
svahu v zimních měsících 
Stanovisko OÚRM: Předmětné pozemky jsou dle ÚP zahrnuty do plochy s funkčním využitím pro 
individuální bydlení v RD městského typu (BI), jako takové pak představují prostranství se vzrostlou 
zelení mezi oplocenou zahradou s objektem RD ve vlastnictví žadatele a místní komunikací. Takto 
řešené prostranství je i v případě dalších sousedních nemovitostí, které spolu s požadovanými 
pozemky tvoří souvislou linii prostoru mezi komunikací a zástavbou. S ohledem na skutečnost, že 
důvodem žádosti je provedení zastřešení v pohledově exponované části v místě křižovatky ul. 
Janáčkova a A.Muchy, nedoporučují prodej 
Projednáno v MK dne 25.11.13  Hlasováním  pro:4  proti:0  zdržel se :0 
MK nedoporučuje prodej pozemků 
Návrh na usnesení:  
 
ZM neschvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 4112/5 o výměře 43 m2 (orná) a část parc.č. 
4116/9 o výměře cca 96 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice (nutný odděl.geomet.plán) 
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12.Prodej budovy bez č.p./č.e. včetně pozemku parc.č. 1755/8 o výměře 126 m2 a části pozemku 
parc.č. 1755/2 o výměře cca 8 m2 (zast.plocha) v k.ú. Litoměřice (nutný odděl.geomet. plán) 
Žadatel: J.M., Litoměřice 
 
Odůvodnění:Zázemí pro podnikání: autodoprava a malířství ( sklad materiálu) 
Stanovisko OÚRM: k prodeji pozemku parcelní číslo 1755/8 včetně objektu a k prodeji části pozemku 
parcelní číslo 1755/2, není z hlediska známých záměrů rozvoje města a taktéž s ohledem na koncepci 
platného ÚP námitek. Ve smyslu platné ÚPD se všechny uvedené nemovitosti nacházejí v ploše s 
funkcí smíšeného využití území městského typu.  
Stanovisko SO: Uvedená budova je dlouhodobě využívána jako archiv MěÚ a není v kapacitních 
možnostech archiv umístit v jiném objektu ve vlastnictví města. Nesouhlasí s prodejem.    
Projednáno v MK dne 25.11.13  Hlasováním  pro:4  proti:0  zdržel se :0 
MK nedoporučuje prodej s ohledem na jeho užívání 
Návrh na usnesení:  
 
ZM neschvaluje záměr prodeje budovy bez č.p./č.e. včetně pozemku parc.č. 1755/8 o výměře 
126 m2 a části pozemku parc.č. 1755/2 o výměře cca 8 m2 (zast.plocha) v k.ú. Litoměřice (nutný 
odděl.geomet. plán) 
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13.Podání žádosti o bezúplatný převod pozemku parc.č. 2839/4 v k.ú. Litoměřice na ČR - Úřad 
pro zastupování státu ve věcech majetkových 
Žadatel: OSMM 
 
Odůvodnění: Jedná se o pozemek, na kterém se nachází chodník v ul. Nádražní. Dle zákona             
č. 13/1997 Sb.,  o pozemních komunikacích, údržbu a správu pozemku provádí obec. Převody 
pozemků pod komunikacemi a veřejná prostranství jsou dle zákona  č. 219/2000 Sb., o majetku ČR, 
převáděny do vlastnictví obce bezúplatně. 
Pozemek parc.č. 2839/4 o výměře 307 m2 (ostatní plocha-komunikace) v k.ú. Litoměřice. 
Stanovisko OÚRM : Souhlasí s převodem 
Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku par.č. 2839/4 o výměře 307 m2 (ost. 
plocha-komunikace) v k.ú. Litoměřice, na ÚZSVM, Praha. 
 

 
 
 
14.Prodej nemovitostí: staveb bez č.p./č.e. včetně pozemků parc.č. 4008/5 o výměře 528 m2 a 
4008/6 o výměře 72 m2 v k.ú. Litoměřice 
Žadatel: J.P., Litoměřice a M.L., Žitenice 
 
Odůvodnění: ZM dne 30.10.2008 pod I/13 schválilo záměr prodeje areálu Kasáren Dukelských 
hrdinů. 
Záměrem žadatele pro budoucí využití nemovitostí 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 plochy s funkčním využitím pro 
veřejnou vybavenost (OV).  
Návrh na usnesení: 
 
ZM pověřuje OSMMaBH přípravou prodeje nemovitostí: staveb bez č.p./č.e. včetně pozemků 
parc.č. 4008/5 o výměře 528 m2 a 4008/6 o výměře 72 m2

 v k.ú. Litoměřice 
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Prodeje: 
 
15.Prodej pozemku parc.č. 3389 (zast.plocha) o výměře 136 m2, 3390/2 ( zast.plocha) o výměře 
23 m2 a  3390/1 (zahrada) o výměře 363 m2 v k.ú. Litoměřice 
Žadatel:  manželé H.M. a V., manželé Ing. V.M. a Mgr. K.V., Litoměřice 
Odůvodnění:  Žadatelé jsou na základě KS ze dne 6.12.2012 vlastníky nemovitostí RD s č.p. 1308 ul. 
H. ( dle rozdělení 2 bytové jednotky a garáž) a samostatně stojící stavby garáže. Původní vlastníci na 
výše uvedené pozemky měli nájemní smlouvu. Na základě usnesení RM ze dne 2.05.2013 byla 
schválená nájemní smlouva na pozemky a to na dobu určitou do 31.12.2013. 
Stanovisko OÚRM: K prodeji není námitek    
Cena pozemků dle znaleckého posudku : parc.č.   3389           260.071,- Kč  ( 1.912,- Kč/m2) 
          3390/2          43.982,-  Kč 
          3390/1        277.666,- Kč  (   765,- Kč/m2) 
Porosty        19.285,- Kč 
CELKEM                 601.000,- Kč  
Dopisem ze dne 1.10.2013 vlastníci staveb požádali o snížení kupní ceny o 131.000,-Kč ( jako důvod 
uvádějí, že při nákupu nemovitosti  realitní kancelář  předpokládala cenu za pozemky cca 500.000,- 
Kč, dálen požadují snížení částky za trvalé porosty). Navrhovanou cenu 470.000,- Kč  by uhradili 
jednorázově v opačném případě požadují splátkový kalendář.  
Projednáno v MK dne 14.10.13 Hlasováním:  pro:4  proti:0  zdržel se :0 
MK doporučuje prodej za cenu smluvní ve výši 500.000,- Kč (cena obvyklá v dané lokalitě) 
Záměr prodeje projednán a schválen  na ZM 31.10.2013 pod bodem 215/7/13 
Zveřejněno na úřední desce: od 12.11.2013 do 28.11.2013  není připomínek ani námitek 
Cena stanovená smluvní    
Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje prodej nemovitostí v k.ú. Litoměřice, a to pozemku parc.č. 3389 (zast.plocha)       
o výměře 136 m2 a  parc.č. 3390/1 (zahrada) o výměře 363 m2 do podílového spoluvlastnictví 
manželům M. a V.H., Litoměřice podíl ve výši ½ a manželům M. a K.V., Litoměřice podíl ve výši 
½; dále schvaluje prodej parc.č. 3390/2 (zast.plocha) o výměře 23 m2 manželům M. a K.V. do 
jejich vlastnictví (SJM), to vše za cenu smluvní 500.000,-Kč a uhrazení nákladů na vypracování 
znal. posudku ve výši 3.630,- Kč.  
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16. Prodej zastavěných pozemků  parc.č. 1772/1-6 v k.ú. Litoměřice 
Žadatel:OSMM 
 
Odůvodnění: Kontrolou bylo zjištěno, že pozemky pod garážemi jsou užívány bez smluvního vztahu.   
Vlastníci garáží byli informováni a mají zájem o odkoupení pozemků. 
Stanovisko OÚRM: Z hlediska koncepce platné územně plánovací dokumentace není námitek ani 
připomínek. 
 
Parcelní 
číslo Název druhu pozemku Výměra  Lokalita 

1772/1 zastavěná plocha 24 ul.Odboje  
1772/2 zastavěná plocha 20 ul.Odboje 
1772/3 zastavěná plocha 20 ul.Odboje 
1772/4 zastavěná plocha 20 ul.Odboje 
1772/5 zastavěná plocha 20 ul.Odboje 
1772/6 zastavěná plocha  24 ul.Odboje 
Projednáno v MK dne 14.10.13 Hlasováním:  pro:4  proti:0  zdržel se :0 
MK doporučuje prodej pozemků za cenu dle znal.posudku 
Záměr prodeje projednán a schválen  na ZM 31.10.2013 pod bodem 216/7/13 
Zveřejněno na úřední desce: od 12.11.2013 do 28.11.2013  není připomínek ani námitek 
Cena stanovená dle znal.posudku   č. 43/385/13  1.727,55 Kč/m2   
Stanovisko OSMM: Doporučuje prodej pozemků za cenu smluvní ve výši 1.366,- Kč/m2. Tato částka 
byla schválená v ZM dne 23.06. a 15.09.2011 prodej pozemků pod stavbou (garáže) v ul. Krupka a 
stejná částka byla schválená v ZM 25.04.2013 v ul.Horní Dubina 
Návrh na usnesení: 
 

a) ZM schvaluje  prodej zastavěného pozemku parc.č. 1772/1 o výměře 24 m2 v k.ú. 
Litoměřice vlastníkovi stavby J.K., Litoměřice za cenu smluvní 32.784,- Kč a uhrazení 
nákladů za vypracování znal. posudku 504,- Kč. 

b) ZM schvaluje prodej zastavěného pozemku parc.č. 1772/2 o výměře 20 m2 v k.ú. 
Litoměřice vlastníkům stavby, a to ½ J.T., Litoměřice a ½ JUDr. J.K., Litoměřice za cenu 
27.320,- Kč a uhrazení nákladů za vypracování znal. posudku 504,- Kč. 

c) ZM schvaluje prodej zastavěného pozemku parc.č. 1772/3 o výměře 20 m2 v k.ú. 
Litoměřice vlastníkům stavby, a  to ½ manželům V. a E.H., Litoměřice a ½ M.K.,  
Litoměřice za cenu 27.320,- Kč  a uhrazení nákladů za vypracování znal. posudku 504,- 
Kč. 
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d) ZM schvaluje prodej zastavěného pozemku parc.č. 1772/4 o výměře 20 m2 v k.ú. 
Litoměřice vlastníkům stavby, a to ½ Ing. I.D., Arnultovice a ½ manželům L. a R. S., 
Litoměřice za cenu 27.320,- Kč a uhrazení nákladů za vypracování znal. posudku 504,- 
Kč. 

e) ZM schvaluje prodej zastavěného pozemku parc.č. 1772/5 o výměře 20 m2 v k.ú. 
Litoměřice vlastníkům stavby manželům J. a I.C., Litoměřice za cenu 27.320,- Kč a 
uhrazení nákladů za vypracování znal. posudku 504,- Kč. 

f) ZM schvaluje prodej zastavěného pozemku parc.č. 1772/6 o výměře 24 m2 v k.ú. 
Litoměřice vlastníkům stavby, a to ½ manželům K. a H.R., Litoměřice a ½ J.H.,  
Litoměřice za cenu 32.784,- Kč  a urazení nákladů za vypracování znal. posudku 504,- 
Kč. 

 

 
 
 
17.Prodej pozemku parc.č. 1445 o výměře 49 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice 
Žadatel: V.M. a M.M., Litoměřice 
 
Odůvodnění: Kontrolou bylo zjištěno, že pozemek (zahradu) užívají bez právního důvodu. Na základě 
oznámení mají zájem o odkoupení 
Stanovisko OÚRM: Dle platné územně plánovací dokumentace, kterou je Územní plán Litoměřice 
včetně změny (dále jen ÚPD), je pozemek parc.č. 1445 zařazen do ploch SC.1 - Smíšené využití 
centra města I (s omezenou dopravní dostupností). Uvedený pozemek slouží v současné době jako 
zahrada. Vzhledem k logické návaznosti na stávající zahradu u objektu v ul. . a vzhledem k tomu, že 
město nepředpokládá realizaci záměrů na tomto pozemku, lze konstatovat, že k případnému prodeji 
nemáme připomínek. 
Projednáno v MK dne 2.09.2013  Hlasováním  pro:6  proti: 0  zdržel se :0 
MK doporučuje 
Záměr prodeje projednán a schválen  na ZM 19.09.2013 pod bodem 183/6/13 
Zveřejněno na úřední desce: od 27.09.2013 do 14.10.2013  není připomínek ani námitek 
Cena stanovená dle znaleckého posudku č. 31/373/13                36.480,- Kč   tj. 744,- Kč/m2   
Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 1445 o výměře 49 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice za cenu 
dle znal.posudku ve výši 36.480,- Kč a náklady za vypracování znal.posudku 3.025,-Kč 
manželům V. a M.M., Litoměřice 
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18.Nákup pozemku parc.č. 2472/21 (ostat.plocha-komunikace) o výměře 457m2 v k.ú. Litoměřice 
Žadatel: I. AJ.K., Litoměřice( vlastníci 1/2) a Ing. K.V., Ústí nad Labem ( vlastník 1/2) 
 
Odůvodnění:  Žadatelé jsou vlastníci pozemku parc.č. 2472/21 (ostatní plocha-komunikace) o výměře 
457m 2 v k.ú. Litoměřice. Na pozemku je plánována výstavba místní komunikace -  veřejně prospěšná 
stavba. Žadatelé nabízejí odkoupení pozemku za cenu danou znaleckým posudkem, v souladu 
pravidly danými usnesením ZM usn. č. I/13  ze dne 10.9.2009. U odkoupení pozemků pro veřejně 
prospěšné stavby hradí daň z převodu nemovitostí prodávající; ostatní poplatky spojené s vkladem 
práva do KN bude hradit Město. 
Stanovisko OÚRM: Souhlasí s převodem pozemku 

Dopad na rozpočet města:  
Viz. 4202/4000 pro rok 2013 komunikace Miřejovická stráň v rámci schváleného rozpočtu   
Cena stanovená dle znal.posudku   č. 1977-13 činí  108.030, - Kč tj. 236,38 Kč/m2 
Záměr  projednán a schválen  na ZM 31.10.2013 pod bodem 217/7/13 
Návrh na usnesení       
 

ZM schvaluje nákup pozemku parc.č. 2472/21 (ost. plocha-komunikace) o výměře 457m 2 v k.ú. 
Litoměřice za cenu dle znal. posudku ve výši 108.030,- Kč  od spoluvlastníků I. a J. K., 
Litoměřice a Ing. K.V., Ústí nad Labem, k účelu umístění komunikace na Miřejovické stráni. 
Veškeré náklady spojené s vkladem práva do KN bude hradit Město Litoměřice. 
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19.Bezúplatný převod pozemků  v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 5996/2013 od ČR ÚZSVM, 
Rašínovo nábřeží 390, Praha 
Žadatel: OSMM 
 
Odůvodnění: Jedná se o pozemky veřejná zeleň a komunikace  v (ul. Pod Strání a Za statkem v k.ú. 
Pokratice). Dle zákona  o pozemních komunikacích č. 13/1997Sb., údržbu a správu provádí obec. 
Převody pozemků pod komunikacemi a veřejné prostranství  jsou dle zákona  č. 219/2000 Sb., o 
majetku ČR, převáděny na obce bezúplatně. 
Stanovisko OÚRM : Souhlasí s převodem 
 

Parcelní 
číslo Název druhu pozemku 

Číslo 
LV 
parcely 

Výměra  Lokalita 

600/1 ost.plocha-zeleň 60000 1428 ul. Pod Strání 
614/32 ost.plocha-zeleň 60000 52 ul. Pod Strání   
600/38 ost.plocha-komunikace 60000 116 Za statkem –Březinova cesta   
Záměr převodu projednán a schválen na ZM 10.12.2009  
Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu pozemků parc.č. 600/1, 614/32 a 600/38 v k.ú. 
Pokratice, č.j. 5996/2013 od ČR ÚZSVM,  Praha  
 

 
 
 
20.Bezúplatný převod pozemků  v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 6009/2013 od ČR ÚZSVM, 
Rašínovo nábřeží 390, Praha 
Žadatel: OSMM 
 
Odůvodnění: Jedná se o pozemek pod komunikací  v ul. Šeříková k.ú. Pokratice. Dle zákona  o 
pozemních komunikacích č. 13/1997Sb., údržbu a správu provádí obec. Převody pozemků pod 
komunikacemi a veřejné prostranství  jsou dle zákona  č. 219/2000 Sb., o majetku ČR, převáděny na 
obce bezúplatně. 
Stanovisko OÚRM : Souhlasí s převodem 
 

Parcelní 
číslo Název druhu pozemku 

Číslo 
LV 
parcely 

Výměra  Lokalita 

177/2 ost.plocha-komunikace 60000 297 ul. Šeříková 
Záměr převodu projednán a schválen na ZM 12.03.2009  
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Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu pozemku parc.č. 177/2 v k.ú. Pokratice, č.j. 
6009/2013 od ČR ÚZSVM, Rašínovo , Praha  
 

 
 
 
21.Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice ( ul. Masarykova, Komenského) formou 
smlouvy o budoucí darovací smlouvě (nutný odděl.geomet.plán) 
Žadatel:  Ústecký kraj, IČ: 70892156, 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. 
Jedná se o části pozemků: 
číslo parcely cca výměra m2 druh pozemku využití ulice 

1267/21 148 ostatní plocha silnice Masarykova 
1267/2 127 ostatní plocha silnice Masarykova 
1268/9 33 ostatní plocha silnice Komenského 
1268/1 260 ostatní plocha silnice Komenského 

 
Projednáno v MK dne 14.01.2013 Hlasováním  pro:6  proti:0  zdržel se :0 
MK doporučuje převod výše uvedených pozemků 
Záměr převodu projednán a schválen  na ZM 31.01.2013 pod bodem 21/1/13 
Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje smlouvu o budoucí darovací smlouvě na části pozemků parc.č. 1267/21, 1267/2, 
1268/9 a 1268/1 v k.ú. Litoměřice od Ústeckého kraje, Ústí nad Labem (nutný odděl.geomet.plán)  
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22. Bezúplatný převod pozemků včetně staveb  parc.č. 2355/41 o výměře 1349 m2 ost,plocha-
komunikace,  2355/43 o výměře 841 m2, 2355/111 o výměře 19 m2, 2355/112 o výměře 138 m2 a 
2355/138 o výměře 154 m2  
Žadatel: Chládek & Tintěra,  Litoměřice, IČ: 62743881 
 
Odůvodnění: Z důvodu ukončení developerského projektu výstavby bytových domů v ul. Platanová 
v k.ú. Litoměřice nabízí žadatel bezúplatný převod pozemků včetně veřejného osvětlení, komunikací a 
chodníků. Na pozemcích jsou vyasfaltované komunikace, dlážděné chodníky a travnatý porost. 
Předmětem převodu bude i revizní zpráva veřejného osvětlení s geodetickým zaměřením a 
geodetické zaměření porostů v digitální podobě. 
Stanovisko OSMM:  Pozemky jsou zatížené věcnými břemeny práva chůze a jízdy pro vlastníky BJ. 
Pozemky, které jsou kolem domu budou dány do výpůjčky vlastníkům BJ čp. 2204 ( toto bylo 
projednáno na místním šetření za účasti zástupce domu a vedoucího ÚRM ). 
Stanovisko OÚRM: S bezúplatným převodem z územního hlediska souhlasí   
Projednáno v MK dne 25.11.13  Hlasováním  pro:4  proti:0  zdržel se :0 
MK doporučuje převod nemovitostí 
Návrh na usnesení: 
 

ZM schvaluje bezúplatný převod (darování) pozemků včetně staveb komunikací, chodníků a 
veřejného osvětlení, parc.č. 2355/41 o výměře 1349 m2 (ost,plocha-komunikace), 2355/43           
o výměře 841 m2, 2355/111 o výměře 19 m2, 2355/112 o výměře 138 m2 a  2355/138 o výměře 154 
m2  od společnosti Chládek & Tintěra, a.s., Litoměřice, IČ: 62743881. Veškeré náklady  spojené 
s vkladem práva do KN bude hradit Město Litoměřice 
 

 
 
23.Úprava pohledávky (dluh na nájemném) z kupní ceny za prodej BJ č. 1035/13 v ul. Tylova., 
Litoměřice 
Žadatel:  OSMM 
 
Odůvodnění: Město prodalo  na základě schválených pravidel „prodej třetí osobě“ dne 18.03.2013 
veřejnou nabídkou bytovou jednotu v ul. Tylova 1035/13 v k.ú. Litoměřice i s nájemcem panem T. M. 
(dříve P.. Vzhledem ke skutečnosti, že dlužné nájemné ve výši 126.816,- Kč  T.M. a s ohledem na 
jeho zdravotní stav nelze prakticky vymáhat, navrhujeme z prodejní ceny BJ 990.000,- Kč uhradit tuto 
dlužnou částku na účet ÚSBH č. účtu: 94-3410460257/0100. Proto žádáme  ZM o souhlas s výše 
navrhovaným opatřením, tak aby byl tento dluh umořen.   
                               
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje úhradu pohledávky (dluh na nájemném ve výši 126.816,- Kč) z realizované kupní 
ceny za prodej bytové jednotky č. 1035/13 v ul. Tylova v k.ú. Litoměřice na účet Úseku správy 
bytového hospodářství (č. účtu: 94-3410460257/0100).  
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24.Zrušení věcného břemene práva chůze a jízdy po částech pozemků parc.č. 4682/2, 
4682/4,4684, 4682/8, 4682/10 a 4682/11 v k.ú. Litoměřice 
Žadatel: Dolnolabské elektrárny, a.s., Svitavy 
 
Odůvodnění: Žadatel dokončil  stavbu MVE a příjezdové komunikace. Obě stavby jsou zkolaudovány 
a zapsány v katastru nemovitostí. 
Před vlastní realizací v roce 2010 byly na žádost žadatele zřízeny vzájemně věcná břemena  - právo 
chůze a jízdy tak, aby ani žadatel ani město  nezůstalo bez přístupu na pozemky ve svém vlastnictví. 
Po zaměření dokončené stavby komunikace  bylo zjištěno, že došlo k drobným odchylkám původně 
plánované trasy  budoucí komunikace vybudované žadatelem  oproti skutečnému stavu. Výmazem 
věcného břemene z pozemků parc.č. 4682/2, 4682/4,4684, 4682/8, 4682/10, 4682/11 v k.ú. 
Litoměřice nebude dotčeno sjednané právo chůze a jízdy k užívání pozemků pro parc.č. 
5536/2,5536/3,5536/4,5536/5 v k.ú. Litoměřice, na kterých je stavba komunikace, která slouží 
veřejnosti jako cyklostezka. 
 
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje zrušení věcného břemene práva chůze a jízdy po částech pozemků parc.č. 
4682/2, 4682/4, 4684, 4682/8, 4682/10 a 4682/11 v k.ú. Litoměřice ve vlastnictví spol. 
Dolnolabské elektrárny, a.s., Svitavy, ve prospěch Města Litoměřice z důvodu nově 
vybudované účelové komunikace se zajištěním věcného břemene na pozemcích parc.č. 5536/2, 
5536/3, 5536/4 a 5536/5 v k.ú. Litoměřice  
 

 
2255..  
ZZřříízzeenníí  vvěěccnnééhhoo  bbřřeemmeennee  ––  uummííssttěěnníí,,  pprroovvoozzoovváánníí  úúddrržžbbyy  aa  oopprraavv  eelleekkttrriizzaaččnníí  ddiissttrriibbuuččnníí  
ssoouussttaavvyy  kk  ččáásstteemm  ppoozzeemmkkůů  ppaarrcc..čč..    22557733//88,,  22557733//1100,,  22660055//33,,  22660055//44,,  22660055//66  aa  22660088//66  
vv  kk..úú..LLiittoomměěřřiiccee  
Žadatel:  ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 
 
Odůvodnění: V rámci stavební akce „II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II.část1 etapa, 
okružní křižovatka Žernosecká- SO-403 přeložka vedení NN v Žernosecké ulici“ EP-12-4000885 byla 
žadatelem vybudována nová elektrizační distribuční soustava. 
Před stavební akcí byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě pro zřízení věcného břemene č. 
1833/2008 dne 3.10.2008. SSmmlloouuvvaa  bbyyllaa  uuzzaavvřřeennaa  mmeezzii  tteehhddeejjššíímm  vvllaassttnnííkkeemm  ÚÚsstteecckkýýmm  kkrraajjeemm  aa  
žžaaddaatteelleemm,,  ss  ddoojjeeddnnaannoouu  ččáássttkkoouu  2200,,--  KKčč//mm.. Město se stalo vlastníkem stavbou dotčených pozemků 
na základě darovací smlouvy, která byla uzavřena po dokončení okružní křižovatky a nového mostu.  
Objednavatelem geom. plánu  pro VCB  a jeho plátcem byl žadatel. Poplatky za vklad smlouvy do KN  
bude hradit žadatel.  
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Parcelní 
číslo 

Název druhu 
pozemku 

Způsob využití Výměra 
Druh 

zařízení 
(přípojka) 

Délka 
vedení bm 

náhrada za 
bm / Kč 

DPH 21% výpočet      
(bez DPH) 

2573/8 ostatní plocha ostat.komunikace 110 NN 26 20,00 109,20 520,00 

2573/10 ostatní plocha ostat.komunikace 182 NN 2 20,00 8,40 40,00 

2605/3 ostatní plocha zeleň 525 NN 44 20,00 184,80 880,00 

2605/4 ostatní plocha zeleň 233 NN 28 20,00 117,60 560,00 

2605/6 ostatní plocha ostat.komunikace 201 NN 32 20,00 134,40 640,00 

2608/6 ostatní plocha zeleň 77 NN 0 20,00 0,00 0,00 

cena celkem bez DPH   132   554,40 Kč 2 640,00 Kč 

cena celkem s DPH         3 194,40 Kč 

Výpočet jednorázové náhrady je shodný s ujednanou smluvní cenou podle smlouvy  budoucí č. 1833/2008 ze dne 3.10.2008uzavřené mezi Ústeckým 
krajemx Čez Distribucí, a.s. 

Návrh na usnesení 

ZM schvaluje zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační 
distribuční soustavy k částem pozemků parc.č.  22557733//88,,  22557733//1100,,  22660055//33,,  22660055//44,,  22660055//66  aa  22660088//66  
v k.ú.Litoměřice    dle GP 3667-429/2005 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuci, a.s.,  
Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši, 2640-Kč + 21% DPH a poplatky za vklad 
smlouvy do KN. 

 
 


