
POZVÁNKA 
 

na 2. jednání Zastupitelstva m ěsta Litom ěřic konaného dne 14.3. 2013 od 16:00 hod. 
v kongresovém sále Gotického hradu v Litom ěřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68  

 
Program:  
I. Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu 
II. Doplnění / stažení bodu programu 
III. Hlasování o programu 
IV. Body jednání: 

1. Rozpo čtová opat ření dle doporu čení FV ze dne 6.3.    
2. Změna účelu užití investi čního p říspěvku poskytnutého PO M ěN v Litom ěřicích  
3. Inventariza ční zpráva M ěsta Litom ěřice za rok 2012      
4. Poskytnutí dotace pro Destina ční agenturu České st ředoho ří, o.p.s.  
5. Schválení dodatku č. 1 k Zakládací smlouv ě Destina ční agentury České st ředoho ří, 

o.p.s.             
6. Schválení dotací na činnost pro OS Puellae cantantes, OS Klub p řátel chlapeckého 

sboru Páni kluci a OS Kinoklub ostrov  
7. Dotace na podporu činnosti sportovních oddíl ů – přímá dotace 
8. Dotace na podporu činnosti sportovních oddíl ů dle stavu členských základen 
9. Poskytnutí dotace na projekt Pomoc a podpora zdr av.postiž. a pe čujícím osobám  
10. Vydání Obecn ě závazných vyhlášek        
a) Vydání OZV č. 4/2013, kterou se mění OZV č. 6/2008, kterou se upravují pravidla pro pohyb 

psů na veřej. prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů 
b) Vydání OZV č. 5/2013 o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných 

prostranstvích 
c) Vydání OZV č. 6/2013, požární řád  
11. Schválení dohody o splátkách 
12. Schválení dodatku k dohod ě o splátkách  
13. Prominutí poplatku z prodlení 
14. Schválení nové Z řizovací listiny PO M ěN v Litom ěřicích 
15. a) Rezignace na členství v dozor čí radě 1. Geotermální Litom ěřice a.s. 

b) Úprava kompetencí p ři zastupování v SESO 
 

Majetkové záležitosti: 
Záměry: 

16. Prodej pozemku parc. č. 498/8 o vým ěře 21m2 v k.ú. Litom ěřice (stavební) 
17. Prodej zastav ěných pozemk ů parc.č. 5414/8 o vým ěře 16m2 a 5417/11 o vým ěře 22m2 

v k.ú. Litom ěřice 
18. Prodej pozemku parc. č. 2693/9 o vým ěře 7m2 a 2693/10 o vým ěře 6m2 v k.ú. Litom ěřice  
19. Žádost o bezúplatný p řevod pozemk ů dle p řiloženého seznamu v k.ú. Litom ěřice na ČR 

ÚZSVM 
20. Žádost o bezúplatný p řevod nemovitostí na základ ě novely zákona č. 172/1991 Sb. 

(173/2012 Sb.) 
21. Směnu pozemk ů vč. staveb parc. č. 4806/1, 4806/3, 4806/4, 4768/31, 4768/32,4794/20 

4795/1, 4795/2, 4796/12, 4797/4 a část poz. 4795/3 (majetek LV 6948, 7410) nutný 
odd ěl.geomet.plán za pozemky v majetku obce 2231/1 a 25 26 vše v k.ú. Litom ěřice a s 
finan čním doplatkem ve prosp ěch žadatele 

 
Prodeje: 

22. Nákup poz.parc. č. 2355/135 o vým ěře 5062m2 a darování pozemku parc. č. 2355/137 o 
vým ěře 194m2 vše v k.ú. Litom ěřice (pozemky Mi řejovická strá ň – pod budoucími  
komunikacemi) 

23. Nákup pozemku parc. č. 2355/136 o vým ěře 310m2  v k.ú. Litom ěřice (pozemky 
Miřejovická strá ň – pod budoucími  komunikacemi) 

24. Prodej pozemku parc. č. 3219 o vým ěře 93m2 (zahrada) v k.ú. Litom ěřice 
25. Prodej pozemku parc. č. 3220 o vým ěře 117m2 (zahrada) v k.ú. Litom ěřice  
26. Bezúplatný p řevod pozemk ů  v k.ú. Litom ěřice, sml. č.j. 6586/12 od ČR ÚZSVM, Praha  
27. Majetkoprávní vypo řádání majetku v k.ú. Litom ěřice – odstran ění duplicitního zápisu 

vlastnického práva k pozemku parc. č. 4004/27 v k.ú. Litom ěřice  



28. Nákup stavebních poz.p. č. 3291 o vým ěře 227 m2 a p.č. 3292 o vým ěře 315 m2 v k.ú. 
Litom ěřice  

29. Revokace usnesení I/24 ZM ze dne 8.03.2007 zm ěna kupujícího poz.parc. č. 2561/10 
v k.ú. Litom ěřice 

30. Vypo řádání vlastnických vztah ů ke kanaliza čnímu za řízení realizovanému v rámci 
stavby „Kanalizace mikroregionu Litom ěřice“ (v ěcné b řemeno na pozemcích spol. 
Čepro a.s.) 

31. Zřízení věcného práva – umíst ění, provozování údržby a oprav elektriza ční distribu ční 
soustavy k částem  pozemk ů parc.č. 44, 68/12, 84/1 v k.ú.Pokratice.   

32. Zřízení věcného práva – umíst ění, provozování údržby a oprav elektriza ční distribu ční 
soustavy k částem  pozemk ů parc.č. 85/1, 85/2, 120, 150/1, 154/2, 154/3, 172/20, 1345/68 
v k.ú.Pokratice.   

33. Zřízení věcného b řemene – umíst ění, provozování údržby a oprav elektriza ční 
distribu ční soustavy k částem pozemk ů parc.č. st. 87/1,1031/1,1053 v k.ú. Tlu čeň 

34. Zřízení věcného b řemene – umíst ění, provozování údržby a oprav elektriza ční 
distribu ční soustavy k částem pozemk ů parc.č. 2188/9, 2188/10, 2188/11 v k.ú. 
Litom ěřice 

35. Zřízení věcného b řemene – umíst ění, provozování údržby a oprav elektriza ční 
distribu ční soustavy k části pozemku parc. č. 1360/1 v k.ú. Pokratice 

 
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 : 14. 3. 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 6. 3. 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 6.3.2013 od 16:00 v zasedací místnosti Mírové náměstí Litoměřice 

Přítomni: 

• ing. Radek Lončák, MBA – předseda FV  
• ing. Vladimír Kestřánek, MBA – místopředseda FV 
• Václav Knotek 
• Jaroslava Elmanová 
• Ing. Jan Hrkal 
• 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:17:45  

Termín příštího jednání: 17.4. 2013  

Zapsal(a): ing. Iveta Zalabáková 
 



Hosté:  
ing. Křížová, Mgr. Tománek, Mgr. Tym,  
 
Ad 1. Návrhy na rozpo čtová opat ření: 
 
Dotace 2012 – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV schvaluje bez připomínek. 
(pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0)  
 
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) 
 
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, bytového a lesního hosp. – 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 územního rozvoje – 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 
Změna účelu využití investi čního p říspěvku poskytnutého m ěstem PO M ěn v roce 2012: 

- žádost PO Měn – viz příloha – bude předloženo jako samostatný bod do ZM 14.3. 
 

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 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 2/2013:  
- oproti  2/2012 navýšení o 4,8 mil. Kč (vývoj u jednotlivých daní – viz příloha) 
- další vývoj daňových příjmů bude nadále průběžně sledován 

 
  
   
 Přílohy: 

• Návrhy rozpočtových opatření  
• Žádost o řešení havarijního stavu střechy na MŠ Mládežnická 
• Žádost o změnu účelu investičního příspěvku poskytnutého PO Měn 
• Daňové příjmy k 2/2013 
 
 
 
 

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

33123/3327 MŠMT-  SR-ZŠ ul.  Havlíčkova -"Vzdělávání pro konkurencesch." 76 0,1 76,1 76 0,1 76,1 MŠMT-  SR-ZŠ ul.  Havlíčkova -"Vzdělávání pro konkurencesch." 33123/3327

33123/3327 MŠMT- ESF-ZŠ ul.  Havlíčkova -"Vzdělávání pro konkurencesch." 431 0,1 431,1 431 0,1 431,1 MŠMT- ESF-ZŠ ul.  Havlíčkova -"Vzdělávání pro konkurencesch." 33123/3327

33123/3328 MŠMT-  SR-ZŠ ul.   Ladova      -  "Vzdělávání pro konkurencesch." 106 0,1 106,1 106 0,1 106,1 MŠMT-  SR-ZŠ ul.   Ladova      -  "Vzdělávání pro konkurencesch." 33123/3328

33123/3328 MŠMT- ESF-ZŠ ul.  Ladova       -  "Vzdělávání pro konkurencesch." 601 0,2 601,2 601 0,2 601,2 MŠMT- ESF-ZŠ ul.  Ladova       -  "Vzdělávání pro konkurencesch." 33123/3328

400/6100 923,0 -0,5 922,5 923,0 -0,5 922,5 400/6100

5808/5000 SONO - bioodpad 200 50 250

1803/1000 úroky z bankovních účtů 720,6 0,5 721,1 190,0 0,5 190,5 bankovní poplatky za vedení účtu 1008/1000

1805/1000 -17 919 -50 -17 969

3811/3326 KÚÚK - účel. dot. - PO ZŠ ul. U Stadionu   - PAŽIT 18 -0,5 17,5 18 -0,5 17,5 KÚÚK - účel. dot. - PO ZŠ ul. U Stadionu   - PAŽIT 3811/3326

-14 843 0 -14 843 2 345 0 2 345

ÚZ/ORG N á z e v ÚZ/ORG

DOTACE + ostatní - rozp. opatření r. 2012 (zaokrouhlení na celé tisíce) 

1. Tabulka P ř í j m y V ý d a j e 

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

přebytek  rozpočtu 

N á z e v

Rozpočet (v tis. Kč)Rozpočet (v tis. Kč)

účel. dot. - lékařská služba první pomoci účel. dot. - lékařská služba první pomoci 



původní změna nový původní změna nový

1805/1000 zdroje z minulých let 30 914 4 30 918 2 4 6 VPS - účel. dot. - výd. na volbu prezidenta republiky - fin. vypořádání r. 2012 98008/2000

30 914 4 30 918 2 4 6

Rozpočet (v tis. Kč)

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)

ÚZ/ORG N á z e v

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



pro jednání ve finančním výboru, dne: 6.3.2013

předkládá odbor: ekonomický

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1. 1003/1000 TSM, PO - vratka neinv. příspěvku na provoz r. 2011 0 690 690

2. 1807/1000 ZČ - peněžní plnění nájmu 4 000 -333 3 667

3. 1805/1000 zdroje z minulých let 30 918 493 31 411

C e l k e m 34 918 850 35 768

původní změna nový

porušení rozp. kázně - účel. dot. 

"Litoměřice známé před i za svými hradbami"

C e l k e m 0 850 850

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Příjmy a výdaje :

1.-3. Vratka příspěvku na provoz od PO TSM (zejména z  důvodu úspory na zimní údržbě) ve výši 690 tis. Kč

použijeme na snížení zdrojů z min. let v rozpočtu.

2.-3. Z důvodu převzetí areálu výstaviště novým nájemcem od 1.2.2013 nebude dle nájemní smlouvy uhrazen 

nájem nemovitostí  za leden 013 - tj. z tohoto důvodu provedeno snížení příjmů.

Tento výpadek bude pokryt ze zdrojů minulých let.

4.-3. V 11/2012 provedena kontrola ROP SZ na dotaci "Litoměřice známé před i za svými hradbami" -konkrétně na

realizaci konference cestovního ruchu Stop and Stay v roce 2009. Na základě kontroly definováno porušení

rozpočtové kázně a stanoven odvod ve výši 420 408,- Kč. Proti tomuto odvodu podány námitky (zpracováno

JUDr. Svobodovou), ROP SZ ovšem námitky neuznala a byl doručen platební výměr na částku 420 408,- Kč.

K této částce bude po uhrazení základu ze strany ROP SZ vyměřeno ještě penále ve výši 100 % základu,

tj. dalších 420 408,- Kč. Město podalo dne 15.2. 013 žádost o prominutí základu i penále (prominutí se může  

pohybovat v rozmezí 75-90 %) - oba platební výměry je nutné ovšem nejdříve uhradit. Pokud bude ze strany

ROP SZ prominuto, finanční prostředky budou vráceny do rozpočtu.

V požadované částce 850 tis. Kč zahrnuty i správní poplatky za podání žádosti o prominutí.

Datum, podpis projednání s vedením města:   
(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     25.2.2013 Mgr. Karel Krejza

Datum, podpis navrhovatele:                   25.2.2013 Ing. Iveta Zalabáková

0 850 8504. 1008/1000

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 

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: 6.3.2013

předkládá odbor:

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

na rozsvícení vánočního stromu 0 10 10

Litoměřické varhaní léto 0 80 80

vinobraní 0 76 76

kino - provoz 0 384 384

divadlo 0 115 115

kulturní dům 0 373 373

2. 3806/3369 CŠJ - finanční vypořádání neinv. přísp. 0 26 26

3. 3803/3300 příspěvky od obcí na žáky ZŠ a děti MŠ 0 21 21

4. 3241/3200 HC Stadion Litoměřice - úroky z půjčky 0 33 33

0 1 118 1 118

původní změna nový

5. 3401/3400 kabel. tv - vysílání pořadů o Lovo. a Ltm. 288 3 291

6. 3406/3500 DK - VZT - ovládání, chlazení 2 250 650 2 900

7. 3300/3500 ZŠ, MŠ - oprava střech 500 370 870

11. 3300/3500 MŠ ul. Ladova 1-zateplení-žádost o dot.   0 150 150

8. 3046/3401 neinv. příspěvek, PO na provoz 2 727 -400 2 327

9. 3051/3401 neinv. příspěvek, PO na platy 4 725 -224 4 501

10. 1002/1000 rozpočtová rezerva 1 196 569 1 765

11 686 1 118 12 804

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy:

Příjmy a výdaje:

1., .5.-6, Finanční vypořádání nedočerpaných příspěvků na provoz PO MKZ za rok 2012 -  dle Směrnice 4/2012

7., 10., Úspora finančních prostředků bude použita: 

1/ pro DK - VZT ve výši 650 tis Kč - rozpočet akce ve výši 2 900 tis. Kč

2/ 370 tis. Kč žádost ředitelky o urychlené řešení havárie střechy - provozovna Mládežnická - viz příloha

     Celkový rozpočet na opravu včetně DPH činí cca 471 tis. Kč.  

3/ 3 tis. Kč k navýšení položky - kabelové tv. Při tvorbě rozpočtu bylo opomenuto, že v r. 2013 dojde 

     k navýšení DPH o 1 %.

4/ 15 tis. Kč k navýšení rozpočtové rezervy 

2., 10. Navrhujeme rozp. opatření dle finančního vypořádání mezi PO CŠJ a zřizovatelem na základě doložený 

podkladů za r. 2011 a r. 2012. 

příspěvek skutečnost pohledávka 

od zřiz. dle uvař. vůči

r. 2011 obědů zřiz.

obědy pro ZŠ                     274308/14,- Kč 3 800 000 3 840 312 -40 312

obědy pro soukr. školu         13909/14,- Kč 194 726 194 726 0

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

školství, kultury, sportu a PP

1. Tabulka P ř í j m y 

1.

2. Tabulka

Rozpočet (v tis. Kč)

ÚZ/ORG N á z e v

C e l k e m 

3806/3406

MKZ - finanční vypořádání neinv. přísp. PO, poskytnutého v r. 2012 

C e l k e m 

V ý d a j e

Rozpočet (v tis. Kč)

ÚZ/ORG N á z e v

Knihovna K. H. Máchy 



příspěvek skutečnost závazek

od zřiz. dle uvař. vůči

r. 2012 obědů zřiz.

obědy pro ZŠ                     288812/13,7181 Kč 4 000 000 3 961 951,90 38 048,10

obědy pro soukr. školu         12538/13,7181 Kč 200 000 171 997,54 28 002,46

PO CŠJ na základě předložených dokladů a skutečnosti převede na účet města částku 25 738,56 Kč. 

Finanční prostředky budou použity k navýšení rozpočtové rezervy.

3., 10. Převod příspěvku od obcí za dojíždějící žáky - platby, které byly splatné 12/2012.

Finanční prostředky budou použity k navýšení rozpočtové rezervy.

4., 10  Dle smlouvy o půjčce mezi HC Stadion Litoměřice a Městem Litoměřice se dlužník zavázal zaplatit   

úroky ve výši průměrného 12 M PRIBOR za předchozí rok + 0,1 ode dne podpisu sml. 

až do úplného zaplacení. Zaplacený úrok 32 985,- Kč bude použit k navýšení rozp. rezervy.

8., 9., 10. Pro rok 2013 nebyla zřizovateli poskytnuta ze SR dotace na výkon zřizovatelských funkcí knihoven 

ve výši cca 7 mil. Kč,  což je zhruba 90 % provozních nákladů PO Knihovna K.H. Máchy na rok.    

Vedení města deklaruje veřejný zájem na zachování knihovny s tím,  že na základě shora uvedené skutečnosti 

byl proveden rozbor jednotlivých oblastí hlavní činností PO ve vazbě na jejich nákladovost. 

Schválením nového organizačního řádu PO Knihovna K.H. Máchy URM č. 33/2/2013 dochází ke zrušení 

pobočky na ZŠ ul. Havlíčkova a reorganizaci v činnosti na hlavní pobočce Mír. náměstí - zrušení 3,8 tabul. míst

(2,8 financovaných v rámci příspěvku roku 2013). Snížení neinvestičního příspěvku ve výši 624 tis. Kč převádíme

do rozpočtové rezervy.

11. Žádáme o rozp. opatření ve výši 150 tis. Kč na základě mimořádné výzvy OPŽP "Zateplení veřejných budov" 

za účelem realizace akce "Zateplení a výměna oken MŠ  ul. Ladova 428/1". 

Finanční prostředky žádáme na vypracování aktuálního energetického auditu, přepracování PD a rozpočtu. 

Žádost bude podána prostřednictvím OPAS. Finanční prostředky požadujeme z rozp. rezervy. 

Datum, podpis projednání s vedením města: 25.2.2013 Mgr. Ladislav Chlupáč

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)  

Datum, podpis navrhovatele:                                   25.2.2013 Ing. Andrea Křížová



pro jednání ve finančním výboru, dne: 6.3.2013

předkládá odbor: správy majetku města

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

C e l k e m 

původní změna nový

1. 4205/4000 Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha 490 2 492

2. 4201/4000 odhady a geometrické plány 400 -2 398

C e l k e m 890 0 890

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Výdaje :

1.-2. Žádáme navýšení rozpočtu na položce Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha o 2 tis. Kč. Při tvorbě rozpočtu

jsme opomněli na zvýšené DPH od r. 2013. Finanční prostředky převádíme z položky odhady a geometrické 

plány. 

Datum, podpis projednání s vedením města:   
(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     25.2.2013 Mgr. Karel Krejza

Datum, podpis navrhovatele:                   25.2.2013 Mgr. Václav Härting

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: 6.3.2013

předkládá odbor: životního prostředí

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1. 1805/1000 zdroje z minulých let 31 411 4 000 35 411

3. 5811/5000 prodej dřeva 0 5 5

C e l k e m 31 411 4 005 35 416

původní změna nový

2. 5201/5200 Jiráskovy sady 6 350 4 000 10 350

4. 1002/1000 rozpočtová rezerva 1 765 5 1 770

C e l k e m 8 115 4 005 12 120

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Příjmy a výdaje :

1.-2. Během roku 2012 bylo převedeno na zvláštní účet Města Litoměřice 4 mil. Kč na inv. projekt

Jiráskovy sady. Z tohoto účtu nebyly v r. 2012 čerpány finanční prostředky. Projekt bude finančně započat  

až v letošním roce a proto je nutný návrh na rozpočtové opatření a finanční prostředky na tuto akci 

převést ze zdrojů min. let. 

3.-4. Příjmy z prodeje dřeva převádíme do rozpočtové rezervy města.

Datum, podpis projednání s vedením města:   
(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     25.2.2013 Mgr. Václav Červín

Datum, podpis navrhovatele:                   25.2.2013 Ing. Pavel Gryndler

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 

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: 6.3.2013

předkládá odbor:

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1. 8211/8200 Miřejovická stráň - dary na vybudovaní komunikace  0 50 50

0 50 50

původní změna nový

2. 8211/8200 Miřejovická stráň - dešťová kanalizace  4 750 -1 750 3 000

3. 8211/8200 Miřejovická stráň - vybudovaní komunikace  3 800 1 800 5 600

8 550 50 8 600

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy:

Příjmy a výdaje:

1.- 3. Miřejovická stráň - podíl na vybudování dopravní infrastruktury (50 tis. Kč na jednu parcelu) 

na základě usnesení zastupitelstva navýšit akci Miřejovická - vybudování komunikace.

2.- 3. Rozpočtová cena byla stanovena na základě rozpočtu k PD. Soutěží na podlimitní zakázku byla 

cena ponížena.

Datum, podpis projednání s vedením města: 25.2.2013 Mgr. Václav Červín

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)  

Datum, podpis navrhovatele:                                   25.2.2013 Přemysl Pech

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

územního rozvoje

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: 6.3.2013

předkládá odbor:

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

9014/9000 úvěr - koupě vozidla 70 41 111

9014/9000 úvěrová smlouva - splátka jistiny -30 -21 -51

40 20 60

původní změna nový

9014/9000 koupě vozidla 270 100 370

9014/9000 úvěrová smlouva - splátka úroků 15 -15 0

9014/9000 úvěrová smlouva - splátka pojistného  15 -3 12

1002/1000 rozpočtová rezerva 1 770 -62 1 708

2 070 20 2 090

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy:

Výdaje:

1. Při tvorbě rozpočtu nebyla uzavřená úvěrová smlouva na koupi vozidla pro městskou policii.

Na základě smlouvy navrhujeme rozpočtové opatření na jednotlivé položky, tj. na poskytnutý úvěr,  

koupi vozidla, splátku jistiny, úroků a pojistného. Při narovnání rozpočtu na úvěrovou sml. požadujeme

dorovnání rozpočtu na jednotl. položky v tab. z rozpočtové rezervy ve výši 62 tis. Kč. 

Datum, podpis projednání s vedením města: .2.2013 Mgr. Ladislav Chlupáč

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)  

Datum, podpis navrhovatele:                                   .2.2013 Ivan Králik

ÚZ/ORG N á z e v

ÚZ/ORG N á z e v

2. Tabulka

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

městská policie

1. Tabulka P ř í j m y 

Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 



pro jednání ve finančním výboru, dne: 6.3.2013

předkládá odbor: projektů a strategií

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

C e l k e m 

původní změna nový

1. 8207/9100 monitorovací zpráva Zimní stadion (dle smlouvy) 0 85 85

2. 9103/9100 příprava a realizace projektu 80 79 159

3. 1002/1000 rozpočtová rezerva 1 708 -164 1 544

C e l k e m 1 788 0 1 788

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Příjmy a výdaje :

1.-3. Žádáme zřízení rozpočtu na monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu "Dostavba Zimního 

stadionu Litoměřice". V předchozím roce bylo zpracování monitorovacích zpráv hrazeno z rozpočtu

odboru územního rozvoje. Finanční prostředky požadujeme z rozpočtové rezervy. 

2.-3. Žádáme navýšení rozpočtu přípravy a realizace projektů - ostatních služeb o 79 tis. Kč na právní služby

JUDr. Svobodové, týkající se kompletní přípravy zjednodušené podlimitní veřejné zakázky

k projektu MAESTRO, konkrétně pro VZ "Rozvoj aktivit Zdravého města" a vyhotovení protokolů z jednání 

hodnotící komise. Finanční prostředky požadujeme z rozpočtové rezervy. 

Datum, podpis projednání s vedením města:   
(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     27.2.2013 Mgr. Ladislav Chlupáč

Datum, podpis navrhovatele:                   25.2.2013 Mgr. Antonín Tym

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



rozp. rezerva zdroje z min. let

ÚZ 1002/1000 ÚZ 1805/1000

stav po 1. RO 1 196 30 914 32 110

dotace 0 4

mezisoučet 1 196 30 918

ekonomický 0 493

mezisoučet 1 196 31 411

správní 0 0

mezisoučet 1 196 31 411

školství 569 0

mezisoučet 1 765 31 411

správy majetku města 0 0

mezisoučet 1 765 31 411

životního prostředí 5 4 000

mezisoučet 1 770 35 411

územního rozvoje 0 0

mezisoučet 1 770 35 411

městská policie -62 0

mezisoučet 1 708 35 411

oddělení projektů a strategií -164 0

mezisoučet 1 544 35 411

stav po 2. RO 1 544 35 411 36 955

2. RO celkem 348 4 497 4 149

odbor celkem







Tab. č. 3

Výběr daní za období      

1-2/2013 

s porovnáním na období 1-2/2012

(údaje v tis. Kč)

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

42 500 46 540 5 000 7 000 3 700 4 900 0 0 39 500 45 000 20 000 19 300 93 800 91 460 17 000 20 100

1 5 863 7 076 715 329 368 467 0 0 6 916 7 108 0 0 7 829 8 541 217 169

2 4 098 4 248 161 326 779 902 0 0 260 331 0 0 14 301 16 824 56 16

3

9 961 11 324 876 655 1 147 1 369 0 0 7 176 7 439 0 0 22 130 25 365 273 185

4

5

6

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

7

8

9

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

10

11

12

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0

9 961 11 324 876 655 1 147 1 369 0 0 7 176 7 439 0 0 22 130 25 365 273 185

%
plnění 23 24 18 9 31 28 0 0 18 17 0 0 24 28 2 1

41 563 46 337

21 22

ZRUŠENÉ Daň z nem.

1121 1211 1511

PO PO-OBCE DPH

1122

VÝBĚR DANÍ V ROCE 2012 a 2013

Měsíc

1111 1112 1113 1119

FO-ZČ FO-SVČ FO-KV

Rozdíl plnění +/-

4 774(bez PO-OBCE)

CELKEM výběr daní (bez PO-OBCE)

% plnění (bez PO-OBCE)



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 : 14. 3. 2013 
 
předkládá :      Jan Szántó - místostarosta 
   
 
Návrh:  
Změna účelu užití investičního příspěvku poskytnutého PO Městská nemocnice v Litoměřicích 

 
 
 
Odůvodnění: 
 

- město poskytlo v roce 2012 PO Měn investiční příspěvek ve výši 2,5 mil. Kč na pořízení tzv. C – 
ramene (pojízdného rtg. přístroje) 

- v rámci veřejné zakázky Měn tento přístroj vysoutěžila za částku 1 681 900,- Kč vč. DPH, tj. nyní 
žádá o změnu účelu užití zbývající částky 818 100,- Kč za účelem pořízení stacionárního rtg. 
přístroje pro oddělení zobrazovacích metod (odhadované náklady na pořízení tohoto přístroje činí 
cca 4 – 5 mil. Kč vč. DPH)  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh na usnesení: 

ZM schvaluje změnu účelu užití zbývající části investičního příspěvku ve výši 818 100,- Kč 
poskytnutého příspěvkové organizaci Městská nemocnice v Litoměřicích (viz příloha orig. 
zápisu). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele :                                                 Přijaté usnesení ZM č. :                                              
 





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

N  Á  V  R  H     D  O     Z M 
 
 
 
pro jednání ZM,  dne : 14. 3. 2013 
 
předkládá :    Mgr. Ladislav Chlupáč 

 
 
Návrh:  
Inventarizační zpráva Města Litoměřice za rok 2012 
 
 
 
Odůvodnění: 

- dle bodu 2.7 Směrnice k provádění inventarizace (Příkaz starosty a tajemníka č. 5/2011) je se 
závěrem inventarizace (tj. inventarizační zprávou) seznámeno zastupitelstvo města  

- v rámci provedené inventarizace za rok 2012 nebyly zjištěny inventarizační rozdíly  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh na usnesení: 
ZM bere na vědomí Inventarizační zprávu Města Litoměřice za rok 2012 (viz příloha orig. zápisu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele :                                                 Přijaté usnesení ZM č. :                                              
 















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

N  Á  V  R  H     D  O     Z M 
 
 
 
pro jednání ZM,  dne : 14. 3. 2013 
 
předkládá :      Mgr. Ladislav Chlupáč - starosta 
   
 
Návrh:  
Poskytnutí dotace pro Destinační agenturu České středohoří, o.p.s. 

 
 
 
Odůvodnění: 
 

- jedná se o dotaci na činnost na rok 2013, město je spolu s Ústeckým krajem a Biskupstvím 
litoměřickým zakladatelem  

- výše dotace – 300 tis. Kč – je součástí schváleného rozpočtu města – viz ÚZ 02001/2000 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh na usnesení: 

a) ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 300 tis. Kč pro Destinační agenturu České 
středohoří, o.p.s., IČ: 287 50 853, se sídlem Tyršovo náměstí 68, 412 01 Litoměřice  

b) ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro Destinační agenturu České 
středohoří, o.p.s., (smlouva o dotaci viz příloha orig.  zápisu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele :                                                 Přijaté usnesení ZM č. :                                              
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE   
 
 

I. 
 Smluvní strany 

 
Poskytovatel: Město Litoměřice 
Sídlo:             Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice  
Zastoupený:   Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou 
IČ: 00263958 
DIČ: CZ00263958 
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. 
číslo účtu: 1524471/0100 
(dále jen ,,poskytovatel“) 
 
a 
 
Příjemce:      Destinační agentura České středohoří, o.p.s. 
Sídlo:           Tyršovo náměstí 68, 412 01 Litoměřice 
Zastoupený: Ing. Martinou Soldatkovou, ředitelkou  
Telefon: +420 777 797 296 
IČ: 28750853  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 107 – 1470530297/0100  
Příjemce je zapsán v rejstříku obecně prospěšných společností oddíl O, vložka č. 325 
(dále jen ,,příjemce“) 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace 
 

II. 
Poskytnutí dotace 

 
Poskytovatel poskytuje na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Litoměřice č. ................. 
ze dne 14.3.2013 dotaci ve výši 300.000,-Kč (slovy: třistatisíc korun českých), která bude 
převedena jednorázově bezhotovostně na účet příjemce č. účtu 107 – 1470530297/0100 do 
10-ti dnů od schválení zastupitelstvem.  
Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie 
(smlouva o založení Evropského společenství). 
 

III. 
Financování 

 
1. Dotace je poskytnuta za účelem uhrazení nutných výdajů spojených s činností 

Destinační agentury České středohoří, o.p.s. v roce 2013 a na realizaci projektů a 
aktivit podporujících rozvoj cestovního ruchu v destinaci České středohoří. 

2. Termín ukončení čerpání dotace je 31.12.2013.   
 

Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky: 
 

- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti, 
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- vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním činností stanovených 
zakládací smlouvou o.p.s., 

- byl vynaložen v souvislosti s činnostmi příjemce realizovanými v rámci 
běžného kalendářního roku, 

- byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce dotace na jeho 
účetních dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními 
podpůrnými doklady. 

 
Neuznatelný náklad je náklad na : 
 

- pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku, 
- dlužný úrok, 
- opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy, 
- nákupy pozemků a budov, 
- rekonstrukce a opravy nemovitostí, 
- ztráty z devizových kurzů, 
- nájemné s následnou koupí (leasing). 

 
 

IV. 
Práva a povinnosti  

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

a) Použít dotaci za účelem provádění činností stanovených zakládací smlouvou o.p.s., 
pro který byla dotace poskytnuta, a to do konce kalendářního roku, ve kterém byla 
poskytnuta a v souladu s touto smlouvou (dále jen ,,kalendářní rok“).  

 
b) Spolupracovat se subjekty působícími v oblasti cestovního ruchu při propagaci 

destinace České středohoří. 
 

c) Dotaci nepřevést na jiný subjekt. 
 

d) Odpovídat za hospodárné použití poskytnutých prostředků a jejich řádné a oddělené 
sledování v účetnictví, v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
e) Předat poskytovateli písemné závěrečné vyúčtování o použití poskytnuté dotace, a to 

do 31.1. následujícího kalendářního roku. 
 

f) Závěrečné vyúčtování čerpání dotace musí obsahovat přehled všech výdajů hrazených 
z dotace doložených kopiemi účetních dokladů.  

 
g) Zveřejňovat při všech příležitostech, že dotační prostředky poskytlo Město Litoměřice 

a uvádět logo města s názvem města na všech propagačních materiálech souvisejících 
s využitím dotačních prostředků. 

 
h) Umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití 

prostředku dotace a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do účetní evidence. 
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i) Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele z něhož mu byla 
poskytnuta v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než poskytnutá 
částka, a to do 15.2. následujícího kalendářního roku. 

  
j) Respektovat závěry kontroly provedené poskytovatelem. 

 
k) V případě, že porušení podmínek této smlouvy bude kvalifikováno jako porušení 

rozpočtové kázně, poskytovatel při něm postupuje dle ustanovení § 22 zákona            
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů.    

   
V. 

Sankce, odstoupení od smlouvy 
 
1. Poskytovatel je oprávněn v případě neplnění podmínek této smlouvy požadovat na příjemci 
vrácení dotace a příjemce je povinen na výzvu poskytovatele prostředky poskytnuté v rámci 
dotace vrátit ve lhůtě stanovené poskytovatelem. V případě prodlení příjemce s vrácením 
prostředků poskytnuté dotace, je poskytovatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty až 
do výše 15% z takové částky. Povinnost úhrady úroků z prodlení nebo penále je ustanovením 
o smluvní pokutě nedotčena. 
 
2.Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že příjemce poruší smluvní 
povinnosti stanovené touto smlouvou.  

 
VI. 

Ostatní ujednání 
 
1. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Město Litoměřice (poskytovatel) jako 
orgán územní samosprávy, je povinno poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti, 
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě obsažený, není 
označován za obchodní tajemství. Příjemce dotace prohlašuje, že: 

a) Město Litoměřice je oprávněno, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb.,             
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat 
veškeré informace o této smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového právního 
vztahu pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových dokladech, 
předávacích protokolech, nabídkách či jiných písemnostech), 

b) veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. ty které jsou použity v rámci tohoto 
závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob nepodléhají 
povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a 
zveřejněním. 

 
2.Příjemce dotace souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy, 
dotačního titulu a výše poskytnuté dotace.  
 
3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou písemných 
a číslovaných dodatků. 
 
4.Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.  
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5.Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž 
poskytovatel dotace obdrží dvě vyhotovení a příjemce dotace jedno vyhotovení smlouvy.  
 
6.Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních 
stran. 
 
 
V Litoměřicích dne ………… 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………....                                       ……………………………………… 
      Mgr. Ladislav Chlupáč                                                          Ing. Martina Soldatková                         
   starosta Města Litoměřice                                                  ředitelka Destinační agentury                  
                                                                                                     České středohoří, o.p.s. 



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:   14.3.2013 
předkládá: Mgr. Karel Krejza, místostarosta  
      Jan Szántó, místostarosta 
   
 
 
Návrh předložit před jednáním ZM, nejpozději do čtvrtka (7 dní před jednáním) do 12.00 hod. 
sekretariátu města.. Po zařazení do programu předkládá navrhovatel osobně s řádným odůvodněním. 
Má-li návrh souvislost s činností jiného odvětvového odboru MěÚ, je nutno uvést vyjádření tohoto 
odboru. Předkládající odbor předloží ZM návrh ve 2 vyhotoveních - 1x k zápisu a 1x navrhovateli. 
 
 
 
 
Návrh:   
Uzavření dodatku č. 1 k Zakládací listin ě o.p.s. České st ředoho ří  
 
 
 
Odůvodn ění:    
Doplnění čl.4, bod 4.9 a čl.5, bod 5.9.: 
 
1) Čl. 4, bod 4.9nově zní: Důvodem pro odvolání může být zejména: ztráta bezúhonnosti, jednání proti 
zájmům Společnosti, neomluvená absence 2x po sobě, porušení ustanovení zákona o obecně 
prospěšných společnostech, porušení ustanovení této zakládací smlouvy, schválených interních řádů, 
směrnic a jiných dokumentů, porušení závazku ze smluv Společností uzavřených.  
 
2) Čl. 5, bod 5.9 nově zní: Důvodem pro odvolání může být zejména: ztráta bezúhonnosti, jednání 
proti zájmům Společnosti, neomluvená absence 2x po sobě, porušení ustanovení zákona o obecně 
prospěšných společnostech, porušení ustanovení této zakládací smlouvy, schválených interních řádů, 
směrnic a jiných dokumentů, porušení závazku ze smluv Společností uzavřených. 
 
      
 
 
Návrh na usnesení:      
ZM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Zakládací smlouvě o.p.s. České středohoří (viz příloha 
orig.zápisu). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:          Přijaté usnesení: ______________ 
 
 



Příloha č. 2 
 

Dodatek č. 1 k Zakládací smlouvě 

obecně prospěšné společnosti České středohoří, o. p. s. 

se sídlem Tyršovo náměstí 68, 412 01 Litoměřice - město, IČ 287 50 853,                               
zapsané v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném              

Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl O, vložka 325 
 
 
 

Níže uvedení zakladatelé: 
1) Ústecký kraj 
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
IČ: 70892156  
zastoupený Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem   

2) Město Litoměřice 
Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 
IČ: 00263958 
zastoupené Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou   

3) Biskupství litoměřické 
Dómské náměstí 1/1, 412 01 Litoměřice 
IČ: 00445126 
zastoupené J. Exc. Mons. Janem Baxantem, biskupem litoměřickým 

 

se dohodli na dodatku č. 1 k Zakládací smlouvě obecně prospěšné společnosti s názvem České 
středohoří,o.p.s. (dále jen „společnost“) se sídlem Tyršovo náměstí 68, 412 01 Litoměřice, takto:  
 
1) Čl. 4, bod 4.9 nově zní: Důvodem pro odvolání může být zejména: ztráta bezúhonnosti, jednání 
proti zájmům Společnosti, neomluvená absence 2x po sobě, porušení ustanovení zákona o obecně 
prospěšných společnostech, porušení ustanovení této zakládací smlouvy, schválených interních řádů, 
směrnic a jiných dokumentů, porušení závazku ze smluv Společností uzavřených. 
 
2) Čl. 5, bod 5.9 nově zní: Důvodem pro odvolání může být zejména: ztráta bezúhonnosti, jednání 
proti zájmům Společnosti, neomluvená absence 2x po sobě, porušení ustanovení zákona o obecně 
prospěšných společnostech, porušení ustanovení této zakládací smlouvy, schválených interních řádů, 
směrnic a jiných dokumentů, porušení závazku ze smluv Společností uzavřených. 
 
3) Ostatní ujednání Zakládací smlouvy společnosti zůstávají beze změn. 
 
4) O uzavření tohoto dodatku k zakládací smlouvě bylo rozhodnuto: 
a/ Zastupitelstvem města Litoměřice č………………..................../2013 ze dne……..............2013. 
b/ Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č......................../2013 ze dne......................2013. 
 
5) Tento dodatek k Zakládací smlouvě společnosti je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž po jednom 
výtisku obdrží každý zakladatel, jeden výtisk bude založen v evidenci společnosti a dva výtisky budou 
přiloženy k návrhu na zápis změny zapsaných údajů do rejstříku obecně prospěšných společností. 

noskova.v
Přeškrtnutí



Příloha č. 2 
 

 
6) Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu zakladateli. 

 
  

 
 

datum Ústecký kraj 
Oldřich Bubeníček 

  
 
 

datum Město Litoměřice 
Mgr. Ladislav Chlupáč 

  
 
 

datum Biskupství litoměřické 
J. Exc. Mons. Jan Baxant 

  
 
 

  
  
  

 



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:  14.3. 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 dotací na činnost pro OS Puellae cantantes, OS Klub přátel chlapeckého sboru Páni kluci a 
OS Kinoklub ostrov. 
  
 
Odůvodn ění:   
Odbor ŠKSaPP má v rozpočtu schválenou částku 500.000,-Kč jako účelovou dotaci na činnost 
pěveckým sborům, hudebním a divadelním souborům a subjektům působícím v oblasti kultury 
v Litoměřicích na rok 2013. Poskytnutí finančních příspěvků jednotlivým subjektům bylo  na základě 
doporučení komise kultury schváleno usnesením  RM č. 54/3/2013 dne 14.2.2013 (viz příloha). 
  
V případě poskytnutí dotace, která převyšuje částku 50.000,-Kč je vyhrazeno právo rozhodování 
Zastupitelstvu obce ( dle zákona o obcích ). 
 
                            
Návrh na usnesení:     
ZM schvaluje poskytnutí dotací na činnost pro OS Puellae cantantes, OS Klub přátel chlapeckého 
sboru Páni kluci a OS Kinoklub ostrov (viz příloha orig. zápisu). 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        



                                                                                                                              DOTACE NA ČINNOST - KULTURA - sbory a soubory
426,4392324

druh 
činnosti

členská 
základna d ěti a 

mládež 2013

dotace 
činnost 
paušál

dotace na 
člena - 

děti/mládež

dotace na 
činnost 
celkem

1 sbor Občanské sdružení Puellae cantantes 144 40 000 61 407 101 407
2 sbor Klub přátel chlapeckého sboru Páni kluci 104 40 000 44 350 84 350
3 sbor Základní umělecká škola Litoměřice                  ( Hlásek ) 50 10 000 21 322 31 322
4 sbor Dívčí pěvecký sbor Máj Litoměřice 50 10 000 21 322 31 322
5 sbor Cantica Bohemica 1 10 000 426 10 426
6 sbor Občanské sdružení Oethos Litoměřice 29 10 000 12 367 22 367

Celkem sbory 120 000 161 194 281 194
7 divadlo Divadelní spolek Litoměřice                             ( Loudidlo ) 25 10 000 10 661 20 661
8 divadlo Občanské sdružení literárně dramatického souboru Li-Di 20 30 000 8 529 38 529
9 divadlo Hynkovo hravé divadlo, o.s. 6 30 000 2 559 32 559
10 divadlo Základní umělecká škola Litoměřice              ( Mladivadlo ) 25 10 000 10 661 20 661
11 divadlo Klub ochotníků a přátel loutkového divadla 3 10 000 1 279 11 279

 Celkem divadla 90 000 33 689 123 689
12 ostatní Dílna ručního papíru 4 5 000 1 706 6 706
13 ostatní Fotoklub Porta 0 5 000 0 5 000
14 ostatní Salva Guarda 0 5 000 0 5 000
15 ostatní Galerie Ve dvoře Litoměřice 0 5 000 0 5 000
16 ostatní Bejvávalo 8 5 000 3 411 8 411

                         Celkem ostatní 25 000 5 117 30 117
17 kino Kinoklub Ostrov, o.s. 0 40 000 0 40 000

                       Celkem  kino 40 000 0 40 000
                        DOTACE CELKEM 469 275 000 200 000 475 000



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:    14.3.2013 
předkládá:                    Mgr. Ladislav Chlupá č, starosta    
   
 
 
 
Návrh předložit před jednáním ZM, nejpozději do čtvrtka (7 dní před jednáním) do 12.00 hod. 
sekretariátu města.. Po zařazení do programu předkládá navrhovatel osobně s řádným odůvodněním. 
Má-li návrh souvislost s činností jiného odvětvového odboru MěÚ, je nutno uvést vyjádření tohoto 
odboru. Předkládající odbor předloží ZM návrh ve 2 vyhotoveních - 1x k zápisu a 1x navrhovateli. 
 
Návrh:   
 
Dotace na podporu činnosti sportovních oddílů – přímá dotace a uzavření smluv o dotacích. 
 
 
Odůvodn ění:    
 
V rozpočtu Města Litoměřice pro rok 2013 pod ÚZ 03241/3200 byla schválena částka pro přiznání 
dotací na činnost sportovním oddílům – přímá dotace.   
 
Způsob rozdělení finančních příspěvků jednotlivým sport. oddílům byl doporučen RM dne 5.3.2013 dle 
předloženého návrhu komise sportu při RM v těchto výších: 
 
HC Stadion Litoměřice   lední hokej           500.000,- Kč 
Slavoj BK Litoměřice                   basketbal                260.000,- Kč 
Fotbalový klub Litoměřice   fotbal                       200.000,- Kč 
Sport Judo Litoměřice, o.s.  judo                         110.000,- Kč 
Veslařský klub Slavoj Litoměřice  veslování                 100.000,- Kč 
T.T.C. Litoměřice               stolní tenis     60.000,- Kč 
TJ Slavoj Litoměřice                 hokejbal           50.000,- Kč 
TJ Slavoj Litoměřice                    šerm                      40.000,- Kč 
SK GT Pokratice - Litoměřice      trampolíny                    30.000,- Kč 
TJ Slavoj Litoměřice   tenis             50.000,- Kč    
                                                                                         1,400.000,- Kč  
   
 
Návrh na usnesení:     
 
ZM schvaluje  
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        



Vzorová smlouva o poskytování dotací na činnost pro sportovní oddíly  
 

SMLOUVA O DOTACI  
 
 
Město Litom ěřice 
se sídlem Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 
IČ: 00263958 
zastoupené starostou Mgr. Ladislavem Chlupáčem 
(dále jen poskytovatel) 
 
a 
 
název sdružení 
se sídlem ………………………… 
IČ: ………………………………… 
zastoupené ……………………… 
(dále jen příjemce) 
 
 

uzavírají tuto smlouvu: 
 

Čl. 1 
Předmět a účel smlouvy  

 
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace ze strany poskytovatele na 
částečnou úhradu zabezpečení činnosti příjemce pro rok 2013 (platby pronájmů, energie, 
nákup materiálů, sportovního náčiní, výbavy (vyjma dlouhodobého hmotného/nehmotného 
investičního majetku), pořádání turnajů, soutěží vč. nákupu věcných odměn a cen pro 
účastníky, účast na soutěžích vč. souvisejících personálních nákladů, výcvikových 
táborech, tréninkových srazech (ubytování, stravování, dopravné), startovné, cestovné, 
platby rozhodčím, soutěžně technické záležitosti (hostování a přestup hráčů), neinvestiční 
opravy (havárie), údržba vlastních sportovišť).  
 
 

Čl. 2 
Výše a způsob poskytnutí dotace  

 
1. Poskytovatel na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, a ve 
smyslu usnesení Zastupitelstva města Litoměřice č……………..ze dne ……., poskytuje ze 
svého rozpočtu na rok 2013 dotaci na výdaje uvedené v Čl. 1 této smlouvy ve výši 
……....... Kč (slovy: ............  korun českých). Tato dotace bude příjemci poskytnuta na 
účet č……………………… vedený u ………………….., nejpozději do 7 dnů od doručení 
podepsané smlouvy příjemcem.   
 
 

Čl. 3 
Práva a povinnosti smluvních stran  

 
1. Poskytnutou dotaci příjemce přijímá a zavazuje se ji použít výhradně k úhradě výdajů 
specifikovaných v Čl. 1 této smlouvy. 
 
2. Poskytovatel si vyhrazuje právo provést kontrolu využití poskytnutých prostředků dotace 
na základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Příjemce se tímto zavazuje 



umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu a v této souvislosti jim 
umožní nahlížet do účetní evidence. 
 
3. Příjemce se zavazuje předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace nejpozději 
do 31.1.2014.  
  
4. Pokud poskytnutá dotace bude příjemcem použita v rozporu s touto smlouvou, je 
příjemce povinen tuto dotaci vrátit poskytovateli nejpozději do 15.2.2014 zpět na účet 
poskytovatele. 
 
5. V případě, že dotace nebude příjemcem využita v plné výši, je příjemce povinen tuto 
nevyčerpanou část poskytovateli vrátit nejpozději do 15.2.2014 na účet poskytovatele. 
 
6. Pokud příjemce nedodrží termíny pro vrácení dotace dle Čl. 3 odst. 4 a 5 této smlouvy, 
je povinen zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý 
den prodlení. 
 
7. Na originálech dokladů v účetní evidenci příjemce bude u nákladů proplácených 
z dotace města uvedeno:  „Tento náklad je hrazen z dotace Města Litoměřice“. 
 
 

Čl. 4 
Závěrečná ustanovení  

 
1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž po jednom vyhotovení 
obdrží poskytovatel a příjemce. 
 
2. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této smlouvy, a že je projevem jejich 
pravé a svobodné vůle, a že nebyla ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek. 
 
3. Smlouva o dotaci nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. 
  
4. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky za souhlasu obou smluvních 
stran, platnost těchto dodatků je podmíněna souhlasem Zastupitelstva města Litoměřice. 
 
5. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že poskytovatel jako orgán územní 
samosprávy je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona  
č. 106/1999 S., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Smluvní strany 
souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě není označován za obchodní 
tajemství. 
 
V Litoměřicích dne ……………                        V Litoměřicích dne ………………. 
 
 
 
 
……………………………………                      ………………………………………. 
Město Litoměřice                                             název sdružení            
zastoupené starostou                               statutární zástupce 
Mgr. Ladislavem Chlupáčem                               
 



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:    14.3.2013 
předkládá:                    Mgr. Ladislav Chlupá č, starosta    
   
 
 
 
Návrh předložit před jednáním ZM, nejpozději do čtvrtka (7 dní před jednáním) do 12.00 hod. 
sekretariátu města.. Po zařazení do programu předkládá navrhovatel osobně s řádným odůvodněním. 
Má-li návrh souvislost s činností jiného odvětvového odboru MěÚ, je nutno uvést vyjádření tohoto 
odboru. Předkládající odbor předloží ZM návrh ve 2 vyhotoveních - 1x k zápisu a 1x navrhovateli. 
 
 
Návrh:   
 
Dotace na podporu činnosti sportovních oddílů dle stavu členských základen a uzavření smluv o 
dotacích. 
 
 
Odůvodn ění:    
 
V rozpočtu Města Litoměřice pro rok 2013 pod ÚZ 03241/3200 byla schválena částka pro přiznání 
dotací na činnost sportovním oddílům dle stavu členských základen.    
 
Způsob rozdělení finančních příspěvků jednotlivým sport. oddílům byl doporučen RM dne 5.3.2013 dle 
předloženého návrhu komise sportu při RM.  
   
 
Návrh na usnesení:     
 
ZM schvaluje  
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        



                                     Dotace na činnost sportovním oddíl ům dle členských základen pro rok 2013

2013 TJ/SK Počty počet Dotace

dospělí dorost děti ostatní mládež celkem body celkem v Kč

3506042 TJ Slavoj Litoměřice 215 16 148 164 344 379 50 822 Kč

3506043 TJ Slovan Litoměřice 12 29 69 98 225 110 33 241 Kč

3506045 HC Stadion Litoměřice 35 39 114 153 0 188 přímá dotace

3506061 TJ Sokol Pokratice - Litoměřice 228 38 122 160 358 388 52 890 Kč

3506122 JC Litokan Litoměřice 14 6 39 45 96 59 14 183 Kč

3506123 TTC Litoměřice 25 8 19 27 0 52 přímá dotace

3506128 FK Litoměřice 112 33 92 125 0 237 přímá dotace

3506133 SKGT Litoměřice 16 2 18 20 0 36 přímá dotace

3506141 Sport Judo Litoměřice, o.s. 31 5 77 82 0 113 přímá dotace

3506177 Karatedó Steklý 15 7 54 61 129 76 19 058 Kč

3506179 Litoměřická florbalová parta LFP  198 39 26 65 169 263 24 968 Kč

3506181 EŠ-KC Litoměřice 18 4 23 27 58 45 8 569 Kč

ŠSK 7.ZŠ 0 0 188 188 376 188 10 528 Kč

ŠSK 8.ZŠ 0 27 109 136 299 136 8 372 Kč

TJ Sokol Litoměřice 168 26 51 77 180 245 26 593 Kč

Klub potápěčů Kraken LTM 12 12 76 88 188 100 27 775 Kč

TAPOS Litoměřice 40 16 42 58 132 98 19 501 Kč

3506185 Plavecký klub Litoměřice, o.s. 28 7 91 146 244 349 272 51 561 Kč

DMC Revolution o.s. 10 25 0 173 198 248 208 36 639 Kč

KRK triatlon Ltm o.s. 25 2 14 16 34 41 5 023 Kč

Aerobic Club Litoměřice 1 0 15 15 30 16 4 432 Kč

ISSHIN KAN Litoměřice 25 7 32 39 85 64 12 558 Kč

Litoměřická šachová škola o.s. 5 0 0 88 88 88 93 13 001 Kč

LTM Bikers 23 8 11 19 46 42 6 796 Kč

Šachový klub Slavoj Litoměřice, o.s. 21 3 12 15 33 36 4 875 Kč

Atletická přípravka při ZŠ Ladova Litoměřice, o.s. 0 0 49 49 98 49 14 478 Kč

Klub stolního tenisu Kalich Litoměřice 17 0 14 14 28 31 4 137 Kč

Slavoj Basketbalový klub Litoměřice 65 50 39 89 0 154 přímá dotace

Veslařský klub Slavoj Litoměřice 59 16 31 47 0 106 přímá dotace

CELKEM 1 418 425 1 575 407 2 407 3 593 3 825 450 000 Kč

 

Bod/Kč
148 Kč
28 Kč



Vzorová smlouva o poskytování dotací na činnost pro sportovní oddíly  
 

SMLOUVA O DOTACI  
 
 
Město Litom ěřice 
se sídlem Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 
IČ: 00263958 
zastoupené starostou Mgr. Ladislavem Chlupáčem 
(dále jen poskytovatel) 
 
a 
 
název sdružení 
se sídlem ………………………… 
IČ: ………………………………… 
zastoupené ……………………… 
(dále jen příjemce) 
 
 

uzavírají tuto smlouvu: 
 

Čl. 1 
Předmět a účel smlouvy  

 
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace ze strany poskytovatele na 
částečnou úhradu zabezpečení činnosti příjemce pro rok 2013 (platby pronájmů, energie, 
nákup materiálů, sportovního náčiní, výbavy (vyjma dlouhodobého hmotného/nehmotného 
investičního majetku), pořádání turnajů, soutěží vč. nákupu věcných odměn a cen pro 
účastníky, účast na soutěžích vč. souvisejících personálních nákladů, výcvikových 
táborech, tréninkových srazech (ubytování, stravování, dopravné), startovné, cestovné, 
platby rozhodčím, soutěžně technické záležitosti (hostování a přestup hráčů), neinvestiční 
opravy (havárie), údržba vlastních sportovišť).  
 
 

Čl. 2 
Výše a způsob poskytnutí dotace  

 
1. Poskytovatel na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, a ve 
smyslu usnesení Zastupitelstva města Litoměřice č……………..ze dne ……., poskytuje ze 
svého rozpočtu na rok 2013 dotaci na výdaje uvedené v Čl. 1 této smlouvy ve výši 
……....... Kč (slovy: ............  korun českých). Tato dotace bude příjemci poskytnuta na 
účet č……………………… vedený u ………………….., nejpozději do 7 dnů od doručení 
podepsané smlouvy příjemcem.   
 
 

Čl. 3 
Práva a povinnosti smluvních stran  

 
1. Poskytnutou dotaci příjemce přijímá a zavazuje se ji použít výhradně k úhradě výdajů 
specifikovaných v Čl. 1 této smlouvy. 
 
2. Poskytovatel si vyhrazuje právo provést kontrolu využití poskytnutých prostředků dotace 
na základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Příjemce se tímto zavazuje 



umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu a v této souvislosti jim 
umožní nahlížet do účetní evidence. 
 
3. Příjemce se zavazuje předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace nejpozději 
do 31.1.2014.  
  
4. Pokud poskytnutá dotace bude příjemcem použita v rozporu s touto smlouvou, je 
příjemce povinen tuto dotaci vrátit poskytovateli nejpozději do 15.2.2014 zpět na účet 
poskytovatele. 
 
5. V případě, že dotace nebude příjemcem využita v plné výši, je příjemce povinen tuto 
nevyčerpanou část poskytovateli vrátit nejpozději do 15.2.2014 na účet poskytovatele. 
 
6. Pokud příjemce nedodrží termíny pro vrácení dotace dle Čl. 3 odst. 4 a 5 této smlouvy, 
je povinen zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý 
den prodlení. 
 
7. Na originálech dokladů v účetní evidenci příjemce bude u nákladů proplácených 
z dotace města uvedeno:  „Tento náklad je hrazen z dotace Města Litoměřice“. 
 
 

Čl. 4 
Závěrečná ustanovení  

 
1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž po jednom vyhotovení 
obdrží poskytovatel a příjemce. 
 
2. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této smlouvy, a že je projevem jejich 
pravé a svobodné vůle, a že nebyla ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek. 
 
3. Smlouva o dotaci nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. 
  
4. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky za souhlasu obou smluvních 
stran, platnost těchto dodatků je podmíněna souhlasem Zastupitelstva města Litoměřice. 
 
5. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že poskytovatel jako orgán územní 
samosprávy je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona  
č. 106/1999 S., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Smluvní strany 
souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě není označován za obchodní 
tajemství. 
 
V Litoměřicích dne ……………                        V Litoměřicích dne ………………. 
 
 
 
 
……………………………………                      ………………………………………. 
Město Litoměřice                                             název sdružení            
zastoupené starostou                               statutární zástupce 
Mgr. Ladislavem Chlupáčem                               
 



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: 14.3.2013 
předkládá: OSVaZ Ing. Bc. Renáta Jurková 
 
 
 
 
Návrh:  Poskytnutí dotace na projekt Pomoc a podpora zdravotně postiženým a pečujícím 
osobám 
 
 
 
Odůvodnění:    

Zastupitelstvo města na doporučení finančního výboru schválilo v rámci rozpočtu na rok 2013 
v kapitole odboru sociálních věcí a zdravotnictví položku 06018 částku 450 tis. na zajištění úkolů 
v rámci komunitního plánu sociálních služeb. Komunitní plán sociálních služeb města Litoměřice na 
období let 2010 – 2013 byl schválen zastupitelstvem města dne 5.8.2010.  
Manažerská skupina komunitního plánování sociálních služeb na svém posledním jednání dne 
25.2.2013 navrhla čerpání této položky ve výši 60 000,- Kč na projekt „Pomoc a podpora zdravotně 
postiženým a pečujícím osobám“, který bude realizovat příspěvkové organizace města Centrum pro 
zdravotně postižené děti a mládež Srdíčko. Projekt je zaměřen na pomoc a podporu zdravotně 
postiženým uživatelům soc. služeb a pečujícím osobám při řešení jejich nepříznivé sociální situace.  
 
 
 
 
Návrh na usnesení:     
 
a) ZM schvaluje poskytnutí dotace na projekt „Pomoc a podpora zdravotně postiženým a 
 pečujícím osobám“. 
b)  ZM schvaluje uzavření smlouvy o dotaci s Centrem pro zdravotně postižené děti a mládež – 
 SRDÍČKO. 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:       Přijaté usnesení ZM č.:        
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Město Litoměřice, IČ: 00263958, 
se sídlem: Mírové náměstí 15/7, Litoměřice 

zastoupené: místostarostou města Janem Szántó 

bankovní spojení: Komerční banka a. s.,  č. ú. 1524471/0100 

ze strany jedné jako poskytovatel, 

 

a 

 

Název organizace: Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, IČ: 70854165 

Se sídlem: Revoluční 30, 32, 412 01 Litoměřice  

Zastoupená: ředitelkou Bc. Ivanou Humlovou 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.,   č. účtu: 94-3407750237/0100 

ze strany druhé jako příjemce, 

 

uzavírají níže uvedeného dne tuto 

 

 

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA LITOMĚŘICE  
(dále jen „Smlouva“) 

 

k účelu dotace na projekt „Pomoc a podpora zdravotně postiženým a pečujícím osobám“ a to na období 

roku 2013 

 

 

Článek I. 

Výše a způsob poskytnutí dotace 

 

1. Poskytovatel na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a ve smyslu usnesení    

Zastupitelstva města Litoměřice ze dne 14.3.2013, bod č. …..  poskytuje ze svého rozpočtu na rok 2013 dotaci 

na výdaje spojené s projektem „Pomoc a podpora zdravotně postiženým a pečujícím osobám“  ve výši        

60 000 Kč (slovy: šedesáttisíc  korun českých).  

 

 
 2. Dotace bude poukázána jednorázově na účet příjemce č. 94-3407750237/0100 

 

 

Článek II. 

Účel využití dotace 

   

Dotace je poskytnuta účelově na projekt „Pomoc a podpora zdravotně postiženým a pečujícím osobám“ a 

lze ji použít pouze na úhradu výdajů přímo souvisejících s realizací tohoto projektu. Příjemce se zavazuje čerpat 

dotaci dle rozpočtu, který je Přílohou č. 1 této Smlouvy. V rozpočtu je možné přesunout prostředky mezi 

jednotlivými kapitolami ve výši do 10% objemu původního rozpočtu kapitoly, z níž jsou prostředky přesouvány. 

Přesun prostředků v rámci jednotlivých kapitol je možný do výše 10% původní částky dané položky. Přesun 

prostředků uvnitř kapitol nebo mezi jednotlivými kapitolami musí být zdůvodněn v závěrečné zprávě. Vyšší 

převod finančních prostředků podléhá schválení manažerské skupiny komunitního plánování.  

 
Článek III. 

Vyúčtování dotace a práva a povinnosti smluvních stran 

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

 

1. Použít dotaci za účelem realizace vybraného projektu, pro který byla dotace poskytnuta, a to do konce roku, 

ve kterém byla poskytnuta. 

 

2. Vést řádně a odděleně v účetní evidenci čerpání prostředků od poskytovatele. Poskytovatel si vyhrazuje právo 

provést kontrolu na základě zákona č. 320/2001 Sb. v platném znění a v této souvislosti nahlížet do účetnictví 

příjemce. Příjemce se tímto zavazuje výše uvedenou kontrolu umožnit a přijaté závěry kontroly respektovat. 

 

3. Uvádět viditelně na všech písemnostech a při všech akcích souvisejících s realizací projektu, že aktivita nebo 

služba byla podpořena Městem Litoměřice. Příjemce se zavazuje informovat veřejnost o činnostech 
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podporovaných Městem. Příjemce dotace je povinen zveřejnit článek se stručným popisem projektu na 

webových stránkách http://komplan.litomerice.cz/ do 1 měsíce od podpisu smlouvy o dotaci.   

 
4. Předat poskytovateli vyúčtování a písemnou závěrečnou zprávu o poskytnuté dotaci. Závěrečnou zprávu je 

příjemce povinen předložit v případě předčasného ukončení projektu do dvou měsíců po ukončení realizace 

projektu, v případě řádného ukončení nejpozději do 20. ledna roku následujícího, ve kterém byla ukončena 

realizace projektu. 

 

 

 

Závěrečná zpráva musí obsahovat: 

- označení příjemce dotace, celkové zhodnocení projektu, přínos projektu pro cílové skupiny a 

zhodnocení projektu ze strany cílové skupiny, vyúčtování poskytnuté dotace.   

- Jako přílohu závěrečné zprávy doloží příjemce dotace materiály a dokumenty vytvořené v průběhu 

realizace projektu /např. fotografie, novinové články, plakáty, prezenční listiny apod./. 

 

5. Na originálech dokladů proplácených z dotace města bude uvedeno:  „Tento náklad je hrazen z dotace 

Města Litoměřice“. 

6. Obdrží-li v průběhu příslušného kalendářního roku příjemce dotace duplicitně finanční prostředky na tytéž 

náklady projektu financovaných Městem (např. od MPSV ČR, fondů EU apod.), oznámí neprodleně tuto 

skutečnost Městu a poskytnutou dotaci městu vrátí do 15 dnů ode dne, co nastala skutečnost podmiňující vrácení 

dotace Městu. 

 

Článek IV. 

Doba trvání smlouvy 

 

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu do úplného vypořádání všech peněžitých nároků z této Smlouvy plynoucích. 

2.  Tuto Smlouvu lze zrušit: 

a) dohodou smluvních stran 

b) jednostranným odstoupením Města od této Smlouvy, způsobem a za podmínek níže uvedených. 

3. Zrušit tuto Smlouvu podle článku IV. odst. 2 písm. a) této Smlouvy lze pouze písemnou dohodou smluvních 

stran, a to ke dni v takové dohodě uvedené. 

4. Zrušit tuto Smlouvu odstoupením je oprávněno pouze Město, a to svým jednostranným písemným 

prohlášením o odstoupení od této Smlouvy v případech níže uvedených: 

a) v případě, že příjemce hrubě porušuje své povinnosti z této Smlouvy.  

Za hrubé porušení povinností příjemce se považuje zejména: 

- použití dotace Města k jinému účelu než uvedenému v této Smlouvě, 

- pokud neumožní Městu, resp. jím pověřenému pracovníkovi, provedení kontroly hospodaření příjemce, 

kontroly způsobu realizace projektu, nepředložení příslušných účetních knih a příjmových a výdajových 

dokladů, jakož i neposkytnutí další potřebné součinnosti kontrolnímu orgánu Města, 

- neprovedení řádného vyúčtování a nepředložení veškerých příslušných dokladů v termínech stanovených 

touto Smlouvou. 

 

b) v případě, že příjemce ztratí způsobilost k činnosti, k níž se touto Smlouvou zavázal nebo dojde k zániku 

příjemce. 

 

5. Odstoupení od této Smlouvy ze strany poskytovatele musí být učiněno písemným prohlášením, v němž musí 

být uveden důvod odstoupení od této Smlouvy a toto musí být doručeno příjemci. Tato Smlouva se ruší ke dni, 

v němž bylo příjemci doručeno písemné prohlášení Města o odstoupení od Smlouvy, případně pátým dnem 

odeslání prohlášení na adresu příjemce uvedenou v záhlaví této Smlouvy. 

 

 

 

 

 

 

 

http://komplan.litomerice.cz/
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Článek V. 

Sankce za porušení podmínek smlouvy 

 

1. Pokud poskytnutá dotace bude příjemcem použita v rozporu s touto smlouvou, je příjemce povinen tuto dotaci 

vrátit poskytovateli nejpozději do 1 měsíce od doručení výzvy poskytovatelem zpět na účet poskytovatele. 

 

2. V případě, že dotace nebude příjemcem využita v plné výši, je příjemce povinen tuto nevyčerpanou část 

poskytovateli vrátit nejpozději do 15. 1. následujícího roku na účet poskytovatele. 

 

3. Pokud příjemce nedodrží termíny pro vrácení dotace dle čl. V.1 a V.2 této smlouvy, je povinen zaplatit 

příjemci smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

 

Článek VI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž po dvou vyhotoveních obdrží poskytovatel a po 

jednom příjemce. 

 

2. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této smlouvy, a že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, 

a že nebyla ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

 

3. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky za souhlasu obou smluvních stran, platnost těchto 

dodatků je podmíněna souhlasem Rady města nebo Zastupitelstva města Litoměřice. 

 

4. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že poskytovatel jako orgán územní samosprávy je povinen 

poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě 

není označován za obchodní tajemství. 

 

 

V Litoměřicích dne:                                           V Litoměřicích dne: 

 

Za poskytovatele:                                                            Za příjemce: 

 

 

 

 

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

            Jan Szántó           Bc. Ivana Humlová 

          místostarosta     ředitelka  

 

 

DOLOŽKA 

 

     Město Litoměřice osvědčuje touto doložkou ve smyslu § 41 zákona č.128/2000 Sb. v platném znění, že 

ohledně poskytnutí dotace na projekt „Pomoc a podpora zdravotně postiženým a pečujícím osobám“ a byly 

splněny všechny zákonné podmínky, jimiž zákon č.128/2000 Sb. podmiňuje platnost právního úkonu obce při 

poskytování dotace.  Poskytnutí dotace za podmínek uvedených v této Smlouvě bylo schváleno usnesením 

Zastupitelstva města Litoměřice dne  14.3.2013, číslo usnesení ……..... 

 

 

 

V Litoměřicích dne ……………      

        

 

       ……………………………... 

                  Jan Szántó 

                místostarosta 



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:  14.3.2013 
předkládá: KSaT  
  
Návrh:  a) vydání obecně závazné vyhlášky č. 4/2013, kterou se  mění obecně závazná 
vyhláška č.6/2008, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a 
vymezují prostory pro volné pobíhání psů 
   b) vydání obecně závazné vyhlášky č. 5/2013 o zákazu požívání alkoholických 
nápojů na vybraných veřejných prostranstvích 
   c) vydání obecně závazné vyhlášku č. 6/2013, požární řád  
 
  
Odůvodnění:  
 
a) Kontrolou bylo zjištěno, že ve stávají obecně závazné vyhlášce 6/2008 nebyla učiněna 
změna v názvu parku U Hvězdárny.  Obecně závaznou vyhláškou 4/2013 se mění text  park U 
Hvězdárny na znění park Václava Havla 
 
b) Vzhledem k tomu, že ke stávající vyhlášce č.  4/2010 o zákazu požívání alkoholických 
nápojů na vybraných veřejných prostranstvích  byly vydány již  3 dodatky,  bylo by z důvodu 
přehlednosti a  srozumitelnosti vhodné vydat novou obecně závaznou vyhlášku. Zároveň 
v příloze č.1 navrhujeme rozšířit zákaz požívání alkoholu o další prostranství v souvislosti 
s otevřením nového supermarketu LIDL  a otevřením večerky na křižovatce ulic Plešivecká a 
28. října ( stížnosti z řad občanů na osoby postávající a konzumující v těchto místech alkohol) 
 
c) Obecně závazná vyhláška č.4/2004, požární řád již neodpovídá stávajícím právním 
předpisům. 
 
Konzultováno s odborem dozoru MV. 
  
Dopad do rozpočtu města: 

 
Nemá dopad do rozpočtu města. 
 
Návrh na usnesení: 
 
a) ZM vydává obecně závaznou vyhlášku č. 4/2013, kterou se  mění obecně závazná vyhláška 
č.6/2008, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují 
prostory pro volné pobíhání psů (viz. příloha orig.zápisu). 
b) ZM vydává  obecně závaznou vyhlášku č. 5/2013 o zákazu požívání alkoholických nápojů 
na vybraných veřejných prostranstvích (viz. příloha orig.zápisu). 
c) ZM vydává obecně závaznou vyhlášku č. 6/2013, požární řád (viz. příloha orig.zápisu). 
 
Podpis navrhovatele:                                                 Přijaté usnesení ZM č.:               



M Ě S T O    L I T O M Ě Ř I C E 
 

Obecně závazná vyhláška č. 4/2013, 
 

kterou se  mění obecně závazná vyhláška č.6/2008,  
kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro 

volné pobíhání psů 
 

Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne …………….usneslo vydat na základě 

§ 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších 

předpisů, a v souladu s § 10 písm. d), §35 a  § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku  

 
Čl. 1 

Změna obecně závazné vyhlášky č. 6/2008 
 

V čl.2 odst.2 písm d) obecně závazné vyhlášky č. 6/2008, kterou se upravují pravidla pro 
pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů, ze dne 
7.8.2008 , se text „U Hvězdárny“ nahrazuje textem „Václava Havla“ 

 
 

Čl. 2 
Účinnost obecně závazné vyhlášky 

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 
 
 
 
 

 
 
 

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

1. místostarosta 
Mgr. Ladislav Chlupáč 

starosta 
  
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne:              2013 
 
Sejmuto z úřední desky dne:                  2013 
 
 
 
 
 



M Ě S T O   L I T O M Ě Ř I C E 
 

Obecně závazná vyhláška č. 5/2013 
 

o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných 
prostranstvích  

  
Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne .......... 2013  usneslo vydat 

na základě § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 

  
Čl.  1 

Předmět a cíl 
  
Cílem této vyhlášky je přispět k ochraně veřejného pořádku, dobrých mravů, bezpečnosti 
ve městě a k zajištění mravního vývoje dětí a mladistvých v rámci zabezpečení místních 
záležitostí veřejného pořádku, a to prostřednictvím zákazu požívání alkoholických nápojů 
na některých vymezených veřejných prostranstvích. 
  

Čl.  2 
Vymezení pojmů 

  
1) Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, 

parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a 
to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.1) 

2) Alkoholickým nápojem se rozumí lihovina, víno, pivo a každý jiný nápoj, pokud obsahuje 
více než 0,5 objemového  procenta  alkoholu.2) 

               
Čl.  3 

Zákaz požívání alkoholických nápojů 
  
Zakazuje se požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích vymezených v příloze 
této vyhlášky.  

 
Čl. 4 

Výjimky ze zákazu požívání alkoholických nápojů  
  
1) Zákaz požívání alkoholických nápojů se nevztahuje na:  

a) zahrádky a předzahrádky zařízení poskytujících hostinskou činnost, a to po dobu jejich  
provozu, 

b) prostor, ve kterém se koná akce Vinobraní, Vánoční trhy, Rozsvícení vánočního 
stromku a Hasičského slavnosti, a to po dobu konání akce,  

c) oslavy  Silvestra a Nového roku ve dnech 31. prosince a 1.  ledna. 
2) Rada města Litoměřice může udělit3) výjimku ze zákazu dle čl. 3 této vyhlášky. 

                                                 
1) ustanovení § 34 zákona o obcích  
2) ustanovení § 2 písm. k) zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými 
výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů  
3) postupem dle části druhé zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů  



 
Čl. 5 

Zrušovací ustanovení 
  
Zrušují se obecně závazné vyhlášky: 

a) č. 4/2010, o zákazu požívání alkoholických nápojů na některých veřejných 
prostranstvích, 15. 4. 2010; 

b) č. 8/2011, kterou se doplňuje vyhláška č. 4/2010, o zákazu požívání alkoholických 
nápojů na některých veřejných prostranstvích, ze dne 5. 5. 2011; 

c) č. 14/2011, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 4/2010, o zákazu požívání 
alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích, ze dne 4. 8. 2011; 

d) č. 2/2012, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 4/2010, o zákazu požívání 
alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích, ze dne 23. 8. 2012. 

 
Čl. 6 

Účinnost 
  
Tato  vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

1. místostarosta 
Mgr. Ladislav Chlupáč 

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



Příloha obecně závazné vyhlášky č.  5/2013, o zákazu požívání alkoholických nápojů na 
vybraných veřejných prostranstvích 
 
Seznam veřejných prostranství, na které se vztahuje zákaz požívání alkoholických 
nápojů čl. 3 této vyhlášky: 
 

Jiráskovy sady 
park Václava Havla 
park u domova důchodců v ul. Zahradnická 
park prof. S.Blumentritta 
Mírové náměstí 
Mariánské náměstí 
Tyršovo náměstí 
Dómské náměstí 
ul. Dlouhá 
ul. Žižkova 
ul. Pražská 
ul. Roosveltova 
ul. Heydukova 
ul. Palachova 
parkoviště „ U Hvězdárny“ 
křižovatka ulic Jarošova, Michalská, Dómská a Pekařská 
křižovatka ulic Alfonse Muchy a Janáčkova 

přístupový chodník (schodiště) na Mostnou horu a přilehlá odpočívadla, vedoucí ulicí 
Sokolovskou, od křižovatky s ulicí Macharovou až k restauraci „Na Mostné hoře“ 
okolí nákupního střediska „Luna“ vymezené ulicemi Stránského, Mládežnická a železniční 
tratí 

veřejné prostranství v okolí nákupního střediska „Severka“ vymezené ulicemi : U katovny, 
Werichova, Komenského a Liškova 

veřejné prostranství před nákupním střediskem Albert (ul. Marie Majerové) vymezené 
vzdáleností 100 metrů od hlavního vchodu do provozovny 

veřejné prostranství před nákupním střediskem Kaufland (ul. Na Kocandě) vymezené 
vzdáleností 100 metrů od hlavního vchodu do provozovny 

veřejné prostranství před nákupním střediskem Interspar (ul. Želetická) vymezené 
vzdáleností 100 metrů od hlavního vchodu do provozovny 

veřejné prostranství před nákupním střediskem OBI (ul. Želetická) vymezené vzdáleností 
100 metrů od hlavního vchodu do provozovny 
veřejné prostranství před nákupním střediskem LIDL (ul. Kamýcká) vymezené vzdáleností 
100 metrů od hlavního vchodu do provozovny 
Křižovatka ulic 28.října a Plešivecká 
 
 
 
 
 



 M Ě S T O    L I T O M Ě Ř I C E 
 

Obecně závazná vyhláška č.  6/2013 
 

Požární řád města Litoměřice 
 
Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne ........... 2013 usneslo vydat 

na základě § 29 odst. 1 písm. o) bodu 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a v souladu s ustanoveními § 10 

písm. d) a § 84 odst. 2. písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 
 
1) Požární řád města Litoměřice (dále jen „město“) upravuje dle § 15 odst. 1 nařízení vlády 
č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 
organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany na území města.  

2) Právnické osoby, podnikající fyzické osoby a fyzické osoby plní povinnosti stanovené 
právními předpisy o požární ochraně a dále právními předpisy vydanými k zabezpečení 
požární ochrany orgány kraje a obce. 

 
Článek 2 

 
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany ve městě 

 
1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými 

mimořádnými událostmi na území města je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných 
hasičů (dále jen „JSDH“) podle čl. 5 této vyhlášky a dále jednotkami požární ochrany 
uvedenými v příloze č. 4 této vyhlášky. 

2) K zabezpečení úkolů podle odst. 1 město pověřuje kontrolou dodržování povinností 
stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu - velitele JSDH 
Litoměřice, který zajišťuje její trvalou akceschopnost. 

 
Článek 3 

 
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného 

nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci 
 
1) Podmínky zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru 

stanoví kraj svým nařízením.4) 
2) Každá právnická a fyzická osoba, která provozuje činnosti, si prostřednictvím osob 

s odbornou způsobilostí na úseku požární ochrany provede začlenění činností do kategorie 

                                                 
4) nařízení Ústeckého kraje č. 5/2003, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době 
zvýšeného nebezpečí vzniku požárů, ze dne 12. 11. 2003 



požárního nebezpečí5) a následně zajišťuje podmínky požární bezpečnosti dle zákona 
o požární ochraně.  

3) Město nestanoví se zřetelem na místní poměry žádné další podmínky požární bezpečnosti 
při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.  

 
Článek 4 

 
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany ve městě 

 
1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými 

mimořádnými událostmi v katastru města je nepřetržitě zabezpečena jednotkami požární 
ochrany, uvedenými v čl. 2 odst. 1, čl. 5 a v příloze č. 4 této vyhlášky.  

2) Přijetí ohlášení požáru, živelné pohromy či jiné mimořádné události je na území města  
zajištěno ohlašovnou požárů uvedenou v čl. 7 vyhlášky.    

 
Článek  5 

 
Kategorie JSDH, její početní stav a vybavení 

 
1) Město zřizuje JSDH Litoměřice a zabezpečuje další úkoly spojené s její činností dané 

právním předpisem6). 
2) Kategorie jednotky požární ochrany vyjadřuje její předurčenost v systému plošného 

pokrytí pro požární zásah nebo záchranné práce na příslušném území ve smyslu zvláštního 
právního předpisu7). Kategorie JSDH Litoměřice, její početní stav a vybavení požární 
technikou a věcnými prostředky požární ochrany je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky.  

3) Členové JSDH Litoměřice se při vyhlášení požárního poplachu neprodleně dostaví 
do Požární stanice JSDH Litoměřice (Stránského 34, Litoměřice) nebo na jiné místo 
stanovené velitelem JSDH Litoměřice. 

 
Čl. 6 

 
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů, stanovení dalších zdrojů vody a podmínky 

pro zajištění jejich trvalé použitelnosti 
 
1) Město nezabezpečuje žádné zdroje vody pro hašení požárů, které by svou kapacitou, 

umístěním a vybavením umožnily účinný požární zásah.  
2) Město stanoví další zdroje vody pro hašení požárů, jejichž seznam obsahující odběrná 

místa je uveden v příloze č. 2 této vyhlášky.  Konkrétně se jedná o tyto zdroje vody pro 
hašení požárů: 
a) přirozené: řeka Labe – tento zdroj se využívá prioritně, 
b) umělé: požární nádrž Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje (dále jen 

„HZS  ÚK“), územního odboru Litoměřice, 
c) víceúčelové: hydrantová síť na území města. 

3) K zajištění trvalé použitelnosti dalších zdrojů vody pro hašení požárů uvedených v odst. 2 
stanoví město jejich vlastníkům tyto povinnosti: 

                                                 
5) § 4 zákona o požární ochraně 
6) § 29 odst. 1 zákona o požární ochraně 
7) příloha zákona o požární ochraně 



a) oznámit městu ve lhůtě nejméně 30 dní před plánovaným termínem provádění prací 
na vodním zdroji, které mohou dočasně omezit jeho využitelnost pro čerpání vody 
k hašení požárů, 

b) oznámit neprodleně městu vznik mimořádné události na vodním zdroji, které by 
znemožnila jeho využití k čerpání vody pro hašení požárů, 

c) zajišťovat průběžně opravy a provozuschopnost hydrantů včetně kontrol jejich 
funkčnosti. 

4) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen8), v souladu s předpisy o požární 
ochraně, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména 
udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku, trvalou 
použitelnost zdroje. 

5)  Vlastník pozemku (příjezdové komunikace) ke zdrojům vody pro hašení je povinen zajistit  
      volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost   
      na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo  
       komunikaci sám. 
 

Čl. 7 
 

Ohlašovna požárů a další místa odkud lze hlásit požár a jejich označení 
 
1) Město zřizuje ohlašovnu požárů9), která je označena tabulkou "Ohlašovna požárů": 

Městská policie, Zahradnická 600/3, 412 01 Litoměřice, s nepřetržitým provozem, tel. 
156. 

2) Město nezřizuje žádná další místa odkud lze hlásit požár. 
3) Další místa odkud lze hlásit požár zřízena nejsou, požár lze ohlásit z jakékoliv pevné 

telefonní linky nebo mobilního telefonu. 
 

4) Požár, případně jiná mimořádná událost se ohlašuje na linky tísňového volání: 
 

Integrovaný záchranný systém 112 

Hasičský záchranný sbor 150 

 
 nebo na operační a informační středisko HZS Ústeckého kraje, Horova 1340/10, Ústí n/L., 
tel. 950 431 010. 
 
5) Další důležitá telefonní čísla: 
 

Policie 158 

Záchranná služba 155 

Městská policie 156 

 
 
 
 

                                                 
8) § 7 odst. 1 zákona o požární ochraně 
9) § 29 odst. 1 písm. j) zákona o požární ochraně. 



Čl. 8 
 

Způsob vyhlášení požárního poplachu ve městě 
 

1) Pro vyhlašování požárního poplachu a svolání JSDH Litoměřice z krajského 
operačního a informačního střediska HZS ÚK je využíván systém AMDS 
(automatické telefonní volání) bez použití sirény. 

2) Na území města jsou 4 sirény, které lze využít k varování obyvatel před hrozícím 
nebezpečím nebo svolání JSDH Litoměřice. Sirény jsou v majetku HZS ÚK a 
koncový prvek se ovládá dálkovým způsobem z krajského operačního a informačního 
střediska HZS ÚK. Přehled o sirénách a význam jednotlivých signálů je uveden 
v příloze č. 3 této vyhlášky. 

3) Pro vyhlašování požárního poplachu a svolání JSDH je prioritně využíván systém 
uvedený v odst. 1. 

4) V případě nefunkčnosti technického zařízení pro vyhlášení požárního poplachu 
uvedeného v odst. 1 nebo 2 se požární poplach ve městě vyhlašuje technickými 
prostředky Městské policie Litoměřice (z ozvučených vozidel, ampliony, megafony 
apod.). 

 
Čl. 9 

 
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z  

Požárního poplachového plánu kraje Ústeckého kraje  
 
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle Požárního poplachového plánu 
Ústeckého kraje10) je uveden v příloze č. 4 této vyhlášky. 
 

Čl. 10 
Zrušovací ustanovení 

 
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 4/2004, Požární řád města Litoměřice, ze dne 
22. dubna 2004. 

 
 

Čl. 11 

Účinnost 
 
Vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10) nařízení Ústeckého kraje č. 8/2011, kterým se vydává Požární poplachový plán Ústeckého kraje, ze dne 20. 7. 
2011 



 
 
 
 

................................................... ................................................... 
Mgr. Karel KREJZA 

1. místostarosta 
Mgr. Ladislav CHLUPÁČ 

starosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: ….. 2013 
 
Sejmuto z úřední desky dne:  ….. 2013 



Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 6/2013, Požární řád města Litoměřice        
 
 

Kategorie JSDH 
 

název 
kategorie 

JSDH Litoměřice 
JPO III 

 

 
 

Početní stav JSDH 
 
 

funkce počet 

Velitel JSDH – strojník 1 

Velitel družstva 1 

Strojník 6 

Hasič 11 

celkem 19 

 

 
 

Vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární 
ochrany JSDH 
 
 

 
 

 

druh techniky počet 

CAS 15 MAN 4x4 1 

Avia DA-12 1 



 
Příloha č. 2 obecně závazné vyhlášky č. 6/2013, Požární řád města Litoměřice       
 
 

Seznam zdrojů vody pro hašení požárů 
 
 

vodní zdroj místo 

ŘEKA LABE Lodní náměstí 

POŽÁRNÍ NÁDRŽ Českolipská 1997/11 

A. Muchy 

 
Čechova 

Dalimilova 

Husova 

Marie Pomocné 

Mírové náměstí 

Nádražní 

Stránského 

Teplická 

HYDRANTOVÁ SÍŤ 

U stadionu 

 



 
Příloha č. 3 obecně závazné vyhlášky č. 6/2013, Požární řád města Litoměřice       
 
 

Přehled o sirénách na území města 
 

ulice číslo sirény 

Pekařská 114/2 160 05 

Želetická 2187/11 160 06 

Revoluční 1833/4 160 07 

Na Valech 525/12 160 08 

 
 
 
Význam jednotlivých signálů: 
 

 
 
 
Sirény se zkouší každou 1. středu v kalendářním měsíci ve 12 hodin, zkouška slouží k ověření 
funkčnosti dálkového ovládání sirén pomocí radiového signálu. 



 
Příloha č. 4 obecně závazné vyhlášky č. 6/2013, Požární řád města Litoměřice        
 
 

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany  

z Požárního poplachového plánu Ústeckého kraje  
 

 
Územní odbor Litoměřice  HZS Ústeckého kraje – okres Litoměřice 

 
 

POŽÁRNÍ  
POPLACHOVÝ PLÁN 

 
 
 
Pro město – obec:     Litoměřice  

Litoměřice-Město, Pokratice, Předměstí, Za nemocnicí 
 
 
 

Stupeň Jednotka 

HZS Litoměřice 

HZS Lovosice 

JSDH Litoměřice 
I. 

JSDH Terezín 

JSDH Bohušovice n. O. 

JSDH Liběšice 

HZS Úštěk 

JSDH Brozany n. O. 

JSDH Třebenice 

II. 

JSDH Chotiměř 

 
 
 

 
 
                                



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:  14.3.2013 
žadatelka: E.K. 
předkládá: právní oddělení   
  
Návrh:      schválení dohody o splátkách 
 
Odůvodnění:   
Žadatelka dluží na nájemném a službách poskytovaných s užíváním bytu č. XXXXX v domě 
č.p. XXXXX v Revoluční ulici v Litoměřicích za měsíc květen 2012 a na vyúčtování služeb za 
rok 2011 částku 6.037,-Kč. Poplatek z prodlení ke dni 1.2.2013 činí 2.879,-Kč. Dále dlužila 
nedoplatek na vyúčtování služeb za rok 2008 za užívání bytu č. XXXXX v témže domě. Dluh 
uhradila formou splátek dne 31.7.2010. Poplatek z prodlení činil k tomuto dni 8.167,-Kč, 
z čehož jí zbývá uhradit částku 4.859,-Kč. 
Žadatelka nyní dluží celkem 10.896,-Kč s příslušenstvím. Dlužná částka je vymáhána soudní 
cestou. Žadatelka dále dluží poplatky za komunální odpad. 
Žadatelka žádá o povolení splátek ve výši 500,-Kč měsíčně počínaje měsícem březen 2013. 
Žadatelka uvádí, že XXXXX. K žádosti dokládá: nájemní smlouvu k bytu č. XXXXX se 
XXXXX na částku 7.000,-Kč měsíčně, pracovní smlouvu s XXXXX včetně dodatku a dokladu 
o příjmu XXXXX, rozhodnutí úřadu práce o XXXXX, stanovení XXXXX ve výši XXXXX a 
uznání závazku – nedoplatku XXXXX. 
 
Dopad do rozpočtu města: 
 
c)   nemá dopad do rozpočtu města. 
 
Návrh na usnesení:      
ZM schvaluje  uzavření dohody o splátkách  pro E.K., bytem XXXXX, Litoměřice, na částku 
10.896,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 500,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek 
počínaje měsícem březen 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 
Paní 
E.K.  
bytem XXXXX, 412 01 Litoměřice 
(dále jen „dlužník“) 
 

uzavírají tuto dohodu 
 

Čl. 1 
Dlužník byl na základě nájemních smluv uzavřených s věřitelem, uživatelem bytů č. XXXXX a č. 
XXXXX na adrese XXXXX, Litoměřice. Dlužník na nájemném a službách spojených s užíváním bytu č. 
XXXXX dluží věřiteli za měsíc květen 2012 částku 321,-Kč a nedoplatek na vyúčtování služeb za rok 
2011 ve výši 5.716,-Kč. Za užívání bytu č. XXXXX mu vznikl nedoplatek na vyúčtování služeb za rok 
2008 ve výši 9.424,-Kč, který zcela uhradil dne 31.7.2010. Poplatek z prodlení činí k tomuto dni 
8.167,-Kč, z čehož zbývá uhradit částku 4.859,-Kč. Celkem dluží částku 10.896,-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 5.716,-Kč ke dni 1.2.2013 činí 2.879,-Kč. Tuto pohledávku uznává dlužník co do 
důvodu a výše. 

Čl. 2 
Pohledávka ve výši 10.896,-Kč s příslušenstvím uvedená v Čl. 1 této dohody  bude uhrazována 
dlužníkem jako jeho splatný dluh v  pravidelných měsíčních splátkách ve výši 500,-Kč pod ztrátou 
výhody splátek (jestliže dlužník nesplní některou z měsíčních splátek, stává se splatnou celá zbývající 
část dluhu), počínaje měsícem březen 2013, až do úplného zaplacení. 
 
Jednotlivé splátky budou hrazeny na účet věřitele č.  943410460257/0100 vedeného u KB,a.s.  pod 
VS: 9130003687 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 14.3.2013. 
 

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.   
 

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



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

 

 

N Á V R H   D O   ZM 
 

 

pro jednání ZM, dne:  14.3.2013 
žadatelé: I.S. a B.S. 
předkládá: právní oddělení   
  
Návrh:      schválení dohody o splátkách 
 
Odůvodnění:   
Žadatelé dluží na nájemném a službách poskytovaných s užíváním bytu č. XXXXX v domě 
č.p. XXXXX v Litoměřicích za měsíce červenec, září, listopad a prosinec 2012 a leden 2013 
částku v celkové výši 28.934,-Kč. Poplatek z prodlení činí ke dni 12.2.2013 částku 7.469,-Kč. 
Dále žadatelé dlužili na nájemném a službách částku 20.738,-Kč, kterou zcela uhradili dne 
16.7.2012. Poplatek z prodlení činí k tomuto dni 4.067,-Kč. 
Žadatelé nyní dluží celkem 33.001,-Kč s příslušenstvím.  
Žadatelé žádají o povolení splátek ve výši 1.500,-Kč měsíčně počínaje měsícem březen 
2013. 
Žadatelé uvádí výši měsíčního příjmu XXXXX. Uvádějí, že dluh vznikl z důvodu XXXXX.    
Žadatelé nemají 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 I.S. a B.S., bytem XXXXX, Litoměřice, na 
částku 33.001,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 1.500,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody 
splátek počínaje měsícem březen 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 
XXXXX 
I.S. a B.S.  
bytem XXXXX, 412 01 Litoměřice 
(dále jen „dlužník“) 
 

uzavírají tuto dohodu 
 

Čl. 1 
Dlužník je na základě nájemní smlouvy uzavřené s věřitelem, uživatelem bytu č. XXXXX na adrese 
XXXXX, Litoměřice. Dlužník na nájemném a službách spojených s užíváním předmětného bytu dluží 
věřiteli za měsíce červenec, září, listopad a prosinec 2012 a leden 2013 částku 28.934,-Kč. Dále dlužil 
na nájemném a službách částku 20.738,-Kč, kterou zcela uhradil dne 16.7.2012. Poplatek z prodlení 
činí k tomuto dni 4.067,-Kč. Celkem tedy dluží částku 33.001,-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 28.934,-Kč ke dni 12.2.2013 činí 7.469,-Kč. Tuto pohledávku uznává dlužník co do 
důvodu a výše. 

Čl. 2 
Pohledávka ve výši 33.001,-Kč s příslušenstvím uvedená v Čl. 1 této dohody  bude uhrazována 
dlužníkem jako jeho splatný dluh v  pravidelných měsíčních splátkách ve výši 1.500,-Kč pod ztrátou 
výhody splátek (jestliže dlužník nesplní některou z měsíčních splátek, stává se splatnou celá zbývající 
část dluhu), počínaje měsícem březen 2013, až do úplného zaplacení. 
 
Jednotlivé splátky budou hrazeny na účet věřitele č.  943410460257/0100 vedeného u KB,a.s.  pod 
VS: 9130003179 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 14.3.2013. 
 

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.   
 

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



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: 14.3.2013 
žadatel: J.S. 
předkládá:právní oddělení  
  
Návrh:      schválení dodatku k dohodě o splátkách 
 
Odůvodnění:   
S žadatelkou byla dne 2.7.2012 uzavřena Dohoda o splátkách dluhu na dlužné nájemné       
a služby spojené s užíváním bytu č. XXXXX v domě č.p. XXXXX v ulici Družstevní 
v Litoměřicích, a to za období od března 2009 do července 2011 a na vyúčtování služeb za 
roky 2008, 2009 a 2010. Jednalo se o částku v celkové výši 69.228,-Kč s příslušenstvím. 
Splátky dluhu byly stanoveny  ve výši 2.100,-Kč měsíčně. Z dlužné částky zbývá uhradit 
66.228,-Kč. 
Dluh je vymáhán soudní cestou, Okresní soud v Litoměřicích vydal platební rozkaz, který byl 
zrušen, neboť se jej nepodařilo doručit žadatelce. Právní oddělení k tomu uvádí, že 
informovalo soud o tom, že žadatelka užívá ubytovací jednotku v ubytovně v Želetické ulici. 
Nyní bylo soudem nařízeno jednání.  
Žadatelce dále vznikl nedoplatek na vyúčtování služeb za část roku 2011 (byt vrátila v říjnu 
2011) ve výši 10.841,-Kč. Nyní žádá o uzavření dodatku k dohodě o splátkách a navýšení 
dluhu o tuto částku s příslušenstvím při zachování výše splátek.  
Žadatelka uvádí, že příjem rodiny tvoří XXXXX. Žadatelka se svým druhem a dvěma dětmi 
užívá ubytovací jednotku v ubytovně, kde platby řádně hradí. Žadatelka nemá ani žádné 
další neuhrazené pohledávky vůči Městu.  
 
Dopad do rozpočtu města: 
 

c) nemá dopad do rozpočtu města. 
 
Návrh na usnesení:      
ZM schvaluje uzavření dodatku k Dohodě o splátkách dluhu pro J.S., Mírové nám. 15/7, 
Litoměřice, a to navýšení o částku 10.841,-Kč s příslušenstvím při zachování výše splátek.  
   

 
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        
 

 

 

 

 
 
 
 
 



Dodatek č. 1 k dohodě o splátkách splatného  dluhu  
     
 
 
Město Litoměřice 
Sídlo: Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, IČ: 00263958 
zastoupené místostarostou Mgr. Karlem Krejzou 
(dále  jen „věřitel“) 
a 
J.S.  
Mírové nám. 15/7, 412 01 Litoměřice 
doručovací adresa Želetická 2187/11, 412 01 Litoměřice 
(dále jen „dlužník“) 
 

uzavírají tento dodatek 
 

Čl. 1 
Dlužník byl na základě nájemní smlouvy uzavřené s věřitelem do října 2011 nájemcem bytu č. 
XXXXX, na adrese Družstevní XXXXX, Litoměřice. Dlužník na nájemném a službách spojených 
s užíváním bytu dlužil částku v celkové výši 69.228,-Kč s příslušenstvím, na kterou uzavřel s věřitelem 
dne 2.7.2012 Dohodu o splátkách splatného dluhu. Dlužník se zavázal hradit pravidelné měsíční 
splátky ve výši 2.100,-Kč počínaje měsícem červen 2012, až do úplného zaplacení.  
 

Čl. 2 
Dlužník má nedoplatek ve výši 10.841,-Kč na vyúčtování služeb spojených s užíváním předmětného 
bytu za rok 2011. Dlužník tento dluh uznává a o tuto dlužnou částku s příslušenstvím se navyšuje dluh 
uvedený v Dohodě o splátkách ze dne 2.7.2012.  
 
Jednotlivé splátky budou hrazeny na účet věřitele č.  943410460257/0100 vedeného u KB,a.s.  pod 
VS: 9130005599 nebo v hotovosti na pokladně MěÚ v Pekařské ulici v Litoměřicích nejpozději 
k poslednímu dni příslušného měsíce. 
 
Tento dodatek byl schválen na zasedání Zastupitelstva města dne 14.3.2013. 
 
 

Čl. 3 
Účastníci tohoto dodatku 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 tohoto dodatku prohlašují, že si jeho obsah před  podpisem přečetli, že byl uzavřen po 
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni 
za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost potvrzují svým podpisem.  
 
Tento dodatek je sepsán ve třech stejnopisech,z nichž po jednom obdrží  dlužník  a po dvou věřitel. 
 
V Litoměřicích dne ...2013 
 
 
 
 
  Město Litoměřice          
zastoupené místostarostou                                            J.S. 
Mgr. Karlem Krejzou 

 
 



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

 
 

N Á V R H   D O   ZM 
 

 
pro jednání ZM, dne:  14.3.2013 
žadatel: D.B.  
předkládá:právní oddělení    
  
Návrh:    prominutí poplatku z prodlení 
 
Odůvodnění:   
Žadatel dlužil na nájemném, zálohách na služby a vyúčtování služeb spojených s užíváním 
bytu č. XXXXX v domě č.p. XXXXX v Litoměřicích za období od srpna 2009 do května 2011 
částku v celkové výši 48.526,-Kč, kterou uhradil formou splátkového kalendáře dne 
27.8.2012. Poplatek z prodlení k tomuto dni činí 45.201,-Kč. Dluh nebyl vymáhán soudní 
cestou.  
Žadatel uvádí, že XXXXX. Vzhledem k výše uvedenému žádá o prominutí poplatku 
z prodlení v celé výši. 
Žadatel nemá žádné další neuhrazené pohledávky vůči Městu. 
 
Dopad do rozpočtu města: 
c)   nemá dopad do rozpočtu města. 
 
Návrh na usnesení:   
ZM schvaluje prominutí poplatku z prodlení ve výši 45.201,-Kč, pro D.B., bytem XXXXX, 
Litoměřice. 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

uzavírají tuto dohodu 
 

Čl. 1 
Dlužník na nájemném a službách spojených s užíváním bytu č. XXXXX na adrese XXXXX, Litoměřice 
dlužil věřiteli částku v celkové výši 48.526,-Kč, a to na vyúčtování služeb za roky 2008, 2009 a 2010 a 
dále na nájemném a zálohách na služby za měsíce červen a prosinec 2010 a měsíc květen 2011. 
Dluh byl dlužníkem uhrazen v plné výši dne 27.8.2012. 
 

Čl.2 
Účastníci této dohody berou na vědomí, že dlužník  je v souladu s §   697 obč.zák., 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. 
Ke dni úplného uhrazení dluhu uvedeném v čl.I této smlouvy činí poplatek z prodlení 45.201,-Kč.  
 

Čl. 3 
Věřitel promíjí dlužníkovi uhrazení poplatku z prodlení v plné výši, tedy částku 45.201,-Kč. Prominutí 
poplatku z prodlení  schválilo Zastupitelstvo Města na svém zasedání dne 14.3.2013. 
 
Dlužník prohlašuje, že  jeho příjmy nedosahují takové výše, aby bylo možno uspokojit pohledávku  
věřitele najednou. Dlužník nemá žádný nemovitý ani cennější movitý majetek, z kterého by bylo 
možno uhrazení pohledávky dosáhnout. Dlužník činí čestné prohlášení, že nemá žádnou jinou 
pohledávku vůči věřiteli.  
 

Čl.4 
Účastníci této dohody prohlašují, že si obsah této dohody před  podpisem přečetli, že byla uzavřena 
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli 
v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem.  
Tato dohoda je sepsána ve třech stejnopisech, z nichž po jednom obdrží  dlužník a po dvou věřitel. 
 
 
V Litoměřicích dne ...2013 
 
 
 
 
         Město Litoměřice                                                                               D.B.  
 zastoupené místostarostou 
     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:  14.3.2013 
žadatel: F.S.  
předkládá:právní oddělení   
  
Návrh:    prominutí poplatku z prodlení 
 
Odůvodnění:   
Žadatel dlužil na nájemném a zálohách na služby spojené s užíváním bytu č. XXXXX na 
adrese XXXXX, Litoměřice za období od března 2010 do prosince 2011 částku v celkové 
výši 22.121,-Kč, kterou uhradil formou splátkového kalendáře dne 19.12.2012.  
Poplatek z prodlení činí k tomuto dni 22.889,-Kč. Dluh je za dobu delší než tři měsíce, 
převyšující částku 20.000,-Kč, nebyl vymáhán soudní cestou a za poslední rok žadateli 
nebyly poplatky z prodlení prominuty.  
Podle přijatých zásad ZM má žadatel nárok na prominutí poplatku z prodlení do výše 60%, 
tedy částku 13.733,-Kč. 
Žadatel uvádí, že dluh vznikl z důvodu XXXXX. Měsíční příjem žadatele tvoří doložený 
XXXXX.  
Žadatel nemá žádné další neuhrazené pohledávky vůči Městu.  
 
Dopad do rozpočtu města: 

 
c)   nemá dopad do rozpočtu města. 
  
Návrh na usnesení:   
ZM schvaluje prominutí poplatku z prodlení z částky 22.889,-Kč ve výši 60%, (tedy 13.733,-
Kč), pro F.S., bytem XXXXX, Litoměřice. 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

uzavírají tuto dohodu 
 

Čl. 1 
Dlužník na nájemném a službách poskytovaných s užíváním bytu č. XXXXX na adrese XXXXX, 
Litoměřice dlužil věřiteli za období od března 2010 do prosince 2011 částku ve výši 22.121,- Kč. Tento 
dluh byl dlužníkem uhrazen v plné výši dne 19.12.2012. 
 

Čl.2 
Účastníci této dohody berou na vědomí, že dlužník  je v souladu s §   697 obč.zák. , 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. 
Ke dni úplného uhrazení dluhu uvedeném v čl.I této smlouvy činí poplatek z prodlení 22.889,-Kč.  
 

Čl. 3 
Věřitel promíjí dlužníkovi uhrazení poplatku z prodlení ve výši 60% z dlužné částky, tedy 13.733,-Kč. 
Prominutí poplatku z prodlení schválilo Zastupitelstvo Města na svém zasedání dne 14.3.2013. 
 
Dlužník prohlašuje, že  jeho příjmy nedosahují takové výše, aby bylo možno uspokojit pohledávku  
věřitele najednou. Dlužník nemá žádný nemovitý ani cennější movitý majetek, z kterého by bylo 
možno uhrazení pohledávky dosáhnout. Dlužník činí čestné prohlášení, že nemá žádnou jinou 
pohledávku vůči věřiteli.  
 
Dlužník má vůči věřiteli pohledávku ve výši 3.984,-Kč, kterou tvoří přeplatek na vyúčtování služeb 
poskytovaných s užíváním předmětného bytu za rok 2011 a přeplatek dluhu. Smluvní strany se 
dohodly, že tato částka bude započtena oproti poplatku z prodlení.  
Dlužník bere na vědomí, že mu zbývá uhradit věřiteli částku 5.172,-Kč (22.889-13.733-3.984).      
 

Čl.4 
Účastníci této dohody prohlašují, že si obsah této dohody před  podpisem přečetli, že byla uzavřena 
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli 
v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem.  
Tato dohoda je sepsána ve třech stejnopisech, z nichž po jednom obdrží  dlužník a po dvou věřitel. 
 
 
V Litoměřicích dne ...2013 
 
 
 
 
         Město Litoměřice                                                                             F.S.  
 zastoupené místostarostou 
     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:  14.3.2013 
žadatel: A.J.Š.  
předkládá:právní oddělení   
  
Návrh:    prominutí poplatku z prodlení 
 
Odůvodnění:   
Žadatel dlužil na nájemném a zálohách na služby spojené s užíváním bytu č. XXXXX na 
adrese XXXXX, Litoměřice za období od listopadu 2010 do ledna 2012 částku v celkové výši 
24.095,-Kč, kterou uhradil dne 6.2.2013.  
Poplatek z prodlení činí k tomuto dni 27.726,-Kč. Dluh je za dobu delší než tři měsíce, 
převyšující částku 20.000,-Kč, nebyl vymáhán soudní cestou a za poslední rok žadateli 
nebyly poplatky z prodlení prominuty.  
Podle přijatých zásad ZM má žadatel nárok na prominutí poplatku z prodlení do výše 60%, 
tedy částku 16.636,-Kč. 
Žadatel uvádí, že dluh vznikl z důvodu XXXXX. Přesto dluh uhradili, ikdyž nejprve žadatel 
nedodržel dohodu o splátkách, duh dále navýšil a hradil až na výzvu ÚSBH jednorázově 
celou částku. Měsíční příjem žadatel nedoložil, ale uvádí cca XXXXX. Žadatel žádá o 
prominutí poplatku z prodlení ve výši 80%, tedy částku 22.181,-Kč, z toho důvodu, že 
XXXXX. 
Žadatel nemá žádné další neuhrazené pohledávky vůči Městu.  
 
Dopad do rozpočtu města: 

 
c)   nemá dopad do rozpočtu města. 
  
Návrh na usnesení:   
ZM schvaluje prominutí poplatku z prodlení z částky 27.726,-Kč ve výši 80%, (tedy 22.181,-
Kč), pro A.J.Š., bytem XXXXX, Litoměřice. 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

uzavírají tuto dohodu 
 

Čl. 1 
Dlužník na nájemném a službách poskytovaných s užíváním bytu č. XXXXX na adrese XXXXX, 
Litoměřice dlužil věřiteli za období od listopadu 2010 do ledna 2012 částku ve výši 24.095,- Kč. Tento 
dluh byl dlužníkem uhrazen v plné výši dne 6.2.2013. 
 

Čl.2 
Účastníci této dohody berou na vědomí, že dlužník  je v souladu s §   697 obč.zák. , 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. 
Ke dni úplného uhrazení dluhu uvedeném v čl.I této smlouvy činí poplatek z prodlení 27.726,-Kč.  
 

Čl. 3 
Věřitel promíjí dlužníkovi uhrazení poplatku z prodlení ve výši 80% z dlužné částky, tedy ...,-Kč. 
Prominutí poplatku z prodlení schválilo Zastupitelstvo Města na svém zasedání dne 14.3.2013. 
 
Dlužník prohlašuje, že  jeho příjmy nedosahují takové výše, aby bylo možno uspokojit pohledávku  
věřitele najednou. Dlužník nemá žádný nemovitý ani cennější movitý majetek, z kterého by bylo 
možno uhrazení pohledávky dosáhnout. Dlužník činí čestné prohlášení, že nemá žádnou jinou 
pohledávku vůči věřiteli.  
 

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



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

 
 

N Á V R H   D O   ZM 
 

 
pro jednání ZM, dne:  14.3.2013 
žadatelka: J.Č.  
předkládá:právní oddělení    
  
Návrh:    prominutí poplatku z prodlení 
 
Odůvodnění:   
Žadatelka dlužila na nájemném a zálohách na služby spojené s užíváním bytu č. XXXXX 
v domě č.p. XXXXX v ulici XXXXX v Litoměřicích za období od září 2008 do února 2011 
částku 29.340,-Kč a za období od března 2011 do prosince 2012 částku 43.830,-Kč. Dluh 
zcela uhradila dne 2.1.2013.  
Poplatky z prodlení k tomuto dni činí z dluhu ve výši 29.340,-Kč částku 76.148,-Kč a z dluhu 
ve výši 43.830,-Kč částku 16.699,-Kč. Celkem tedy 92.847,-Kč. Dlužná částka 29.340,-Kč 
byla vymáhána soudní cestou a podle zásad ZM má žadatelka nárok na prominutí do výše 
40% (tedy 30.459,-Kč), dlužná částka 43.830,-Kč nebyla vymáhána soudně a je zde tedy 
nárok na prominutí do výše 60% (tedy 10.019,-Kč). 
Žadatelka žádá o prominutí poplatků z prodlení v plné výši a uvádí, že XXXXX. 
 
Dopad do rozpočtu města: 
c)   nemá dopad do rozpočtu města. 
 
Návrh na usnesení:   
ZM schvaluje prominutí poplatků z prodlení v plné výši, tedy 92.847,-Kč, pro J.Č., bytem 
XXXXX, Litoměřice, 
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dohoda o prominutí dluhu (pohledávky) 

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

uzavírají tuto dohodu 
 

Čl. 1 
Dlužník na nájemném a službách spojených s užíváním bytu č. XXXXX na adrese XXXXX, Litoměřice 
dlužil věřiteli za období od září 2008 do února 2011 částku 29.340,-Kč a za období od března 2011 do 
prosince 2012 částku 43.830,-Kč. Dluh byl dlužníkem uhrazen v plné výši dne 2.1.2013. 
 

Čl.2 
Účastníci této dohody berou na vědomí, že dlužník  je v souladu s §   697 obč.zák., 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. 
Ke dni úplného uhrazení dluhu uvedeném v čl.I této smlouvy činí poplatky z prodlení z dluhu ve výši 
29.340,-Kč částku 76.148,-Kč a z dluhu ve výši 43.830,-Kč částku 16.699,-Kč.  
 

Čl. 3 
Věřitel promíjí dlužníkovi uhrazení poplatků z prodlení v plné výši, tedy částku 92.847,-Kč. Prominutí 
poplatku z prodlení  schválilo Zastupitelstvo Města na svém zasedání dne 14.3.2013. 
 
Dlužník prohlašuje, že  jeho příjmy nedosahují takové výše, aby bylo možno uspokojit pohledávku  
věřitele najednou. Dlužník nemá žádný nemovitý ani cennější movitý majetek, z kterého by bylo 
možno uhrazení pohledávky dosáhnout. Dlužník činí čestné prohlášení, že nemá žádnou jinou 
pohledávku vůči věřiteli.  
 

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



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

N  Á  V  R  H     D  O     Z M 
 
 
 
pro jednání ZM,  dne : 14. 3. 2013 
 
předkládá :      Jan Szántó - místostarosta 
   
 
Návrh:  
Schválení  zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská nemocnice v Litoměřicích 

 
 
 
Odůvodnění: 
 

- provedeny drobné změny na základě požadavku externího auditu provedeného Krajským úřadem 
při přezkumu hospodaření Města Litoměřice za rok 2012 – požadavek na sladění se zákonem 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

- změny ve zřizovací listině byly schváleny Správní radou Měn (po předchozím projednání 
v Dozorčí radě), následně projednáno v RM dne 5.3. 2013 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh na usnesení: 

ZM schvaluje zřizovací listinu příspěvkové organizace Městská nemocnice v Litoměřicích, IČ: 
008 30 488 (viz příloha orig. zápisu) s účinností od 1.4.2013. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele :                                                 Přijaté usnesení ZM č. :                                              
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Zřizovací listina 
Městské nemocnice v Litoměřicích,  

příspěvkové organizace zřízené Městem Litoměřice 
___________________________________________________________________ 
 
 
Město Litoměřice v rámci samostatné působnosti na základě § 35 a § 84 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích a § 27 a násl., zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, vydává úplné znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská nemocnice v 
Litoměřicích. 
 
 

Čl. 1 
Úplný název zřizovatele 

 
Název:   Město Litoměřice 
Sídlo:   Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 
IČ:   00263958 
Zastoupené :  Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou 
(dále jen zřizovatel) 
 
 

Čl. 2 
Název, sídlo a identifikační číslo organizace 

 
Název:   Městská nemocnice v Litoměřicích 
Sídlo:   Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice 
IČ:   00830488 
Právní forma:  Příspěvková organizace 
(dále jen organizace) 
 
 

Čl. 3 
Hlavní účel a předmět činnosti příspěvkové organizace 

 
1. Hlavní účel, pro který se organizace zřizuje, je zajištění činností v působnosti 

zřizovatele a jeho zájmu, v zájmu občanů města a vymezené spádové oblasti, zejména 
k uspokojování potřeb ochrany, prevence a rozvoje zdraví těchto občanů. 

 
2. Předmět činnosti odpovídá udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb 

vydaného Krajským úřadem Ústeckého kraje. 
 
3. Organizace, jako poskytovatel zdravotních služeb, poskytuje zdravotní péči 

poradenskou, ošetřovatelskou, diagnostickou, preventivní, rehabilitační, léčebnou a 
lékárenskou, včetně poskytování prostředků zdravotnické techniky a dopravní 
zdravotnické služby sloužící k přepravě nemocných. Dále poskytuje sociální služby na 
sociálních lůžcích. Zdravotní péče je poskytována ambulantně i ústavně. 
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Čl. 4 
Statutární orgán a způsob jeho vystupování jménem příspěvkové organizace 

 
1. Statutárním orgánem organizace je tříčlenná Správní rada. Jednotlivé členy jmenuje a 

odvolává Rada města Litoměřice. 
 
2. Rada města ze jmenovaných členů Správní rady ustanoví předsedu Správní rady.  
 
3. Členem Správní rady může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je 

bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání, má plnou způsobilost k 
právním úkonům a má ukončené vysokoškolské vzdělání. Osoba, která uvedené 
podmínky nesplňuje, se členem Správní rady nestane, i když o tom rozhodla Rada města 
Litoměřice. Přestane-li člen Správní rady splňovat podmínky stanovené pro takovéto 
členství, jeho členství tím zaniká. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré 
víře. 

 
4. Funkční období jednotlivých členů Správní rady je pět let. Členové Správní rady mohou 

být jmenováni opětovně.  
 
5. Správní rada jedná jménem organizace v souladu s platnými právními předpisy a 

v rámci oprávnění daných zřizovací listinou. K písemnému právnímu úkonu připojují 
předseda Správní rady a vždy alespoň jeden její člen k vytištěnému nebo napsanému 
jménu organizace svůj vlastnoruční podpis. V případě nepřítomnosti předsedy Správní 
rady, připojují k písemnému právnímu úkonu k vytištěnému nebo napsanému jménu 
organizace svůj vlastnoruční podpis vždy dva její členové. 

 
6. Správní rada zajišťuje veškerá jednání za organizaci v pracovněprávních vztazích 

s výjimkou úkonů týkajících členů Správní rady. V otázkách pracovněprávních 
týkajících se členů Správní rady rozhoduje Rada města a podepisuje starosta nebo 
příslušný místostarosta dle pověření zastupitelstva. 

 
7. Činnost Správní rady se řídí statutem Správní rady, který schvaluje Rada města 

Litoměřice. Správní rada je povinna jednat taktéž v souladu se statutem Dozorčí rady. 
 
 

Čl. 5 
Dohled zřizovatele nad činností příspěvkové organizace 

 
1. Dohled nad hospodařením a činností organizace vykonává šestičlenná Dozorčí rada. 

Jednotlivé členy jmenuje a odvolává Rada města Litoměřice, přičemž jeden člen musí 
být z řad zaměstnanců nemocnice. 

 
2. Návrh na člena Dozorčí rady z řad zaměstnanců nemocnice předkládá Radě města 

Litoměřice největší odborová organizace působící na půdě nemocnice. 
 
3. Členem Dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je 

bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a má plnou způsobilost k 
právním úkonům. Osoba, která uvedené podmínky nesplňuje, se členem Dozorčí rady 
nestane, i když o tom rozhodla Rada města Litoměřice. Přestane-li člen Dozorčí rady 
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splňovat podmínky stanovené pro takovéto členství, jeho členství tím zaniká. Tím 
nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře. 

 
4. Členem Dozorčí rady nesmí být osoba, která by členství v Dozorčí radě využila 

k prosazování svých vlastních zájmů nebo zájmů osob blízkých nebo jiných subjektů. 
 
5. Funkční období jednotlivých členů Dozorčí rady je pět let. Členové dozorčí rady mohou 

být jmenováni opětovně.  
 
6. Dozorčí rada si ze svého středu volí svého předsedu a místopředsedu. 
 
7. Činnost a oprávnění Dozorčí rady se řídí statutem Dozorčí rady, který schvaluje Rada 

města Litoměřice. 
 
 

Čl. 6 
Vymezení vlastního majetku příspěvkové organizace a majetku ve vlastnictví zřizovatele 
 
1. Zřizovatel předal majetek organizaci do jejího vlastnictví v souladu s rozhodnutím 

Okresního úřadu podle zákona číslo 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku 
ČR do vlastnictví obcí a na základě delimitačního protokolu po rozdělení bývalého 
OÚNZ. 

 
2. Organizace přijala, se souhlasem zřizovatele, od ÚZSVM na základě Smlouvy o 

bezúplatném převodu č. ULT/3370/07 ze dne 7.1.2008 nemovitý majetek do svého 
vlastnictví. Vklad vlastnického práva povolen rozhodnutím Katastrálního úřadu pro 
Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Litoměřice čj. V-2196/2008-586 a zapsán do 
katastru nemovitostí dne 1. 4. 2008 s právními účinky vkladu dnem 26. 3. 2008. 

 
3. Nemovitý i movitý majetek ve vlastnictví organizace může být pronajímán. Pronájem 

nesmí být v rozporu s hlavní činností, doplňkovými činnostmi organizace a dále mohou 
být tímto pronájmem zajišťovány další služby pro pacienty, zaměstnance a návštěvníky 
pacientů, které pomohou zkvalitnit poskytovanou zdravotní péči. 

 
4. Organizace nemá svěřený žádný movitý a nemovitý majetek od zřizovatele. 
 
 

Čl. 7 
Vymezení práv umožňujících příspěvkové organizaci naplňovat hlavní účel a 

doplňkovou činnost na hlavní činnost navazující 
 
A) Majetková práva a povinnosti příspěvkové organizace k majetku ve svém 

vlastnictví 
 
1. Organizace je oprávněna nabývat do svého vlastnictví majetek potřebný k výkonu 

činností, pro které byla zřízena, a to: 
a) bezúplatným převodem od zřizovatele, 
b) darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Touto zřizovací 

listinou poskytuje zřizovatel předchozí souhlas pro přijetí peněžitých darů 
účelově neurčených do výše 500 000,- Kč za jednotlivý dar.  
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           Předchozí písemný souhlas musí být udělen pro jednotlivý právní úkon 
           s výjimkou přijetí peněžitého neúčelového daru. Předchozí souhlas 
           zřizovatele bude vydán na základě předloženého soupisu přislíbených darů  
           nebo i pro jednotlivý dar,   
c) děděním s předchozím souhlasem zřizovatele, 
d) vlastní činností hlavní nebo doplňkovou, 
e) pořízením z investičního příspěvku poskytnutého zřizovatelem. 

 
 
2. Organizace má k majetku ve svém vlastnictví zejména následující povinnosti: 

a) vést majetek v účetnictví, 
b) pojistit nemovitý majetek, 
c) pojistit movité věci, a to jen v odůvodněných případech, např. v rámci 

dodržení podmínek příjemce dotace, všeobecné rentability, atp. 
d) dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti vlastnictví majetku, 

 
 
B) Další práva a povinnosti 
 
Organizace má k majetku ve svém vlastnictví další práva a povinnosti: 
 
1. Vystupovat jako zadavatel v právních vztazích vyplývajících z právních norem 

upravujících veřejné zakázky, včetně jejich zadávání.  
 
2. V případech činností financovaných částečně či zcela za pomoci jiných zdrojů je 

příspěvková organizace oprávněna žádat o přidělení dotací ze státního rozpočtu, 
z rozpočtu jiného územního samosprávného celku než zřizovatele, ze státních a jiných 
fondů, z rozpočtu a fondů EU nebo z finančního mechanismu Evropského 
hospodářského prostoru a dalších podpůrných programů ČR a EU. 

 
3. O pořízení majetku do vlastnictví organizace, v souladu s právními předpisy a touto 

zřizovací listinou, rozhoduje Správní rada nebo jí pověřená osoba. Pořízení nemovitého 
majetku podléhá vždy písemnému souhlasu zřizovatele, a to bez ohledu na výši jeho 
pořizovací ceny. 

 
4. O vyřazení, likvidaci, prodeji přebytečného a nepotřebného movitého majetku 

rozhoduje, v souladu s právními předpisy a touto zřizovací listinou, Správní rada nebo jí 
pověřená osoba. Vyřazení, likvidace a prodej přebytečného a nepotřebného nemovitého 
majetku podléhá vždy písemnému souhlasu zřizovatele  

 
5. Peněžité prostředky získané prodejem přebytečného a nepotřebného majetku se stávají 

prostředky organizace. 
 
6. Organizace je oprávněna uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce s jiným 

vlastníkem majetku pro zajištění své hlavní a doplňkové činnosti a k účelu pro který 
byla zřízena. 
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C. Finanční hospodaření 
 
1. Organizace je povinna se řídit při svém finančním hospodaření zákonem č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. 
 
2. Pokud organizace vytváří ve své doplňkové činnosti zisk, musí jej použít jen ve 

prospěch své hlavní činnosti; zřizovatel může organizaci povolit jiné využití tohoto 
zdroje. 

 
3. V případě zadávání veřejných zakázek v režimu zákona o veřejných zakázkách, 

v platném znění, si zřizovatel a Dozorčí rada vyhrazuje právo případně jmenovat člena 
výběrové komise. 

 
 

Čl. 8 
Podmínky pro provozování a okruhy doplňkové činnosti 

 
1. Zřizovatel povoluje provozování doplňkové činnosti navazující na hlavní účel 

organizace tak, aby mohla lépe využívat všechny své hospodářské možnosti a odbornost 
svých zaměstnanců. Tato činnost nesmí být na úkor, narušovat nebo omezovat plnění 
hlavního účelu a činností, pro které byla zřízena. 

 
2. Organizace je oprávněna k této doplňkové činnosti: 

• pronájem bytových a nebytových prostor 
• hostinská činnost 
• podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 
• výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

 
3. Podmínkou provozování doplňkových činností je splnění předpokladů dle čl. 8, odst. 1. 

a dále za splnění těchto podmínek: 
- doplňková činnost je v rámci hospodaření sledována odděleně, 
- doplňková činnost se realizuje podle platných předpisů a norem. 

 
 

Čl. 9 
Doba, na kterou je příspěvková organizace zřízena 

 
1. Příspěvková organizace se zřizuje na dobu neurčitou. 
 
 

Čl. 10 
Ostatní ustanovení 

 
1. Kontrolu hospodaření provádí příslušný kontrolní orgán zřizovatele v souladu s plánem 

kontrol. Příspěvková organizace zadá ověření účetní závěrky a kontrolu hospodaření též 
nezávislému auditorovi. 

 
2. V případě, že celkový obrat příspěvkové organizace, včetně příspěvku od zřizovatele 

překročí hranici 10 mil. Kč za rok, zadá příspěvková organizace zpracování daňového 
přiznání daňovému poradci. 
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3. Další práva a povinnosti zřizovatele a příspěvkové organizace, pokud nejsou stanoveny 

touto zřizovací listinou, se řídí příslušnými právními předpisy ČR a EU. 
 

Čl. 11 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato zřizovací listina ruší a nahrazuje v plném rozsahu všechny dosavadní zřizovací 

listiny Městské nemocnice v Litoměřicích a to ze dne 18.10.2001 ve znění pozdějších 
dodatků a změny zřizovací listiny ze dne 15.12.2005 a 10.12.2009, včetně původní 
zřizovací listiny ze dne 11.12.1991 ve znění dodatku z 01.04.1992. 

 
2. Tato zřizovací listina byla schválena Zastupitelstvem města Litoměřice dne 14. 3. 2013, 

usnesením č. ………..., nabývá platnosti dnem schválení a účinnosti od 01. 04. 2013. 
 
3. Tato zřizovací listina je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu. Jedno 

vyhotovení obdrží Město Litoměřice, jedno vyhotovení Dozorčí rada a jedno vyhotovení 
nemocnice. 

 
 
 
 
V Litoměřicích dne  
 

________________________ 
Mgr. Ladislav Chlupáč 

starosta 



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:   14.3.2013 
předkládá: Mgr. Ladislav Chlupá č, starosta  
 
   
 
Návrh předložit před jednáním ZM, nejpozději do čtvrtka (7 dní před jednáním) do 12.00 hod. 
sekretariátu města.. Po zařazení do programu předkládá navrhovatel osobně s řádným odůvodněním. 
Má-li návrh souvislost s činností jiného odvětvového odboru MěÚ, je nutno uvést vyjádření tohoto 
odboru. Předkládající odbor předloží ZM návrh ve 2 vyhotoveních - 1x k zápisu a 1x navrhovateli. 
 
 
 
 
  
Návrh:   
a) Rezignace MUDr. Kej ře na členství v dozor čí radě 1.Geotermální Litom ěřice a.s. 
b) Úprava v kompetencích – zastupování m ěsta v SESO 
 
 
Odůvodn ění:    
 
      
 
 
 
 
Návrh na usnesení:      
 
a) ZM bere na v ědomí rezignaci MUDr. Pavla Kejře na členství v dozorčí radě 1.Geotermální 
Litoměřice a.s ke dni……….. 
 
b) ZM schvaluje změnu v rozdělení kompetencí – město Litoměřice bude při jednáních 
Severočeského sdružení obcí (SESO), Ústí nad Labem zastupovat místo Jana Szántó ode dne ….… 
Mgr. Václav Červín  
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:          Přijaté usnesení: ______________ 
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Návrhy k projednání v ZM dne  14.03.2013 

    Předkládá: OSMMa BH 

majetkové záležitosti: 
 
Záměry: 
16. Prodej pozemku parc.č. 498/8 o výměře 21 m2 v k.ú. Litoměřice ( stavební) 
Žadatel: manželé Ing. L.J. a Ing. V.J., Litoměřice  
Odůvodnění:  Žadatelé jsou vlastníci stavby – garáže, která stojí na pozemku v majetku města. Pro 
dořešení majetkoprávního vztahu žádají o odkoupení. 
Stanovisko OÚRM: Z hlediska záměrů rozvoje města a taktéž s ohledem na koncepci platné územně 
plánovací dokumentace není k prodeji pozemku námitek ani připomínek 
Stanovisko OSMM: Doporučuje prodej pozemku 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 
Projednáno v MK dne 25.02.2013: Hlasováním  pro:6  proti:0  zdržel se :0 
MK doporučuje prodej 
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje záměr prodeje zastavěného pozemku parc.č. 498/8 o výměře 21 m2 v k.ú. 
Litoměřice  
 

 
 
17. Prodej  zastavěných pozemků parc.č. 5414/8 o výměře 16 m2 a 5417/11 o výměře 22 m2 
v k.ú. Litoměřice 
Žadatel: OSMM 
Odůvodnění: Kontrolou bylo zjištěno, že v lokalitě zahrádek „ Na Bídnici“  jsou dva zastavěné 
pozemky v majetku města.  
Stanovisko OÚRM: Z územního hlediska není námitek k prodeji pozemků. Předmětné pozemky jsou 
ve smyslu ÚPD zahrnuty do plochy s funkčním využitím pro individuální rekreaci v zahrádkářských 
osadách. 
Projednáno v MK dne 25.02.2013:  Hlasováním  pro:6  proti:0  zdržel se :0 
MK doporučuje prodej 
Návrh na usnesení: 
ZM svaluje záměr prodeje  zastavěných pozemků parc.č. 5414/8 o výměře 16 m2 a 5417/11 o 
výměře 22 m2 v k.ú. Litoměřice 
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18. Prodej pozemků parc.č. 2693/9 o výměře 7 m2 a 2693/10 o výměře 6 m2 v k.ú. Litoměřice  
(nezapsaný odděl.geomet.plán) 
Žadatel: ČR –Ředitelství vodních cest ČR,IČ 67981801, Praha 3 
Odůvodnění: Žadatel má záměr na pravém břehu Labe - Lodním náměstí  obnovit kotviště pro osobní 
vodní dopravu, které nahradí nevyhovující stávající. Jedná se o úpravu stávajícího plovoucího mola 
v Mlýnském rameni ( pro malá plavidla).  
Součástí trvalé stavby je rovněž trvalé umístění platebních znaků na pozemcích parc.č. 2693/3 a 
2693/1 v k.ú. Litoměřice. RM dne 15.02.2013 poskytla souhlas k trvalému  bezplatnému umístění 
plavebních znaků.   
Žadatel má zájem o odkoupení pozemků, na kterém budou umístěny betonové bloky, sloužící pro 
umístění vázacího zařízení a umístění lávky 
Stanovisko OÚRM: Nemá námitek k obnově kotviště 
Projednáno v MK dne 25.02.2013: Hlasováním  pro:3  proti:0  zdržel se :3 
MK nedoporučuje prodej, přiklání se k dlouhodobému pronájmu nebo výpůjčce pokud to umožní 
podmínky získání dotace 
Stanovisko OSMM: Investiční záměr akce „Úvaziště pro osobní vodní dopravu na dolním Labi“ je 
schválený Ministerstvem dopravy a hrazený z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. 
Stavby provedené v rámci investičního záměru jsou stavby trvalé. Navrhované zábory na 
předmětných pozemcích jsou součásti této trvalé stavby (betonové bloky zapuštěné do terénu). 
Technické řešení stavby za stávající konfigurace terénu a požadavků na funkci stavby neumožňuje 
umístění stavby pouze na pozemky ve správě Povodí Labe, s.p. a je nutno stavbou zasáhnout i 
pozemky sousední.  
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje záměr prodeje pozemků parc.č. 2693/9 o výměře 7 m2 a 2693/10 o výměře 6 m2 
v k.ú. Litoměřice 
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19. Žádost o  bezúplatný převod pozemků dle přiloženého seznamu v k.ú. Litoměřice na ČR 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
Žadatel: OSMM 
Odůvodnění: Jedná se o pozemky veřejná zeleň a pod chodníky v (ul. Komenského) zjištěné na 
základě nezapsaného odděl.geomet.plánu č. 3971-224/12. 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 

1268/19 ost.plocha-komunikace 60000 124 ul. Komenského 
1268/20 ost.plocha-komunikace 60000 10 ul. Komenského   
1268/21 ost.plocha-komunikace 60000 16 ul. Komenského   
1268/22 ost.plocha-komunikace 60000 29 ul. Komenského   
1268/23 ost.plocha-komunikace 60000 14 ul. Komenského   
     
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků par.č. 1268/19,1268/20, 
1268/21,1268/22 a 1268/23  v k.ú. Litoměřice na ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha 

 
 
20. Žádost o bezúplatný převod nemovitostí na základě novely zákona č. 172/1991 Sb. 
(173/2012 Sb.) 
Žadatel: OSMM 
Odůvodnění: Novela zákona č.172/1991 Sb., o převodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví 
obcí, přináší možnost požádat o převod majetku, který byl k účinnosti zákona tj. 24.5.1991,                 
ve vlastnictví České a Slovenské Federativní Republiky. Typickým příkladem jsou nemovitosti 
zapsané na federální ministerstvo obrany. Nárok na tento historický majetek musí obec uplatnit 
nejpozději do 31.03.2013. Neuplatní-li nárok do této doby, považuje se den 1.4.2013 za den přechodu 
vlastnického práva na stát a nárok obce na zápis historického majetku již nebude možný.  
O převodu nemovitostí rozhodne vláda ČR svým usnesením. Ve smyslu § 2c zákona č. 172/1991 Sb. 
město požádá o vydání nemovitostí na základě dostupných listin prokazujících vlastnictví města ke dni 
31.12.1948 (srovnávací sestavení parcel, knihovní vložky) MO ČR. Tato organizační složka státu musí 
předložit do 31.07.2013 vládě ČR doporučení zda nemovité věci do seznamu k projednání zařadit či 
nikoliv. Současně bude podán návrh na zápis vlastnictví příslušnému katastrálnímu úřadu. 
Stanovisko OSMM:  Jedná se o podání žádosti na nemovitosti uvedené v Příloze a vyznačené             
ve snímku z katastrální mapy. 
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod historického majetku města podle novely 
zákona č. 172/1991 Sb. na Ministerstvo obrany ČR (viz. Příloha orig.zápisu) 
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21. Směnu pozemků  včetně staveb parc.č. 4806/1, 4806/3, 4806/4, 4768/31, 4768/32,4794/20 
4795/1, 4795/2, 4796/12, 4797/4 a část pozemku 4795/3 ( majetek LV 6948, 7410) nutný 
odděl.geomet.plán za pozemky v majetku obce 2231/1 a 2526 vše v k.ú. Litoměřice a s finančním 
doplatkem ve prospěch žadatele 
Žadatel: manželé J. a L.T., Teplice a 
              Treinvest s.r.o, IČ: 25403087 
Odůvodnění: Při výstavbě obchodního centra v této lokalitě byla vybudovaná i komunikace. Tato 
komunikace slouží jako příjezdová, obslužná, pro zásobování a dalším subjektům včetně zastávky 
městské hromadné dopravy. Kolaudační rozhodnutí pod č.j. 12-40/OD-2005 povoluje užívání stavby , 
jako veřejně přístupovou část  a veřejně nepřístupovou část – betonová zpevněná plocha pro 
zásobování.  
Náklady na  vybudování komunikace činily 4.900.413,- Kč bez DPH. Městu  nabízejí převod za ½ 
z ceny tj. 2.450.206,- Kč bez DPH s tím, že pozemky parc.č. 4768/31, 4768/32, 4794/20, 47995/1, 
4795/2, 4796/12,4797/4 a část pozemku 4795/3 jsou ve vlastnictví  (manželé T. LV 6948) ,parc.č. 
4806/1, 4806/3 a 4806/4 jsou ve vlastnictví  (Treinvest s.r.o jediný společník pan T. LV 7410). 
Pozemek parc.č. 4795/3 má výměru 3.077 m2, žadatel nabízí část o výměře  2.427 m2 ( nutný 
odděl.geomt.plán, v žádosti není uvedená, která část) celková výměra převáděných pozemků je cca 
3.215 m2 s tím, že tyto pozemky nabízí městu za 1.000,- Kč/m2 tj. cca 3.215.000,- Kč. 
Žadatel požádal o pozemky v majetku města : parc.č. 2231/1 a 2526 o celkové  výměře 3.199 m2 s 
návrhem, že by si tyto pozemky odkoupili  také za 1.000,- m2 tj. 3.199.000,- Kč.  
Stanovisko OSMM:Tyto pozemky město pronajímá na základě nájemní ze dne 28.05.2003 za úhradu 
9.720,- Kč ročně s 3 měsíční výpovědní lhůtou. 
Stanovisko OÚRM: pozemky v majetku obce tvoří území, které je dle platné územně plánovací 
dokumentace (ÚPD) jsou zahrnuty do ploch s funkčním využitím jako OV - veřejná vybavenost. Ve 
smyslu ÚPD je v takovýchto plochách možné následující využití za stanovených podmínek: 
 
VEŘEJNÁ VYBAVENOST OV 
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a) využití plochy 
Hlavní využití: 
- areály, stavby a zařízení občanské vybavenosti (zejména pro školství, zdravotnictví, sociální 
  péči, kulturu a veřejnou správu). 
Přípustné využití: 
- administrativa, 
- stavby a zařízení pro vzdělávání, kulturu a církevní účely - včetně služebních bytů, 
- maloobchodní zařízení do 150 m2 prodejní plochy, 
- stravovací a ubytovací zařízení, 
- bydlení, 
- veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně s prvky drobné architektury a 
  mobiliářem pro relaxaci, orientaci a informace, 
- dětská hřiště, sportoviště a relaxační zařízení, 
- parkoviště pro potřebu zóny, 
- nezbytná technická vybavenost. 
Nepřípustné využití: 
- stavby a zařízení, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím; 
- stavby a zařízení, které v důsledku provozovaných činností překračují stanovené limity zatížení 
  okolí hlukem, prachem, exhalacemi nebo organoleptickým pachem – a to i druhotně např. 
  vyvolanou nákladní dopravou; 
Podmínky: 
- u obslužných zařízení je nutné řešit parkování vozidel na vlastním nebo k tomu účelu 
  určeném pozemku. 
b) prostorové uspořádání 
Účelové stavby a provozy podnikání nemají svým provozem negativně ovlivňovat sousední 
obytné zóny. Objekty musí svým měřítkem, formou zastřešení, výškou římsy a hřebene 
odpovídat kontextu a charakteru okolní zástavby. Vybavení parteru: mobiliář pro relaxaci, 
dětská hřiště, sportoviště (veřejná nekrytá).. 
KZ = 0,35 / 0,50; 
Projednáno v MK dne 25.02.2013: Hlasováním  pro:0  proti:6  zdržel se :0 
MK nedoporučuje směnu pozemků  včetně staveb parc.č. 4806/1, 4806/3, 4806/4, 4768/31, 
4768/32,4794/20 4795/1, 4795/2, 4796/12, 4797/4 a část pozemku 4795/3 ( majetek LV 6948, 7410) 
za pozemky v majetku obce 2231/1 a 2526 vše v k.ú. Litoměřice s tím, že město doplatí cca  
2.466.206,- Kč  o tuto částku musí být navýšen rozpočet 2013.  
 
Protinávrh : 
 
Projednáno v MK dne 25.02.2013: Hlasováním  pro:1  proti:3  zdržel se :2 
MK nedoporučuje směnu pozemků  včetně staveb parc.č. 4806/1, 4806/3, 4806/4, 4768/31, 
4768/32,4794/20 4795/1, 4795/2, 4796/12, 4797/4 a část pozemku 4795/3 ( majetek LV 6948, 7410) 
za pozemky v majetku obce 2231/1 a 2526 vše v k.ú. Litoměřice bez dalších finančních náhrad 
Návrh na usnesení: 
 
a) ZM neschvaluje záměr směny pozemků  včetně staveb parc.č. 4806/1, 4806/3, 4806/4, 
4768/31, 4768/32,4794/20 4795/1, 4795/2, 4796/12, 4797/4 a část pozemku 4795/3 ( majetek LV 
6948, 7410) za pozemky v majetku obce 2231/1 a 2526 vše v k.ú. Litoměřice s tím, že město 
doplatí cca  2.466.206,- Kč  o tuto částku musí být navýšen rozpočet 2013.  
Nebo 
b) ZM neschvaluje záměr směny pozemků  včetně staveb parc.č. 4806/1, 4806/3, 4806/4, 
4768/31, 4768/32,4794/20 4795/1, 4795/2, 4796/12, 4797/4 a část pozemku 4795/3 ( majetek LV 
6948, 7410) za pozemky v majetku obce 2231/1 a 2526 vše v k.ú. Litoměřice bez dalších 
finančních náhrad 
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Prodeje: 
 
22. Nákup pozemku parc.č. 2355/135 o výměře 5062 m2  a darování pozemku parc.č. 2355/137 o 
výměře 194m2  vše v k.ú. Litoměřice (pozemky Miřejovická stráň – pod budoucími  komunikacemi) 
Žadatel:  H.J., Bohušovice nad Ohří ( vlastník 1/3) 
               H.M., Litoměřice ( vlastník 1/3) 
   T.E., Písnice, Praha( vlastník 1/3) 

Odůvodnění: Jedná se o dořešení majetkoprávního vztahu, žadatelé odprodají městu  pozemek 
parc.č. 2355/135, orná o výměře 5062 m 2 v k.ú. Litoměřice, na kterém má být umístěna místní 
komunikace, která bude veřejně-prospěšnou stavbou za kupní cenu ve výši 1.307.360,- Kč (258,26 
Kč/m2). Tato cena je  určenáu znaleckým posudkem č.1904-13 ze dne 13.2.2013. Prodej za cenu 
danou znaleckým posudkem je v souladu s přijatými pravidly danými v usnesení ZM usn. č. I/13  ze 
dne 10.9.2009. 

Dále na základě dohody bezúplatně převedou pozemek parc. č. 2355/137 o výměře 194 m2 v k.ú. 
Litoměřice, na kterém bude umístěna účelová komunikace pro pěší, nejde o veřejně-prospěšnou 
stavbu. 

Město Litoměřice uhradí veškeré náklady (geometrický plán, znalecký posudek a správní poplatek 
spojený se vkladem smlouvy do KN), daň  z převodu budou hradit prodávající, tj.   žadatelé. 
Stanovisko OÚRM:Souhlasí s převodem pozemků do majetku obce. 
Záměr projednán v ZM 31.1.2013 pod  č. usn. 26/1/2013 
Zveřejněno na úřední desce : od 15.01.2013 do 5.03.2013  není připomínek ani námitek 

Dopad do rozpočtu 2013 UZ 4201/4000/pol. 6121, Miřejovická stráň – P. spol.+ H., P.  
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Návrh na usnesení :                                                                                                                                                                                
ZM schvaluje nákup pozemku parc.č. 2355/135 o výměře 5062 m 2 za cenu dle znal.posudku  ve 
výši 1.307.360,- Kč  a přijetí daru pozemku  parc.č. 2355/137 o výměře 194 m2  vše v k.ú. 
Litoměřice od spoluvlastníků pozemků J.H., Bohušovice nad Ohří, M.H., Litoměřice a E. T., 
Písnice, k účelu umístění komunikací na Miřejovické stráni. Veškeré náklady spojené s vkladem 
smlouvy do KN bude hradit Město Litoměřice 

 
23. Nákup pozemku parc.č. 2355/136 o výměře 310 m2  v k.ú. Litoměřice (pozemky Miřejovická 
stráň – pod budoucími  komunikacemi) 
Žadatel:  D.a L.P., Litoměřice 

Odůvodnění:  Žadatelé na základě dohody odprodají pozemek parc.č. 2355/136 (orná) o výměře 310 
m 2 v k.ú. Litoměřice, na kterém má být umístěna místní komunikace, která bude veřejně-prospěšnou 
stavbou za  cenu kupní ve výši 80.060,- Kč tj.258,26 Kč/m2 určenou znaleckým posudkem č.1905-13 
ze dne 13.2.2013. Prodej za cenu danou znaleckým posudkem je v souladu s přijatými pravidly 
danými v usnesení ZM usn. č. I/13  ze dne 10.9.2009. 

Město uhradilo veškeré náklady (geometrický plán, znalecký posudek a správní poplatek spojený se 
vkladem smlouvy o převodu do KN ), daň  z převodu nemovitostí hradí prodávající. 
Stanovisko OÚRM : Souhlasí s převodem pozemků do majetku obce. 
Záměr projednán a schválen v ZM 31.1.2013 pod  č. usn. 27/1/2013 
Zveřejněno na úřední desce : od 15.01.2013 do 5.03.2013  není připomínek ani námitek 

Dopad do rozpočtu 2013 UZ 4201/4000/pol. 6121, Miřejovická stráň – P.a spol.+ H. a P.  

Návrh na usnesení :                                                                                                                                                                                         
ZM schvaluje nákup pozemku parc.č. 2355/136 o výměře 310 m 2  v k.ú. Litoměřice za cenu dle 
znaleckého posudku  80.060,- Kč  od manželů D.a L.P., Litoměřice k účelu umístění komunikací 
na Miřejovické stráni. Veškeré náklady spojené s vkladem smlouvy do KN bude hradit Město 
Litoměřice . 
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24. Prodej pozemku parc.č. 3219 o výměře 93 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice 
Žadatel: spoluvlastníci sousední nemovitosti domu čp. 812 ul. Křižíkova 
Odůvodnění: Město Litoměřice v roce 2003   prodalo dům č.p. 812 ul. Křižíkova bez zahrady, která 
však tvoří s domem funkční celek. Mezi zahradou parc.č. 3219 a parc.č. 3220 byla cihlová dělící zeď, 
která se samovolně sesula.  
Předběžný rozpočet na odstranění poškozené zdi činí 13.874,- Kč 
Stanovisko OÚRM: Z územního hlediska souhlasí s prodejem pozemku  
Stanovisko OSMM: Doporučuje prodej pozemku za smluvní cenu ve výši 500,- Kč/m2 s odpočtem 
6.937,- Kč (1/2 ceny z  kalkulace rozpočtu za odstranění zdi ) 
Projednáno v MK dne 14.01.2013 Hlasováním  pro:6  proti:0  zdržel se :0 
MK doporučuje prodej pozemku za cenu smluvní  
Záměr projednán a schválen v ZM 31.1.2013 pod  č. usn. 24/1/2013 
Zveřejněno na úřední desce : od 15.01.2013 do 5.03.2013  není připomínek ani námitek 
Cena pozemku smluvní ve výše 46.500,- Kč, tato částka bude snížená o ½ ceny nutných nákladů na 
odstranění poškozené zdi mezi pozemky par.c.č. 3219 a 3220 tj. 6.936,- Kč   
Kupující vlastníci domu č.p. 812 LV 9336 v k.ú.Litoměřice : Mgr. Ch.J., Ch.L.,C.H., Č.D., K.R., N. R., 
O.M., P.B., Š.S. a Mgr. V.A.) 
 Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 3219 o výměře 93 m2 v k.ú. Litoměřice za cenu smluvní 
ve výši 39.564,- Kč  vlastníkům BJ domu v ul. Křižíková č.p. 812 v k.ú. Litoměřice ( LV 9336 )  
 

 
 
 
25. Prodej pozemku parc.č. 3220 o výměře 117 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice 
Žadatel: spoluvlastníci sousední nemovitosti domu čp. 837 ul. Křižíkova  
Odůvodnění: Město Litoměřice v roce 2003   prodalo dům č.p. 837 ul. Křižíkova bez zahrady, která 
tvoří s domem funkční celek. Mezi zahradou parc.č. 3219 a parc.č. 3220 byla cihlová dělící zeď, která 
se samovolně sesula.  
Předběžný rozpočet na odstranění poškozené zdi činí 13.874,- Kč 
Stanovisko OÚRM: Z územního hlediska souhlasí s prodejem pozemku  
Stanovisko OSMM: Doporučuje prodej pozemku za smluvní cenu ve výši 500,- Kč/m2 s odpočtem 
6.937,- Kč (1/2 z  kalkulace rozpočtu za odstranění zdi) 
Projednáno v MK dne 14.01.2013 Hlasováním  pro:6  proti:0  zdržel se :0 
MK doporučuje prodej pozemku za cenu smluvní  
Záměr projednán a schválen v ZM 31.1.2013 pod  č. usn. 25/1/2013 
Zveřejněno na úřední desce : od 15.01.2013 do 5.03.2013  není připomínek ani námitek 
Cena pozemku smluvní ve výše 58.500,- Kč, tato částka bude snížená o ½ ceny nutných nákladů na 
odstranění poškozené zdi mezi pozemky par.c.č. 3219 a 3220 tj. 6.936,- Kč   
Kupující vlastníci domu č.p. 837 LV 6230 v k.ú. Litoměřice: C.N., M.J. , M.L., O.L. a Z. a S.G. 
  
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 3220 o výměře 117 m2 v k.ú. Litoměřice za cenu smluvní 
ve výši 51.564,- Kč  vlastníkům BJ domu v ul. Křižíková č.p. 837 v k.ú. Litoměřice ( LV 6230 )  
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26. Bezúplatný převod pozemků  v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 6586/12 od ČR ÚZSVM, 
Rašínovo nábřeží 390, Praha 
Žadatel: OSMM 
Odůvodnění: Jedná se o pozemky jiná plocha – koryto vodního toku   v ul. Kamýcká, tyto pozemky 
obec udržuje. 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. 
Záměr převodu pozemků byl schválen v ZM dne 15.09.2011 a 8.03.2012 

Par.číslo Název druhu pozemku Využití pozemku LV  Výměra m2 

2483/1 vodní plocha - koryto  60000                     1918 

2483/2 vodní plocha - koryto      60000                           9 

2483/3 vodní plocha - koryto      60000                         12 

5466/1 vodní plocha - koryto       60000                       681 

5479 vodní plocha - koryto       60000                       608 

Návrh na usnesení:  

ZM schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu pozemků parc.č. 2483/1, 2483/2, 2483/3, 5466/1 a 
5479  v k.ú. Litoměřice, č.j. 6586/12 od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha 
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27. Majetkoprávní vypořádání majetku v k.ú. Litoměřice – odstranění duplicitního zápisu 
vlastnického práva k pozemku parc.č. 4004/27 v k.ú. Litoměřice  
Žadatel: BUS.COM a.s., IČ: 25497995,  Lumiérů 181/4, Praha 5 
Odůvodnění: OSMM nechal dne 4.03.2011 na základě § 2 zákona č. 172/91 Sb. – zapsat historický 
majetek města do KN, jde o pozemek parc.č. 4004/27 o výměře 384 m2, zast.plocha a nádvoří, 
v k.ú.Litoměřice. 
Dne 24.02.2012 katastrální úřad sdělil, že neprovedl opravu údajů – zápis vlastnictví  na základě 
návrhu společnosti BUS.COM a.s., a to dle  doplňku k privatizačnímu projektu. Společnost se proti 
tomuto rozhodnutí odvolala Zeměměřický a  katastrální inspektorát v Liberci rozhodl, že podmínky pro 
opravu chyby v údajích KN nejsou naplněny. Zároveň doporučil (při ústním jednání) společnosti 
BUS.COM a.s., aby požádala o nový zápis doplněného privatizačního projektu. KÚ na základě toho 
provedl duplicitní zápis vlastnictví mimo jiné i k pozemku parc.č. 4004/27. Duplicitní zápis může být 
řešen soudní cestou – žalobou na určení vlastnictví nebo mimosoudně tj. podepsáním souhlasného 
prohlášení nebo žalobou na určení vlastnictví. 
Prostřednictvím advokátní kanceláře nás společnost BUS.COM a.s. požádala o podepsání 
souhlasného prohlášení v jejich prospěch.   
V průběhu šetření byl proveden překlad příslušné KV č. 298 do češtiny  a tak bylo zjištěno, že město 
je v části B zapsáno  pouze jako oprávněný z předkupního práva k dotčenému pozemku. Vlastníkem 
pozemku je bischöfliches Marienhospital in Leitmeritz. Na základě těchto skutečností se tedy ukázalo, 
že se nejedná o historický majetek města, na což nepoukázal ani katastrální úřad při  zápisu 
vlastnictví města v roce 2011. 
Stanovisko OÚRM: Pozemek je zahrnutý do plochy s funkčním využitím "drobná výroba a výrobní 
služby - VD". Jako takový tvoří součást areálu společnosti BUS.COM a.s.. V rámci vydání změny č.2 
ÚP Litoměřice bude v současné době projednána - právě na základě požadavku společnosti 
BUS.COM a.s. - možnost změny funkčního využití dané lokality na plochu komerčních areálů - 
velkoprodejny, markety (OK1). 
Z hlediska záměrů rozvoje města či investičních akcí města však není tento pozemek potřebný. 

Návrh na usnesení:  

ZM schvaluje uznání vlastnického práva podpisem souhlasného prohlášení se společností 
BUS.COM a.s., IČ: 25497995, Lumiérů 181/4, Praha 5, o odstranění duplicitního zápisu 
vlastnictví k  pozemku parc.č. 4004/27 o výměře 384 m2 v k.ú. Litoměřice, ve prospěch této 
společnosti. 
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28. Nákup stavebních pozemků p.č. 3291 o výměře 227 m2 a p.č. 3292 o výměře 315 m2 v k.ú. 
Litoměřice (stavby v majetku obce) 
Žadatel: Správa železniční dopravní cesty, st.org., Dlážděná 1003, Praha 1 
Odůvodnění: ZM dne 5.5.2011 pod bodem 157/5/11 schválilo nákup nemovitostí v areálu ČD v ul. 
Nerudova, k.ú. Litoměřice, výše uvedené pozemky nebyly předmětem nákupu, tyto pozemky jsou ve 
vlastnictví ČR s právem hospodaření  SŽDC a proto musí být dodrženy podmínky dané zákonem č. 
77/2002 Sb., prokázána nepotřebnost majetku. Tyto pozemky jsou pod stavbou č.p. 737, která je ve 
vlastnictví města.  
Záměr projednán a schválen v ZM 3.11.2011 pod  č. usn. 264/9/2011 
Zveřejněno na úřední desce : od 15.11.2011 do 30.11.2011  není připomínek ani námitek 
Kupní cena je stanovena dle znaleckého posudku a je schválená Správní radou SŽDC ve výši 
674.000,- Kč, tato cena je uvedená v žádosti o souhlas vlády ČR 
Dopad na rozpočet 2013: tato částka je v rozpočtu ÚZ 4201/4000  
Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje nákup stavebních pozemků p.č. 3291 o výměře 227 m2 a p.č. 3292 o výměře 315 
m2 v k.ú. Litoměřice za cenu 674.000,- Kč od Správy železniční dopravní cesty, st.org., IČ: 
70994234, Dlážděná 1003/7, Praha 1  

 
29. Revokace usnesení I/24 ZM ze dne 8.03.2007 změna kupujícího pozemku parc.č. 2561/10 
v k.ú. Litoměřice 
Žadatel: J. aj.D., Litoměřice 
Odůvodnění: ZM dne 25.01.2007 pod bodem I/14 schválilo záměr prodeje pozemků vlastníkům garáží 
v lokalitě U Cihelny. Cena byla dle znaleckého posudku 1.128,- Kč/m2. 
Z důvodu prodeje stavby nebyl doprodán pozemek parc.č. 2561/10, nový vlastníci mají zájem kupovat. 
Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce od 19.2.2007 do 5.3.2007 – není připomínek 
 
Návrh na usnesení: 
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ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 2561/10  o výměře 21 m2 v k.ú. Litoměřice za cenu 
smluvní ve výši 23.688,- Kč manželům J.aj. .D., Litoměřice 
 

 
 
30. Vypořádání vlastnických vztahů ke kanalizačnímu zařízení realizovanému v rámci stavby 
„Kanalizace mikroregionu Litoměřice“ (věcné břemeno na pozemcích spol. Čepro a.s.) 
Žadatel: OSMM 
Odůvodnění: Jedná se o uzavření trojstranné smlouvy o zřízení věcného břemene na jejímž základě 
Město Litoměřice jako zhotovitel a investor uhradí povinnému spol. Čepro, a.s. jednorázovou náhradu 
za umístění stavby „Kanalizace mikroregionu Litoměřice- část Žernosecká SO5“.  
Část stavby kanalizace je umístěná na pozemcích parc.č. 2608/25, 2608/26, 2608/27 v k.ú. 
Litoměřice, které spol. Čepro, a.s. získala na základě směnné smlouvy ev.č. 34028 ze dne 12.12.2012 
od města.  
Z důvodu provedené směny byl objednán nový geometrický plán pro zřízení věcného břemene 
umístění kanalizačního zařízení. Vlastníkem kanalizačního zařízení bude na základě připravené kupní 
smlouvy Severočeská vodárenská spol. a.s.. Stavbu realizovalo v roce 2005 město a následně v r. 
2010 prováděl Ústecký kraj přeložku z důvodu stavby kruhové křižovatky.  
Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene  je odvozena od platných „Zásad o zřizování 
věcných břemen, omezujících vlastnické právo Města Litoměřice k věcem nemovitým“,, schválených  
Zastupitelstvem města  Litoměřice dne 23.6.2005 pod  č. jed. I/20. 
 

Parcelní 
číslo 

Název 
druhu 

pozemku 
Způsob využití Výměra 

Druh 
zařízení 

(přípojka) 

Délka vedení 
bm 

náhrada za 
bm / Kč 

DPH 21% výpočet      
(bez DPH) 

2608/26 orná půda   995 kanalizace 23,00 5 Kč 24,15 115,00 

2608/27 ostatní 
plocha 

ostat.komunikace 1329 kanalizace 2,10 96 Kč 42,34 201,60 

2608/25 ostatní 
plocha 

ostat.komunikace 1 kanalizace 1,00 96 Kč 20,16 96,00 

cena celkem bez DPH   26,10   86,65 Kč 412,60 Kč 

cena celkem s DPH         499,25 Kč 

 

Návrh na usnesení: 

ZM schvaluje uzavření trojstranné smlouvy o zřízení věcného břemene ke kanalizačnímu zařízení 
umístěnému na pozemcích  parc.č. 2608/25,2608/26 a 2608/27 v k.ú. Litoměřice ve prospěch 
Severočeské vodárenské spol. a.s., Přítkovská 1689, Teplice. Město Litoměřice jako investor 
stavební akce Žernosecká ul. SO 05 uhradí poplatek za vklad smlouvy do KN, náklady spojené 
s vyhotovením GP č. 4018-19/2013 a jednorázovou úhradu ve výši 413,- Kč + 21 % DPH vl. 
pozemků spol. Čepro a.s., Dělnická 213/12, Praha 7.  
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31 Zřízení věcného práva – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční 
soustavy k částem  pozemků parc.č. 44, 68/12, 84/1 v k.ú.Pokratice.   
Žadatel:  ČEZ Distribuce, a.s. , Teplická 874/8,Děčín 
Odůvodnění: V rámci stavební akce „„  UU  441166  LLttmm,,  PPookkrraattiiccee--NNNN  rreekkoonnssttrruukkccee  ččáássttii  ssííttěě  IIEE--1122--4400000000888877  

––  ččáásstt  11““  byla žadatelem vybudována  ččáásstt nové elektrizační distribuční soustavy. 
Před stavební akcí byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě pro zřízení věcného břemene č. 
9810000100 ze dne 6.6.2006 .Objednavatelem geom. plánu a jeho plátcem byl žadatel. Poplatky za 
vklad smlouvy do KN  hradí žadatel.  

 

Parcelní 
číslo 

Název druhu 
pozemku Způsob využití Výměra 

Druh 
zařízení 

(přípojka) 

Délka 
vedení 

bm 

náhrada 
za bm / 

Kč 
DPH 21% výpočet      

(bez DPH) 

44 ostatní plocha ostat.komunikace 462 NN 2 96,00 40,32 192,00 

68/12 ostatní plocha ostat.komunikace 499 NN 13 96,00 262,08 1 248,00 

84/1 ostatní plocha ostat.komunikace 3986 NN 371 96,00 7 479,36 35 616,00 

cena celkem bez DPH   386   7 781,76 Kč 37 056,00 Kč 

cena celkem s DPH         44 837,76 Kč 

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

Návrh na usnesení: 
                                                                                                                                                                                                                                           
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační 
distribuční soustavy k částem pozemků parc.č. . 44, 68/12 a 84/1  v k.ú.Pokratice dle GP 1029-
804/2007, 1030-804/2007 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuci, a.s., Teplická 874/8, 
Děčín, za jednorázovou úhradu za cenu smluvní  37.056,-Kč + 21% DPH a poplatek za vklad 
smlouvy do KN. 
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32. Zřízení věcného práva – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční 
soustavy k částem  pozemků parc.č. 85/1, 85/2, 120, 150/1, 154/2, 154/3, 172/20, 1345/68 v 
k.ú.Pokratice.   
Žadatel:  ČEZ Distribuce, a.s. , Teplická 874/8,Děčín 
Odůvodnění: V rámci stavební akce „„  UU  441166  LLttmm,,PPookkrraattiiccee--NNNN  rreekkoonnssttrruukkccee  ččáássttii  ssííttěě  IIEE--1122--
4400000000888877--  ččáásstt  22  ““  byla žadatelem vybudována ččáásstt nové elektrizační distribuční soustavy. 
Před stavební akcí byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě pro zřízení věcného břemene č. 
9810000100 ze dne 6.6.2006 .Objednavatelem geom. plánu a jeho plátcem byl žadatel. Poplatky za 
vklad smlouvy do KN  hradí žadatel.  

Parcelní 
číslo 

Název druhu 
pozemku 

Způsob využití Výměra 
Druh 

zařízení 
(přípojka) 

Délka 
vedení 

bm 

náhrada 
za bm / 

Kč 
DPH 21% výpočet      

(bez DPH) 

85/1 ostatní plocha ostat.komunikace 593 NN 165 96,00 3 326,40 15 840,00 

85/2 ostatní plocha ostat.komunikace 90 NN 136 96,00 2 741,76 13 056,00 

120 ostatní plocha ostat.komunikace 900 NN 152 96,00 3 064,32 14 592,00 

150/1 ostatní plocha ostat.komunikace 2967 NN 1194 96,00 24 071,04 114 624,00 

154/2 ostatní plocha ostat.komunikace 2 NN 1 96,00 20,16 96,00 

154/3 ostatní plocha ostat.komunikace 2397 NN 218 96,00 4 394,88 20 928,00 

172/20 ostatní plocha ostat.komunikace 153 NN 1 96,00 20,16 96,00 

1345/66 ostatní plocha ostat.komunikace 296 NN 105 96,00 2 116,80 10 080,00 

cena celkem bez DPH   1972   39 755,52 Kč 189 312,00 Kč 

cena celkem s DPH         229 067,52 Kč 

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

Návrh na usnesení :                     
                                                                                                                                                                                                                   
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační 
distribuční soustavy k částem pozemků parc.č. 85/1, 85/2, 120, 150/1, 154/2, 154/3, 172/20 a 
1345/68 v k.ú.Pokratice dle GP 1029-804/2007, 1030-804/2007 ve prospěch oprávněného spol. 
ČEZ Distribuci, a.s., Teplická 874/8, Děčín, za cenu smluvní 189.312,-Kč + 21% DPH a poplatek 
za vklad smlouvy do KN. 

 
 
33. Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční 
soustavy k částem pozemků  parc.č. st. 87/1,1031/1,1053 v k.ú. Tlučeň 
Žadatel:  ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 
Odůvodnění: V rámci stavební akce „LT, Kundratice-kNN přip. st. 91, IV-12-4009786“ byla žadatelem 
vybudována nová elektrizační distribuční soustava. 
Před stavební akcí byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě pro zřízení věcného břemene č. 
9810000328 dne 27.2.2012. Objednavatelem geom. plánu a jeho plátcem byl žadatel. Poplatky za 
vklad smlouvy do KN  hradí 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) 

87/1 zastavěná plocha nádvoří   1111 NN 11 70,00 161,70 770,00 

1053 trvalý travní porost   383   49 4,00 41,16 196,00 

1031/1 lesní pozemek   150911   42 40,00 352,80 1 680,00 

cena celkem bez DPH   102   555,66 Kč 2 646,00 Kč 

cena celkem s DPH         3 201,66 Kč 

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

Návrh na usnesení 

ZM schvaluje zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační 
distribuční soustavy k částem pozemků parc.č. st. 87/1,1031/1 a 1053 v k.ú. Tlučeň dle GP 261-
131/2012 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuci, a.s., Teplická 874/8, Děčín, za cenu 
smluvní  2.646,-Kč + 21% DPH a poplatek za vklad smlouvy do KN. 

 
 
34. Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční 
soustavy k částem pozemků  parc.č. 2188/9, 2188/10, 2188/11 v k.ú. Litoměřice 
Žadatel:  ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8,Děčín 
Odůvodnění: V rámci stavební akce „IE-12-4000886, U-268 Litoměřice, Kamýcká-kabely NN“ byla 
žadatelem vybudována nová elektrizační distribuční soustava. Město Litoměřice získalo pozemky 
parc.č. 2188/9, 2188/10, 2188/11 v k.ú. Litoměřice na základě bezúplatného převodu v roce 2012 a 
2013 z ÚZSVM, který smlouvu budoucí o zřízení věcného břemena neměl uzavřenu.  
Na část stavby je již zřízeno věcné břemeno k tíži pozemků v majetku Města Litoměřice z března 2011 
( ZM 10.3.2011). 
Objednavatelem geom. plánu a jeho plátcem byl žadatel. Poplatky za vklad smlouvy do KN  hradí 
žadatel. 

Parcelní 
číslo 

Název druhu 
pozemku Způsob využití Výměra 

Druh 
zařízení 

(přípojka) 

Délka 
vedení bm 

náhrada za 
bm / Kč DPH 21% výpočet      (bez 

DPH) 

2188/9 ostatní plocha ostatní komunikace 902 NN 40 96,00 806,40 3 840,00 

2188/10 ostatní plocha ostatní komunikace 12   6 96,00 120,96 576,00 

2188/11 ostatní plocha ostatní komunikace 3242   62 96,00 1 249,92 5 952,00 

cena celkem bez DPH   108   2 177,28 Kč 10 368,00 Kč 

cena celkem s DPH         12 545,28 Kč 

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

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

Návrh na usnesení 
 
ZM schvaluje zzřříízzeenníí  vvěěccnnééhhoo  bbřřeemmeennee  ––  uummííssttěěnníí,,  pprroovvoozzoovváánníí  úúddrržžbbyy  aa  oopprraavv  eelleekkttrriizzaaččnníí  
ddiissttrriibbuuččnníí  ssoouussttaavvyy  kk  ččáásstteemm  ppoozzeemmkkůů    ppaarrcc..čč..  22118888//99,,  22118888//1100  aa  22118888//1111  vv  kk..úú..  LLiittoomměěřřiiccee dle 
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GP 3447-4/2008 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, za 
cenu smluvní 10.368,-Kč + 21% DPH a poplatek za vklad smlouvy do KN. 
 

 
 
35. Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční 
soustavy k části pozemku  parc.č. 1360/1 v k.ú. Pokratice 
Žadatel:  ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 
Odůvodnění: V rámci stavební akce „LT, Ltm, Habrová-kNN přip.p.p.č.1361/15,16,IP-12-4002751“ 
byla žadatelem vybudována nová elektrizační distribuční soustava. 
Před stavební akcí byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě pro zřízení věcného břemene č. 
9810000299 dne 12.10.2011. Objednavatelem geom. plánu a jeho plátcem byl žadatel. Poplatky za 
vklad smlouvy do KN  hradí žadatel. 
 

PPaarrcceellnníí  
ččíísslloo  

NNáázzeevv  ddrruuhhuu  
ppoozzeemmkkuu  

ZZppůůssoobb  vvyyuužžiittíí  VVýýmměěrraa  
DDrruuhh  

zzaařříízzeenníí  
((ppřřííppoojjkkaa))  

DDééllkkaa  
vveeddeenníí  bbmm  

nnááhhrraaddaa  zzaa  
bbmm  //  KKčč  

DDPPHH  2211%%  vvýýppooččeett          
((bbeezz  DDPPHH))  

11336600//11  oossttaattnníí  pplloocchhaa  oossttaattnníí  kkoommuunniikkaaccee  779922  NNNN  4466  7777,,0000  774433,,8822  33  554422,,0000  

cceennaa  cceellkkeemm  bbeezz  DDPPHH      4466      774433,,8822  KKčč  33  554422,,0000  KKčč  

cceennaa  cceellkkeemm  ss  DDPPHH                  44  228855,,8822  KKčč  

CCeennaa  zzaa  BBMM  jjee  uurrččeennaa  ddllee  ppllaattnnýýcchh  zzáássaadd,,  sscchhvváálleennýýcchh    ZZaassttuupp..  mměěssttaa    LLiittoomměěřřiiccee  ddnnee  2233..66..22000055  ppoodd    čč..  jjeedd..  II//2200  

CCeelléé  ppllaattnnéé  zznněěnníí  „„ZZáássaadd  oo  zzřřiizzoovváánníí  vvěěccnnýýcchh  bbřřeemmeenn,,  oommeezzuujjííccíícchh  vvllaassttnniicckkéé  pprráávvoo  MMěěssttaa  LLiittoomměěřřiiccee  kk  vvěěcceemm  nneemmoovviittýýmm““,,  jjee  
uuvveeřřeejjnněěnnoo  nnaa  iinntteerrnneettoovvýýcchh  ssttrráánnkkáácchh  MMěěssttaa  LLiittoomměěřřiicc;;  iinntteerrnneettoovváá  aaddrreessaa::    hhttttpp::////rraaddnniiccee..lliittoommeerriiccee..cczz//ddookkuummeenntt--556688554499..hhttmmll  

Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační 
distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 1360/1 v k.ú. Pokratice dle GP 1267,3969-103/2012 
ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, za cenu smluvní 
3.542,-Kč + 21% DPH a poplatek za vklad smlouvy do KN. 
 

 


