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ÚVODNÍ INFORMACE O MĚSTĚ

Obecné informace o městě:
Počet obyvatel v roce 2017: 24 413
Katastrální výměra:
17,99 km²
Zeměpisné souřadnice: 50°32“ s. š.,
14°7'55“ v. d.
Nadmořská výška:
163 m n. m.
Kraj:
Ústecký
Okres :
Litoměřice
Obec s rozšířenou působností a
pověřená obec
Historická země:
Základní sídelní jednotky:
Části obce:
Katastrální území:

Čechy
29
4
2

Adresa městského úřadu:
Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice
Starosta:
Ladislav Chlupáč
Oficiální web:
www.litomerice.cz
Email:
epodatelna@litomerice.cz

Litoměřice jsou jedním z nejstarších a nejkrásnějších českých měst.
Z jedné strany jsou lemované soutokem Labe a Ohře a ze strany druhé
malebnou krajinou Českého středohoří. Nazývány jsou vstupní branou do
Zahrady Čech. Historickou slávu královských Litoměřic jako němí svědkové
připomínají gotické, renesanční i barokní stavby chráněné v městské
památkové rezervaci vyhlášené roku 1978, z nichž některé postavili
věhlasní italští architekti – otec a syn Broggiové. Z 256 objektů je jich
104 zapsáno na státním seznamu nemovitých kulturních památek a téměř
všechny je naleznete v historickém městském jádru, které je ohraničené
z velké části dochovaným gotickým opevněním.
Litoměřice však nejsou jen městem bohaté historie. V současnosti žijí
především rozmanitými kulturními a sportovními akcemi. Navštívit je
možno galerie, muzea, divadlo, kino, řadu sportovišť, včetně zimního
stadionu, krytého plaveckého bazénu i letního koupaliště u Labe, nebo
relaxovat v parcích, případně na Střeleckém ostrově či se kochat kouzelnou
krajinou a vinicemi z paluby výletní lodě Porta Bohemica, která odsud
v pravidelných intervalech vyplouvá. Jsou i oblíbeným místem milovníků
cyklistiky. Na výstavišti se během roku koná množství zajímavých
výstav, z nichž nejnavštěvovanější je podzimní veletrh Zahrada Čech
s nadregionálním významem.
Litoměřice jsou také lídrem Národní sítě Zdravých měst a Fairtradovým
městem podporujícím spravedlivý obchod.
Litoměřice mají svou vizi. Chtějí být energeticky soběstačným městem
s vysokou kvalitou života. Téměř 20 let poskytují lidem dotace na instalaci
solárních kolektorů. Podporují obnovitelné zdroje energie, budují nové
vědecko-výzkumné centrum a usilovně pracují na unikátním geotermálním
projektu.
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Starosta města Litoměřice
MĚSTSKÝ ÚŘAD

Mgr. Ladislav Chlupáč

MĚSTSKÝ ÚŘAD

Vážení spoluobčané,
ani v roce 2017 nepřeřadilo město Litoměřice na nižší rychlostní stupeň, ba
naopak. Úspěšně jsme realizovali řadu projektů vedoucích ke zkvalitnění života
ve městě. Dovolte mi krátce připomenout alespoň některé.
Naplno se s příchodem nového roku rozjelo pracoviště Czech Pointu
v nemocnici, která se úspěšně rozvíjela po
celý rok. Nejvýznamnější zde nepochybně bylo
otevření pracoviště magnetické rezonance.

Poznejte starostu
Jsem absolventem strojní průmyslové
školy a pedagogické fakulty. Do
komunální politiky jsem vstoupil
z pozice ředitele Základní školy
v Ploskovicích. Město vedu již čtvrté
volební období. Mám radost, že se
Litoměřice zařadily na severu Čech
mezi nejúspěšnější žadatele o evropské
dotace, což se pochopitelně příznivě
odrazilo na jejich dynamickém
rozvoji. Jde o výsledek systematické
a dlouhodobé práce celého týmu
zaměstnanců městského úřadu a jeho
příspěvkových organizací, na který
jsem pyšný, ale i řady obyvatel, kteří
hýří obdivuhodnou aktivitou. Volného
času příliš nemám, ale pokud nějaký
zbyde, věnuji se hlavně rodině, hudbě,
sportu a práci na zahradě. Považuji se za
patriota našeho krásného města, v němž
jsem se před 65 lety narodil a které mám
rád. Rád se potkávám s jeho obyvateli
a těší mě úspěch každého z vás...

ladislav.chlupac@litomerice.cz

Technické služby zahájily na jaře masivní
opravu poničených silnic nacházejících
se v majetku města. Začala rozsáhlá
modernizace Palachovy ulice. Instalovány
byly v té souvislosti i semafory u dvou
přechodů pro chodce v ulici Na Valech, čímž
jsme reagovali na přání veřejnosti. Úspěšně
pokračovala revitalizace pokratického sídliště.
Realizována byla třetí etapa z celkem šesti
plánovaných.

Velmi
mne těší, že
obyvatelé Litoměřic
jsou s městem jako
místem, kde žijí či pracují,
velmi spokojeni. Vyplynulo to z
nezávislého dotazníkového šetření, které
se uskutečnilo v dubnu. Hned 92,5%
respondentů je spokojeno, což
je i v porovnání s jinými
městy v ČR výborný
výsledek.

Právě probíhající rekonstrukce výpravní
budovy horního vlakového nádraží navazuje
na předchozí modernizaci nástupišť. K oběma
stavebním akcím došlo po řadě jednání, která
jsme vedli se zástupci investora s cílem upozornit na nevyhovující stav.

Systematickou modernizací procházejí i školní objekty. Vybudovány byly:
Nové běžecké dráhy v ZŠ Masarykova a Ladova
Hřiště na plážový volejbal v Masarykově ZŠ
Nové sociální zařízení pavilonu tělocvičen v Havlíčkově ZŠ
V MŠ Mašinka došlo k výměně oken, dveří a částečnému zateplení objektu
DDM Rozmarýn prošel kompletní modernizací objektu
V areálu ZŠ U Stadionu byla otevřena první „Bosá stezka“

•
•
•
•
•
•

Novým produktem v oblasti cestovního ruchu se stalo v ČR unikátní Muzeum
křišťálový dotek, které na Mírovém náměstí otevřel litoměřický sklář Jan Huňát
za významné podpory města.
V rámci rychlého a přehledného informování obyvatel o aktuálních novinkách
spustil městský úřad novou pro obyvatele bezplatnou službu Mobilní rozhlas.
Prostřednictvím něj jsou doručovány každé pondělní nejdůležitější zprávy
přímo do emailových schránek všem přihlášeným uživatelům.
Kompletně rekonstruovanou již máme knihovnu, která v září představila novotou
svítící oddělení beletrie. Zahájena byla revitalizace městské tržnice, jejíž
vzhled a technický stav nevyhovoval aktuálním potřebám. Radost mám z právě
zahájené stavby vědecko-výzkumného centra v Jiříkových kasárnách.
Co mě však velmi těší, je fakt, že obyvatelé Litoměřic jsou s městem jako
místem, kde žijí či pracují, velmi spokojeni. Vyplynulo to z nezávislého
dotazníkového šetření, které se uskutečnilo v dubnu. Hned 92,5% respondentů
je spokojeno, což je i v porovnání s jinými městy v ČR výborný výsledek.
Navíc oproti předchozím šetřením spokojenost narostla. Potěšily mě výsledky
celostátního průzkumu, kde v žebříčku 101 největších měst se Litoměřice
umístily v první sedmičce nejdemokratičtějších měst v ČR.
Zmíněné úspěchy jsou výsledkem společné práce nejen všech zaměstnanců
městského úřadu, jeho vedení, ale i aktivních obyvatel města, kteří za námi
přicházejí se zajímavými podněty a nápady. Všem za to děkuji.
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Tajemník městského úřadu

Mgr. Milan Čigáš

Poznejte tajemníka
Na městský úřad jsem nastoupil
na sklonku roku 2015. Pracoval
jsem pro církevní i neziskové
organizace, ale i v komerční
sféře - jako personální manažer,
projektový manažer, manažer a kouč
pro služby zákazníkům. Hodně jsem
se pohyboval po krásných městech
v Česku a na Slovensku. Nakonec
jsem zakotvil v Litoměřicích.
Jsem zodpovědný za chod celého
úřadu. Rád přiznávám, že je mi
blízké zaměření na personální
oblast, kde mohu uplatnit empatii
a schopnost naslouchat. Každý den
na městě je úplně jiný a vše se nedá
přesně naplánovat. Jsem tu pro své
lidi, kteří jsou pro mě inspirací
a dodávají samé dobré nápady.
Společně jdeme cestou, aby náš úřad
byl místem pro všechny.
milan.cigas@litomerice.cz

WEB

MĚSTSKÝ ÚŘAD

„V roce 2017
jsme převzali
„razítko“ Přívětivý
úřad Ústeckého kraje, kdy
jsme získali první místo. Je to
nádherný výsledek všech,
za který je třeba
poděkovat.“

Litoměřice jsou
„trojkovým“ městem,
spravujeme tedy větší oblast
bývalého okresu Litoměřice a patří
sem desítky měst a obcí. Společnými
silami se na úřadě snažíme budovat
moderní radnici. Stále se inspirujeme
například v Národní síti Zdravých měst,
předáváme si dobrou praxi mezi sebou
navzájem. Každý den je plný shonu, legislativní
smršť je opravdu obrovská. Na úřadě jsou i přesto
velice flexibilní lidé, které obdivuji.
Důležitým krokem bylo v uplynulém roce zavádění
dobrovolnictví ve veřejné správě. Zmapovali jsme všechny
neziskové organizace a jejich potřeby, zorganizovali setkání
nových kolegů a kolegyň s panem starostou a dalšími partnery
a představili jim možnost zapojení do různých činností. Některé
kolegyně například začaly chodit do domu s pečovatelskou službou,
cvičí tam jógu. Setkáváme se tak i mimo práci a dokážeme společně
dělat spoustu hezkých věcí pro naše blízké, pro naše okolí, naše město.
Pozitivní ohlas mají na úřadě také prorodinné dny, kdy si lidé vezmou
s sebou do práce děti. Postaráme se o ně a prodloužíme pauzu na oběd, aby
si mohli rodiče s dětmi povědět, co prožili.
V roce 2017 se událo mnoho dobrých věcí, společně jsme se posouvali
dál, překonávali jsme i různé překážky. Stali jsme se Přívětivým úřadem
Ústeckého kraje, obdrželi jsme cenu Společensky odpovědného města
Ústeckého kraje a v neposlední řadě jsme obhájili kategorii „A“ v rámci
Národní sítě Zdravých měst.
Za vše se sluší poděkovat a za to, co se nepodařilo, se sluší omluvit.
Děkuji, že máte odvahu měnit náš úřad. Společně dokážeme víc.
Významná ocenění roku 2017
• Litoměřice jsou v rámci kraje stříbrným Městem pro byznys. Hodnocení
probíhalo z hlediska podnikatelského prostředí a přístupu veřejné
správy.
• Litoměřice získaly titul Přívětivý úřad Ústeckého kraje. Udělilo ho
Ministerstvo vnitra. Práce litoměřického městského úřadu byla mj.
dávána jako příklad dobré praxe v brožuře vydané ministerstvem.
• Litoměřice jsou společensky odpovědným městem. Získaly 1. místo
v soutěži „Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost“,
a to v kategorii „Veřejný sektor – obce“. Jedním z důležitých
hodnotících kritérií byla odpovědnost města vůči svým zaměstnancům
a komunikace směrem k občanům i nevládním organizacím.
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Orgány města - vedení města, rada, zastupitelstvo

MĚSTSKÝ ÚŘAD

Ladislav
Chlupáč
info
Starosta města Litoměřice

Pavel Grund
info
2. místostarosta, člen RM

Pavel
infoKejř
ODS, člen RM

Vladimír Kestřánek
info
ČSSD, člen RM

Radek Lončák
info
ODS, člen RM

Petrinfo
Kubec
ODS

Olga Kubelková
info
Severočeši.cz

Renata Kynzlová
info
ANO

Leošinfo
Vysoudil
ODS

Václav
Dycka
info
KSČM

Petr info
Urbánek
ANO

Karel Krejza
info
1. místostarosta, člen RM

Martin Hrdina
info
TOP09, člen RM

Ivo
Elman
info
ODS

Jaroslav
Růžička
info
KSČM

Tomáš Sarnovský
info
ANO
6

Lukas Wünsch
info
Severočeši.cz, člen RM

Petrinfo
Hermann
Sport a Zdraví

Jiří Landa
info
KDU-ČSL

Miroslav
Jenček
info
KSČM

Vladimír Matys
info
ANO

Ondřejinfo
Štěrba
ANO

Ladislav Kudrna
info
ANO

Václav Červín
info
3. místostarosta, člen RM

Radek
infoLöwy
ANO

Petr Panaš
info
Strana zelených

Jan Hrkal
info
Strana zelených
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MĚSTSKÝ ÚŘAD

Ekonomický odbor
Ekonomický odbor souhrnem zajišťuje v podstatě „veškerý finanční servis“
pro město, jím zřízené příspěvkové organizace a samotný chod úřadu.

Účtárna a rozpočet
zajišťuje komplexní vedení účetnictví města

Ing. Iveta Zalabáková
Poznejte vedoucí
Na městský úřad jsem nastoupila
v polovině roku 2005. Předtím
jsem působila 8 let v bankovnictví,
konkrétně jsem se věnovala
financování podnikatelské
sféry. Na městském úřadě vedu
ekonomický odbor a mám na starosti
dohled nad financováním města,
jeho příspěvkových organizací
a chodu samotného úřadu. Oproti
bankovnímu sektoru oceňuji na práci
v samosprávě menší formálnost
a větší různorodost. Mým hlavním
úkolem jakožto „městské ministryně
financí“ je snaha o dlouhodobě
zdravé hospodaření města. Přes
finance tedy úzce spolupracuji
s vedením města a ostatními odbory
a velmi mě těší, že tak mohu ze své
pozice napomáhat dalšímu rozvoji
Litoměřic, které považuji za jedno
z nejkrásnějších a nejpříjemnějších
měst v naší republice.

provádí správu všech účtů města u peněžních ústavů, zajišťuje platební styk
města (tj. placení faktur a dalších závazků)
zpracovává výkazy o plnění rozpočtu města a další finanční výkazy
o hospodaření města a zajišťuje jejich předávání příslušným nadřízeným
orgánům (Krajský úřad Ústeckého kraje)
provádí rozborovou činnost pro vedení města, Radu města a Zastuptelstvo města
metodicky vede hospodářky na jednotlivých odborech
zpracovává a podává daňová přiznání za město Litoměřice (přiznání k DPH,
kontrolní hlášení k DPH, dani z příjmů)
zastupuje město při jednáních s Finančním úřadem při kontrolách dotačních projektů
řídí a organizuje tvorbu rozpočtu města na příslušný rok a realizaci rozpočtových
opatření v průběhu roku - při tom úzce spolupracuje s vedením města a ostatními odbory,
zajišťuje přípravu podkladů pro rozpočtová opatření pro Finanční výbor, RM a ZM
zajišťuje agendu sociálního fondu pro zaměstnance úřadu

Informovanost směrem k veřejnosti: V sekci Rozpočet a hospodaření na
webu města pravidelně zveřejňujeme všechny povinné informace ze zákona,
tj. schválený rozpočet a jeho změny během roku, průběžné plnění rozpočtu
během roku, rozpočtový výhled a závěrečné účty za jednotlivé roky.
Co proběhlo v roce 2017
- provedena aktualizace Střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019
- 2020 s ohledem na aktuálně připravované projekty města a s vazbou na
strategický plán města
- ekonomický odbor se podílel na procesu transformace Městské nemocnice
z příspěvkové organizace na akciovou společnost a zrušení příspěvkové
organizace Centrum cestovního ruchu Litoměřice

Místní poplatky

„Ráda napomáhám dalšímu
rozvoji Litoměřic, které
považuji za jedno z nejkrásnějších
a nejpříjemnějších měst v naší
republice.“

Odbor odpovídá za správu a výběr těchto místních poplatků:
•
poplatek za komunální odpad
•
poplatek ze psy
•
poplatek z ubytovací kapacity
je zde zajišťována agenda „hazardu“ v rámci Města Litoměřice (dle zákona
č. 186/2016 Sb. o hazardních hrách) – tj. agenda výherních hracích automatů,
interaktivních videoterminálů a jiných technických zařízení – je zajišťována
informační povinnost ohledně této agendy vůči státu, tj. Ministerstvu financí
a dalším příslušným institucím.

Informovanost směrem k veřejnosti

Veřejnost informujeme průběžně dvěma cestami, a to formálně a neformálně.
Formální cestou je pravidelné zveřejňování obecně závazných vyhlášek
k jednotlivým místním poplatkům, kde uvádíme základní informace (výše
poplatku, splatnost, atd.). To vše v sekci Vyhlášky.
Neformální cestou je pak webová sekce Potřebuji vyřídit (Poplatky), kde
zveřejňujeme tytéž základní informace zjednodušenou formou.

Hlavní pokladna (v Pekařské ulici):
- zabezpečuje agendu hotovostních plateb pro veřejnost a v rámci úřadu
O provozu hlavní pokladny informujeme prostřednictvím webu, a to opět
v sekci Potřebuji vyřídit (Poplatky).
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Ekonomický odbor
MĚSTSKÝ ÚŘAD

Příjmy a výdaje rozpočtu roku 2017
Rozpočet města Litoměřice na rok 2017 byl schválen jako schodkový výdaje vyšší než příjmy o 36 mil. Kč. Plánovaný schodek rozpočtu souvisel
s investicemi města. Ke krytí tohoto rozdílu měly být použity vlastní finance
města.
V průběhu roku 2017 došlo ke zvýšení příjmů i výdajů rozpočtu –
v důsledku těchto změn skončil rozpočet roku 2017 přebytkem - příjmy
vyšší než výdaje o 43 mil. Kč. Tento rozdíl byl způsoben zejména vlivem
jednorázového státního příspěvku z jaderného účtu ve výši 42 mil. Kč,
který město obdrželo koncem prosince 2017 – podrobněji vysvětleno
níže u přijatých dotací. Bez vlivu této dotace by bylo dosaženo v podstatě
vyrovnaného rozpočtu, respektive přebytku ve výši + 1,5 mil. Kč.
Příjmy a výdaje rozpočtu a jejich saldo (rozdíl) za rok 2017 v tis. Kč
rozpočet 2017

schválený

skutečnost

změna

změna v %

PŘÍJMY CELKEM, z toho

435 915

561 525

125 610

+29

daňové příjmy

346 851

377 533

30 682

+9

nedaňové příjmy

27 386

40 422

13 036

+48

kapitálové příjmy

20 400

18 372

-2 028

-10

přijaté dotace

41 278

125 198

83 920

+203

VÝDAJE CELKEM, z toho

471 693

518 072

46 379

+10

běžné výdaje

400 860

418 168

17 308

+4

kapitálové výdaje

70 833

99 904

29 071

+41

rozdíl PŘÍJMY - VÝDAJE

-35 778

43 453

79 231

Schválený rozpočet na rok 2017 a skutečnost 2017 v tis. Kč
600 000
500 000
400 000

300 000

200 000
100 000
0
-100 000
schválený
příjmy celkem

skutečnost
výdaje celkem

změna
rozdíl příjmů a výdajů

8

Výroční zpráva města LITOMĚŘICE 2017

Ekonomický odbor
MĚSTSKÝ ÚŘAD

Rozdíl mezi příjmy a výdaji rozpočtu 2017 (saldo rozpočtu)
Z pohledu rozdělení na běžný a kapitálový rozpočet:
Běžný (provozní) rozpočet

přebytek: + 111 mil. Kč

Běžné příjmy a běžné provozní dotace
Běžné výdaje

529 mil. Kč
418 mil. Kč

Kapitálový (investiční) rozpočet

schodek: -68 mil. Kč

Kapitálové příjmy a kapitálové dotace
Kapitálové (investiční) výdaje

32 mil. Kč
100 mil. Kč

CELKEM

Příjmy rozpočtu 2017 podle tříd

přebytek: + 43 mil. Kč

Z těchto údajů je tedy zřejmé, že i v roce 2017 byla dodržena základní
zásada nezbytná pro dlouhodobé zdravé hospodaření města – přebytkový
běžný rozpočet vytvářející zdroje, které je možné spolu s úsporami použít
k dalšímu rozvoji města.

PŘÍJMY

23 %

Celkové příjmy za rok 2017 dosáhly výše 562 mil. Kč, z toho v členění podle tříd:

3%
7%

67 %

daňové příjmy (daně a poplatky)
nedaňové příjmy (pronájmy, parkovné, ..)
kapitálové příjmy (prodeje nemovitostí a pozemků)
přijaté dotace

378 mil. Kč (67
41 mil. Kč ( 7
18 mil. Kč ( 3
125 mil. Kč (23

%)
%)
%)
%)

Oproti schválenému rozpočtu došlo během roku 2017 ke zvýšení příjmů
o 126 mil. Kč (+ 29 %) – v členění dle jednotlivých tříd příjmů takto:
daňové příjmy

nedaňové příjmy

kapitálové příjmy

přijaté dotace

daňové příjmy (daně a poplatky)
nedaňové příjmy
kapitálové příjmy
přijaté dotace

+ 31 mil. Kč (+ 9
+ 13 mil. Kč (+ 48
- 2 mil. Kč (- 10
+ 84 mil. Kč (+ 203

%)
%)
%)
%)

Schválený rozpočet na rok 2017 a skutečnost 2017 v tis. Kč
400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
daňové příjmy

nedaňové příjmy
schválený
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+ 31 mil. Kč, z toho
+ 21 mil. Kč

nejvýznamnější nárůsty:
daň z přidané hodnoty
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (zaměstnanci)
poplatky
nejvýznamnější nárůsty:
daň z hazardních her
správní poplatky

+14 mil. Kč
+ 6 mil. Kč
+ 10 mil. Kč
+9 mil. Kč
+ 1 mil. Kč

Nedaňové příjmy
Skutečnost oproti schválenému rozpočtu

+ 13 mil. Kč

nejvýznamnější nárůsty:
vratky příspěvků příspěvkových organizací
příjmy z parkovacích automatů

+3 mil. Kč
+ 2 mil. Kč

Kapitálové příjmy
Skutečnost oproti schválenému rozpočtu
-2 mil. Kč
jedná se pouze o časový posun u části výnosů z prodeje bytů – bude
příjmem rozpočtu 2018
Přijaté dotace
Skutečnost oproti schválenému rozpočtu

+ 84 mil. Kč

Poměrně značný nárůst je způsoben tím, že dotace jsou do rozpočtu
zapojovány postupně během roku (provozní dotace slouží zejména ke krytí
výdajů na výkon přenesené působnosti státu). Dále se jedná o dotace na
konkrétní projekty (ze státního rozpočtu, případně z fondů EU).
nejvýznamnější přírůstky dotací:
• Jednorázový příspěvek státu z jaderného účtu obcím - 42 mil. Kč:
jedná se o finance poskytnuté dle § 3 Nařízení vlády č. 35/2017 Sb.
(použití těchto financí – projekty související s ekologií – ze strany
státu bude přesné použití ještě upřesněno, výdaje financované z tohoto
příspěvku bude možno rozložit do více let)
• dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí na zajištění výkonu
působnosti státu v sociální oblasti (sociálně právní ochrana dětí,
pěstounská činnost, atd. – určena zejména na mzdy zaměstnanců úřadu)
– 14 mil. Kč
• dotace z fondů EU na pořízení cisterny pro jednotku dobrovolných
hasičů – 6,5 mil. Kč
• dotace z Ministerstva pro místní rozvoj – Regenerace sídliště
Pokratice - III. etapa – 4 mil. Kč

Výdaje 2017 dle tříd - schválený
rozpočet a skutečnost v tis. Kč.

600 000
500 000
400 000
300 000
200 000

VÝDAJE

100 000

Skutečné výdaje za rok 2017 dosáhly výše 518 mil. Kč, z toho v členění
podle tříd:

0

běžné výdaje (provoz města a úřadu)
kapitálové výdaje (investice)

418 mil. Kč (81 %)
100 mil. Kč (19 %)

Oproti schválenému rozpočtu došlo během roku 2017 ke zvýšení výdajů
o 46 mil. Kč (+ 10 %) – v členění dle jednotlivých tříd výdajů takto:
běžné výdaje (provoz města a úřadu)
kapitálové výdaje (investice)

+ 17 mil. Kč (+ 4 %)
+ 29 mil. Kč (+ 41 %)
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Běžné výdaje
Při schválení rozpočtu na rok 2017 činily běžné výdaje částku cca 401 mil.
Kč. V průběhu roku 2017 došlo k nárůstu o cca 17 mil. Kč na konečnou výši
418 mil. Kč (v převážné míře se jednalo o výdaje vykompenzované zároveň
na straně příjmů běžnými dotacemi, do rozpočtu promítáno postupně
v průběhu roku. Další zvýšení běžných výdajů představovaly opravy majetku
města (jednalo se o akce realizované v průběhu roku, které nebyly součástí
schváleného rozpočtu běžných výdajů). U běžných provozních výdajů na
chod města a úřadu nedošlo v průběhu roku k zásadním změnám.
Kapitálové výdaje
Ve schváleném rozpočtu na rok 2017 byly obsaženy kapitálové výdaje ve
výši cca 71 mil. Kč. V průběhu roku 2017 došlo zejména v souvislosti
s postupnou realizací dalších investičních akcí k nárůstu o cca 29 mil. Kč
na konečnou výši 100 mil. Kč.
Největší investiční akce roku 2017:
Akce financované pouze z vlastních zdrojů města:

•

MŠ Litoměřice, ul. Vančurova – částečné zateplení a výměna oken 2 mil. Kč
DDM Rozmarýn - zateplení a výměna oken - 3,4 mil. Kč
vybudování podzemních kontejnerů - 2,5 mil. Kč
příspěvková organizace Městská nemocnice v Litoměřicích – investiční
příspěvek na vybudování magnetické rezonance - 14,5 mil. Kč
příspěvková organizace Městská nemocnice v Litoměřicích – investiční
příspěvek na pořízení sanitního vozu - 1 mil. Kč

•
•
•
•

Dotační akce se spoluúčastí z vlastních zdrojů města:

•

Zvýšení bezpečnosti dopravy – Litoměřice – ul. Palachova (část) –
v roce 2017 celkem 14,5 mil. Kč (z toho dotace z EU 4,8 mil. Kč, podíl
města 9,7 mil. Kč)
Regenerace sídliště Pokratice – III. etapa – akce celkem 9,3 mil. Kč
(z toho dotace z MMR 4 mil. Kč, podíl města 5,3 mil. Kč)
Pořízení cisterny pro jednotku sboru dobrovolných hasičů – akce celkem
7,2 mil Kč (z toho dotace z EU 6,5 mil. Kč, podíl města 0,7 mil. Kč)

•
•

Financování v roce 2017:
Město Litoměřice hospodařilo i v roce 2017 bez cizích zdrojů (úvěrů)
a pokračovalo tak v dlouhodobém trendu téměř nulové zadluženosti.
K 31. 12. 2017 činila výše finančních prostředků na účtech města částku
179 mil. Kč (včetně dotace z jaderného účtu ve výši 42 mil. Kč).
Peněžní prostředky na účtech města v letech 2013 - 2017 v tis. Kč.
rok
zůstatky na účtech

2013

2014

2015

2016

2017

134 425

134 646

149 633

136 333

179 455

Vývoj zůstatků financí na účtech města v letech 2013 - 2017 v tis. Kč
180 000
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100 000
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Vývoj příjmů a výdajů rozpočtu v letech 2013 - 2017 v tis. Kč
rok

2013

2014

2015

2016

2017

PŘÍJMY (P)

424 489

512 590

567 008

467 306

561 525

VÝDAJE (V)

414 938

512 201

552 423

481 973

518 072

9 551

389

14 585

-14 667

43 453

SALDO (P - V)

Schválený rozpočet na rok 2017 a skutečnost 2017 v tis. Kč
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saldo (P-V)

Z výše uvedených údajů
je zřejmé, že město
Litoměřice disponuje
dostatečnými finančními
rezervami, které se daří
dlouhodobě držet na
stabilní úrovni a zároveň
je schopno vytvářet další
zdroje ke svému rozvoji.
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Odbor dopravy a silničního
hospodářství
Dle svého zaměření a dílčího členění se odbor dopravy a sil. hospodářství
zabýval v roce 2017 těmito činnostmi:

Oddělení dopravně správní

Bc. Jan Jakub
Poznejte vedoucího
Na Městský úřad Litoměřice jsem
nastoupil na samém začátku roku 2011.
Jsem litoměřický rodák s pozitivním
vztahem ke krásnému městu Litoměřice,
tudíž mě i těší možnost v Litoměřicích
pracovat. Veškeré moje předchozí
pracovní pozice byly spojeny se státní
nebo veřejnou správou a v podstatě
se vždy týkaly více či méně dopravní
problematiky. Nakonec i moje
vzdělávání na VŠ bylo zaměřeno pro
tuto oblast ve studijním programu
„veřejná správa – právní specializace“.
Lze konstatovat, že se předchozí nabyté
pracovní zkušenosti dobře odrážejí
v mém současném zájmu o dopravní
problematiku a veřejnou správu jako
celek, což mohu plně využít právě na
své současné pozici vedoucího odboru
a být tak snad pro svůj tým smysluplnou
oporou. Dopravně správní agendy
a silniční hospodářství jsou oblastmi
nelehkými, neustále se měnícími
a vyvíjejícími, takže jsou pro mě
každodenní výzvou k sebevzdělávání,
ale také k neustálému zkvalitňování
těchto služeb pro občany.

„Dopravně správní
agendy a silniční
hospodářství jsou oblastmi
nelehkými, neustále se měnícími
a vyvíjejícími. Jsou výzvou k
neustálému zkvalitňování
služeb pro občany.“

Registr silničních vozidel
vedl registr silničních vozidel a vydával data z registru vozidel
rozhodoval o zápisu silničních vozidel do registru vozidel, prováděl zápisy
změn údajů zapisovaných do registru
přiděloval silničním motorovým vozidlům registrační značky a přiděloval
tabulky s registrační značkou či registrační značkou na přání
vydával osvědčení o registracích a technické průkazy silničních vozidel nebo
technická osvědčení silničních vozidel
prováděl zápisy a výmazy zástavních práv k silničním motorovým vozidlům do
registru vozidel a technických průkazů vozidel
rozhodoval o trvalém a dočasném vyřazení silničních vozidel z provozu
schvaloval technickou způsobilost i jednotlivě vyrobeným nebo přestavěným
silničním vozidlům
schvaloval technickou způsobilost jednotlivě dovezených vozidel
prováděl zápisy údajů v technických průkazech silničních vozidel
objednával u ministerstva dopravy paměťové karty vozidel a paměťové
servisní karty (nákladní vozidla)
vydával a odebíral paměťové karty vozidel a paměťové servisní karty
předával ministerstvu dopravy údaje o seznamu paměťových karet vozidel
vedených v centrálním registru silničních vozidel a údaje pro vedení
centrálního seznamu paměťových karet vozidel a paměťových servisních karet
odnímal při registraci osvědčení o registraci silničních motorových
vozidel nebo přípojných vozidel a technický průkaz silničního motorového
vozidla, nebo přípojného vozidla, pokud byl vydán, jednalo-li se o vozidlo
registrované v jiném členském státě Evropské unie, a předával je ministerstvu
dopravy
prováděl státní odborný dozor ve věcech podmínek provozu vozidel na
pozemních komunikacích se zaměřením na plnění povinností a podmínek
stanovených zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na
pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
vybíral poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných
autovraků dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
za prováděné úkony vybíral správní poplatky

Za rok 2017 provedl dle CRV (Centrálního registru vozidel) tento úsek
17.112 úkonů týkajících se silničních vozidel, registroval celkem 1.044
vozidel dovezených ze zahraničí, poskytl na základě žádostí oprávněných
subjektů 1.062 „výdejů dat“ týkajících se sil. vozidel a na správních
poplatcích vybral celkem 5 313 000,- Kč.
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Registr řidičů
vedl registr řidičů a vydával data z registru řidičů
pověřoval osoby oprávněné k zastavování vozidel podle ust. § 79 odst. 1 písm.
j) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)
uděloval, podmiňoval, omezoval, odnímal a vracel řidičská oprávnění
a zrušoval podmínění nebo omezení řidičských oprávnění,
nařizoval přezkoumání zdravotní způsobilosti držitelů řidičských oprávnění
nařizoval přezkoušení z odborné způsobilosti držitelů řidičských oprávnění
vydával a vyměňoval řidičské průkazy a mezinárodní řidičské průkazy
a vydával duplikáty řidičských průkazů a mezinárodních řidičských průkazů
vyměňoval řidičské průkazy Evropských společenství, řidičské průkazy vydané
cizím státem dle ustanovení § 116 zákona
zapisoval do mezinárodních řidičských průkazů vydaných cizím státem
skutečnosti podle ustanovení § 107 zákona a oznamoval je orgánům cizích
států, které tyto mezinárodní řidičské průkazy vydaly
prováděl v registru řidičů záznamy o počtech bodů dosažených řidiči
v bodovém hodnocení a o odečtu bodů
projednával námitky a rozhodoval ve věci záznamu o počtu řidičem dosažených
bodů v bodovém hodnocení
vydával karty řidičů vozidla do digitálních tachografů
vydával průkazy profesní způsobilosti řidiče
za prováděné úkony vybíral správní poplatky

Za rok 2017 dle RŘ (registru řidičů, statistik programu Eliška)
provedl tento úsek v registru 76.105 sledovaných úkonů týkajících se
a souvisejících s agendou řidičů, vydal celkem 6.692 řidičských průkazů
(včetně mezinárodních), vydal 721 rozhodnutí ve správních řízeních
souvisejících s registrem řidičů (z toho 162 ve věci vrácení ŘP po výkonu
sankce zákazu řízení), poskytl na základě žádostí oprávněných subjektů
983 výpisů z „evidenční karty řidičů a bodového hodnocení“, celkem
zaevidoval do registru řidičů 7.790 oznámených přestupků řidičů (včetně
trestných činů) a na správních poplatcích vybral 667.000,- Kč.

Úsek řešení přestupků v dopravě
projednává v prvním stupni přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu
na pozemních komunikacích, správní delikty právnických a podnikajících
fyzických osob dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
projednává v prvním stupni přestupky a správní delikty právnických osob
a podnikajících fyzických osob dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách
provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999
Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a
o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a dále také dle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů
projednává v prvním stupni ostatní přestupky proti pořádku ve státní správě
v souvislosti s činností registru vozidel a registru řidičů dle ustanovení § 46
a přestupky na úseku dopravy a přestupky na úseku silničního hospodářství
dle ustanovení § 23 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů, přestupky a správní delikty dle ustanovení § 42a odst.
1 písm. b) a § 42b odst. 1 písm. s), t), u) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
projednává v prvním stupni správní delikty v rozsahu své působnosti dle
zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti
k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
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V roce 2017 vydal úsek přestupků v rámci vedených řízení celkem 556
správních rozhodnutí (pravomocných) ve věci dopravních přestupků, vyřídil
60 přestupků formou blokového řízení, vydal celkem 114 pravomocných
rozhodnutí o zadržení řidičských průkazů, uložené pokuty byly v celkové výši
4,562 mil. Kč.

Úsek autoškolství
vykonává odborný dozor ve věcech získávání a zdokonalování odborné
způsobilosti k řízení motorových vozidel
rozhoduje o vydání registrace k provozování autoškoly o její změně a o jejím
odnětí
schvaluje výcvikové vozidlo pro jeho použití k výcviku v autoškole a změny
jeho užívání
zařazuje žadatele o řidičská oprávnění ke zkouškám z odborné způsobilosti a
provádí tyto zkoušky
zařazuje žadatele o přezkoušení z odborné způsobilosti a provádí tyto
zkoušky
zařazuje žadatele o zkoušky z profesní způsobilosti a provádí tyto zkoušky
rozhoduje o udělení a odnětí oprávnění k provozování stanice měření emisí
vydává osvědčení k provozování stanice měření emisí
vykonává státní odborný dozor v oblasti stanic měření emisí
za prováděné úkony vybírá správní poplatky

V roce 2017 vykonal úsek autoškolství (zkušební komisař) celkem 713
zkoušek žadatelů, včetně zkoušek sdružených, opakovaných, zkoušek
profesní způsobilosti a přezkoušení odborné způsobilosti. Celkové
procento úspěšných žadatelů o řidičské oprávnění při 1. zkoušce = 77%.
Příjem správních (a jiných) poplatků z těchto činností dosáhl celkové výše
394.500 tis. Kč.

Úsek správy dopravy a silničního hospodářství
stanovuje po písemném vyjádření příslušného orgánu policie místní
a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích na silnici II. a III.
třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci a užití
zařízení pro provozní informace na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a
veřejně přístupné účelové komunikaci
vykonává působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III.
třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací
ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Litoměřice a působnost
silničního správního úřadu ve věcech silnic II. a III. tříd s výjimkou
věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad a veřejně
přístupných účelových komunikací ve správním obvodu obce s rozšířenou
působností Litoměřice, ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných
účelových komunikací na území města Litoměřice
projednává přestupky a správní delikty podle ustanovení § 42a a § 42b ve
věcech dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových
komunikací podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou správních deliktů, k jejichž
projednávání je příslušný celní úřad nebo Ministerstvo dopravy
rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací
a o vyřazení místní komunikace z této kategorie
provádí státní dozor na silnicích, místních komunikacích a veřejně
přístupných účelových komunikacích v rozsahu své působnosti
zajišťuje údržbu vodorovného a svislého dopravního značení na území města
Litoměřice
zajišťuje návrhy nového dopravního značení a jejich realizaci
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provádí prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích,
vykonává činnost dopravního úřadu, vydává licence, osvědčení a schvaluje
jízdní řády pro MHD
zabezpečuje provoz MHD ve městě
vykonává činnost dopravního úřadu pro taxislužbu, vede evidence dopravců,
řidičů a vozidel taxislužby
vydává průkazy řidičů taxislužby a provádí výkon státního odborného dozoru
na úseku taxislužby

V roce 2017 vydal úsek správy dopravy a silničního hospodářství celkem
1125 písemných správních aktů (rozhodnutí, stanovení, stanovisek,
oprávnění, výpisů, licencí, osvědčení apod.), z toho jakožto speciální
stavební úřad 36 rozhodnutí a kolaudací, jakožto silniční správní úřad
406 rozhodnutí, 336 stanovení místní a přechodné úpravy provozu, 302
stanovisek k projektovým dokumentacím pro ÚŘ a SŘ a jiných vyjádření
a jakožto dopravní úřad celkem 45 rozhodnutí, oprávnění, výpisů, licencí
a stanovisek.

Hospodaření a administrativa odboru
vede evidence uložených a splácených pokut z přestupkových a správních
řízení
provádí dílčí ekonomické rozbory, sleduje vývoj výdajů, provádí kontrolu,
ověření a likvidace došlých faktur.

V roce 2017 byla nejvýznamnějším dopravním projektem a změnou na území
města Litoměřice realizace světelného signalizačního zařízení (SSZ)
umístěného v rámci zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu v ulicích
Na Valech (silnice II/261), Sovova a Osvobození. Díky SSZ se tak stalo
významně bezpečnějším přecházení chodců po nejvytíženějších přechodech
pro chodce, ale také jednodušší vyjíždění vozidel a zejména odbočování
vlevo z vedlejších bočních ulic.
V průběhu závěru roku 2016 a začátkem roku 2017 došlo ke kompletnímu
dokončení a zprovoznění dopravně inženýrského opatření – systému zákazu
vjezdů pro vozidla nad 10 t v režimu „tranzit“ a „mimo dopravní obsluhy“
do oblasti centra města, resp. po průtahu silnice II/261 městem, vedeného
po ulicích Na Valech, Komenského, Mrázova a Žernosecká, díky čemuž se
významně snížil počet projíždějících těžkých nákladních vozidel.
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Odbor kancelář starosty
a tajemníka
Bc. Martina Skoková
Poznejte vedoucí
Na Městském úřadě v Litoměřicích
jsem začala pracovat na podzim
roku 2008. I předtím, až na krátkou
výjimku, jsem působila vždy ve
veřejné správě, konkrétně jako
právník na několika katastrálních
úřadech. Pocházím z Prahy a do
Litoměřic jsem to vzala zkratkou
přes severní Moravu. Když se vracím
domů a na obzoru se objeví kopce
Středohoří a panorama Litoměřic,
vím, že jsem si vybrala dobré místo
k životu. Můj odbor je rozčleněný
do tří různých oblastí, které spolu
mají velmi málo společného, každá
řeší něco jiného, a tak náš tým
spolupracuje v menších skupinách.
Snažím se být pro všechny tím
spojujícím článkem a pomáhá i to, že
všichni pracujeme pro naše město.

„Odbor kancelář
starosty a tajemníka se
člení do tří různých oblastí,
které spolu mají jen málo společného.
Každá řeší něco jiného, všechny
nás však spojuje práce pro
naše město.“

Odbor kancelář starosty a tajemníka je odborem, jehož působnost prolíná
celým úřadem a týká se jak samosprávy, tak státní správy. Člení se na tři
části – Sekretariát starosty a tajemníka, Úsek právní a Úsek vnějších vztahů
a komunikace. Činnost jednotlivých částí tohoto odboru je velmi různorodá,
tento odbor zkrátka řeší záležitosti z mnoha různých oblastí.
Sekretariát starosty a tajemníka má samozřejmě jako jednu ze svých
hlavních činností na starost přípravu a koordinaci programu jednání
starosty, místostarostů a tajemníka MěÚ po organizační stránce, tedy
sjednává schůzky a setkání se všemi, kdo se na vedení města
a úřadu obracejí.
Kromě toho připravuje materiály pro zasedání Rady města a zastupitelstva
a vyhotovuje zápisy a usnesení z těchto zasedání. Součástí práce je
i poskytování informací veřejnosti o těchto zasedáních a také zajišťuje
zveřejnění zápisů a usnesení na webových stránkách města.
S informováním veřejnosti souvisí i nová povinnost, kterou má město
od července 2016 uloženou zákonem, a to uveřejňování smluv v registru
vedeném ministerstvem vnitra podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru
smluv. O zveřejňování rozhodli již před schválením zákona i sami
zastupitelé. Nyní má město Litoměřice zveřejněno téměř 300 smluv, což
umožňuje veřejnosti lepší kontrolu nakládání s veřejnými prostředky.
Sekretariát rovněž eviduje žádosti o informace podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, interpelace zastupitelů a podněty
občanů podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a koordinuje jejich
vyřízení včetně zveřejnění poskytnutých informací.
Výroční zpráva města Litoměřice o činnosti orgánů města v oblasti
poskytování informací za rok 2016:
Žádosti
celkem

Odmítnutí
úplné

Odmítnutí
částečné

Odvolání

Stížnosti

2016

30

5

2

3

9

2017

35

3

2

3

0

Oproti předchozímu roku jsme poskytli o 5 informací více. Počet vydaných
rozhodnutí klesl o 2. V roce 2017 nebyla podána ani jedna stížnost dle § 16a
InfZ.
Převažují žádosti o informace, které jsou žadateli využívány ke statistickým
účelům např. při tvorbě bakalářských prací, dále žádosti o informace ze
správních řízení a několik se týkalo konkrétních záležitostí v Litoměřicích,
např. opravy a stav komunikací.
V souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím a vnitřním
předpisem města Litoměřice (sazebníkem úhrad za poskytnutí informací)
nebyla žádná z žádostí zpoplatněna.
Další informace lze nalézt na webu města
www.litomerice.cz
povinně zveřejňované informace:
www.litomerice.cz/informace-dle-zakona/informace-dle-zakona-106
poskytnuté informace:
www.litomerice.cz/informace-dle-zakona/poskytnute-informace

17

Výroční zpráva města LITOMĚŘICE 2017

Odbor kancelář starosty a tajemníka
Další činnost sekretariátu spadá do oblasti propagace města v tuzemsku
i zahraničí, organizačně zajišťuje návštěvy význačných osobností a udržuje
kontakty s partnerskými městy.
Ve dnech 9. - 11. 6. 2017 se pracovníci podíleli na organizačním zajištění
Hasičských slavností, které jsou významnou událostí konající se v
Litoměřicích již tradičně jednou za tři roky. V rámci partnerství s Míšní se
uskutečnila v měsících září až říjen 2017 výstava míšeňské umělkyně Silvie
Klöde „Sochy z porcelánu“ v Dílně ručního papíru, na jejíž přípravě se také
podíleli.
Společně s pracovníky příspěvkové organizace města Centrum cestovního
ruchu spolupracovali pracovníci odboru s televizním štábem filipínské
CNN (zejména s novinářkou a filmařkou Jessicou Zafra), který navštívil
Litoměřice ve dnech 5. - 6.10.2017 a natáčel dokument o místech spojených
s José Rizalem a Ferdinandem Blumentrittem.
Úsek právní poskytuje právní vyjádření a stanoviska při řešení konkrétních
problémů jednotlivým odborům městského úřadu, vedení města i
příspěvkovým organizacím města. Pomáhá také obcím v působnosti MěÚ
Litoměřice jako pověřeného obecního úřadu a úřadu obce s rozšířenou
působností (v rámci okresu).
Nadále funguje bezplatná právní poradna pro obyvatele města a okolí. V roce
2017 poradnu navštívilo 83 osob a v srpnu jsme přivítali 100. návštěvníka od
jejího založení.
Právní úsek dále vykonává tyto činnosti:
kontroluje po právní stránce materiály určené pro jednání rady města a
zastupitelstva, kontroluje a vypracovává smlouvy a další právní dokumenty,
podílí se na tvorbě obecně závazných vyhlášek a nařízení rady města a
vede jejich evidenci, sleduje nové právní předpisy a upozorňuje na jejich
platnost, účinnost a aplikaci, rovněž vypracovává a podává žaloby a jiná
soudní podání a zastupuje město Litoměřice při soudních jednáních.
Další důležitou činností právního úseku je vymáhání dlužných pohledávek
(místních poplatků a pokut) v rámci daňové exekuce podle zákona
č. 280/2009 Sb., daňový řád.
Za rok 2017 k vymáhání nově připadlo 1 259 pohledávek ve výši 4 521 746
Kč, to je o 153 pohledávek méně než v roce 2016, zároveň celková suma
předaných pohledávek klesla o 113 301 Kč.
V roce 2017 byla celkem vymožena částka 2 927 235 Kč, tedy o 48 828
Kč méně, než v roce 2016. Z celkového počtu 8 842 pohledávek jich bylo
2 197 ukončeno (vymožením, zpětvzetím, prekluzí). Úspěšnost krátkodobého
vymáhání za rok 2017 byla kolem 16 %, tedy na úrovni úspěšnosti
soudních exekutorů. Setrvalý dobrý stav vymáhání pohledávek lze přičítat
kvalitní práci referentů vymáhání pohledávek. Pokud se týká nových
způsobů vymáhání, lze konstatovat, že zjišťování kontaktů na dlužníky od
mobilních operátorů (telefonická výzva k úhradě) v rámci součinnosti se
neosvědčilo, neboť nám sdělovali údaje nepoužitelné, např. již neexistující
čísla mobilních telefonů a staré adresy klientů. Úspěšně pokračujeme
v zajišťování nedoplatků zástavními právy k nemovitostem a také jsme
rozběhli zjišťování přeplatků na vyúčtování u dodavatelů energií.
Zpráva o vymáhání pohledávek na místních poplatcích a pokutách za rok 2017:
Pohledávky
celkem

Pohledávky
nové

Pohledávky
nové (Kč)

Vymoženo
(Kč)

Konečný stav
(Kč)

2016

9752

1412

4 635 047,00

2 976 063,31

24 743 311,32

2017

8842

1259

4 521 746,00

2 927 235,02

24 075 251,54

Ve výše uvedených číslech nejsou zahrnuty pohledávky vzniklé na
nákladech za nucený odtah vozidel. V roce 2017 bylo Technickými službami
města Litoměřice předáno na vymáhání 70 pohledávek v hodnotě 139 500
Kč. Z toho 40 pohledávek v hodnotě 82 100 Kč bylo uhrazeno dobrovolně
(na výzvu nebo ve splátkách). U 8 případů v hodnotě 16 500 Kč došlo ke
stornování faktury na základě vyvinění provozovatele vozidla. Zbývajících
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22 pohledávek v hodnotě 40 900 Kč je vymáháno soudní cestou.
Do činností právního úseku patří dále vedení centrální evidence petic
a stížností, na některé vypracovává i odpovědi a každoročně předkládá radě
města o tomto zprávu.
Celkový počet přijatých a evidovaných podání za rok 2017 činil 17.
Z uvedeného počtu bylo 16 stížností a 1 petice. Ve srovnání s předchozím
rokem je patrný sestupný trend – viz tabulka. Občané využívají možnosti
podávat svá podání elektronickou cestou, v roce 2017 bylo 7 stížností
zasláno e-mailem (žádná datovou schránkou). Dva stěžovatelé nebyli
spokojeni se způsobem vyřízení stížnosti. V jednom případě požadovali
stěžovatelé doplnění termínů realizace opatření, ve druhém se jednalo
o odtah vozidla.
Za rok 2017 byla evidována 1 petice, která z hlediska obsahu a formy
splňovala náležitosti dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním. Týkala
se dodatečného povolení stavby pavlačového bytového domu.
Některé stížnosti jsou podávány opakovaně každý rok, jedná se např.
o znečištění veřejného prostranství, v roce 2017 to byly 3 stížnosti. Dále to
byly stížnosti na strážníky městské policie – celkem 4 stížnosti, jen jedna
z nich však byla vyhodnocena jako oprávněná. Nově se objevují stížnosti
na odtahy vozidel – 3 stížnosti. Další oblastí zůstávají sousedské vztahy 2 stížnosti.
Převažují stížnosti neoprávněné, v roce 2017 byly jen čtyři stížnosti
vyhodnoceny jako oprávněné (jedna se týkala sousedských vztahů v domě
s pečovatelskou službou, druhá poukazovala na nevyčištěné dešťové vpusti,
v dalším případě strážník špatně informoval volajícího občana a ve čtvrtém
případě byla neoprávněně požadována po vlastníkovi vozidla úhrada
nákladů za nucený odtah). Ve všech případech byla zjednána náprava.
Posouzení oprávněnosti vychází z toho, že zjištěný skutečný stav odpovídá
stavu popisovanému stěžovatelem, nikoli tomu, že by tento stav zavinilo
město nebo městský úřad.
Evidence stížností neposkytuje ale vypovídající obraz o problémech
ve městě, neboť evidovány jsou pouze písemné stížnosti. Vezmeme-li
v úvahu zkušenosti Městské policie, bylo zcela jistě v roce 2017 nejvíce
stížností na rušení nočního klidu osobami kouřícími na chodnících před
restauracemi, bary a jinými nočními podniky v důsledku tzv. protikuřáckého
zákona.
Zpráva o vyřízených stížnostech a peticích za rok 2017:
Podání
celkem

Stížnosti

Petice

Oprávněné

Neoprávněné

2016

24

22

2

2

20

2017

17

16

1

4

12

Petice

1

Oprávněné

4
12
Neoprávněné
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Úsek vnějších vztahů a komunikace
V roce 2017 se tento nově připojený úsek zajišťující komunikaci s médii,
funkci tiskového mluvčího i funkci informování veřejnosti prostřednictvím
informačních kanálů města zaměřil především na rozvoj sociálních sítí
města Litoměřice.
Prvním krokem bylo vytvoření Koncepce využití nových médií, která v sobě
zahrnovala systém správcovství facebookového profilu Město Litoměřice,
spuštění služby Mobilní rozhlas, správu profilu na Twitteru a další
možnosti využití sociálních sítí.
Facebookový profil si díky nastavení systematického správcovství během
roku 2017 získal přes osm set nových sledujících, zaznamenal také velké
množství interakcí se stále stoupající tendencí, kdy nejvyšší počet
interakcí u jednoho příspěvku přesáhl 13,7 tisíc.

3246

2397

+849
UŽIVATELŮ

2017

2018

Facebookové stránky města měly ke dni 6. ledna 2017 celkem 2397 likes,
k 5. lednu 2018 měl profil Město Litoměřice 3246 likes. Během jednoho
roku tedy stoupl počet uživatelů o 849.
Pro srovnání, v roce 2016 měl v této době profil města celkem 1913 likes,
počet uživatelů tedy do roku 2017 vzrostl o 484.
Město od března 2017 spustilo také službu Mobilní rozhlas, která poskytuje
přihlášeným občanům servisní a krizové informace zdarma po celou
dobu využívání této služby. Za první rok se k odběru Mobilního rozhlasu
přihlásilo celkem 767 uživatelů. Rozesílky jim chodí do jejich emailových
schránek pravidelně, a to každé pondělí.
Významným krokem bylo vytvoření první výroční zprávy města v netradiční
interaktivní podobě přístupné přímo z webových stránek města Litoměřice.
Výroční zpráva v sobě kromě zpráv z jednotlivých odborů a úseků městského
úřadu zahrnuje také zprávy z příspěvkových organizací i nejdůležitější
události uplynulého roku, včetně fotogalerií a videí.
Kromě běžné agendy zahrnující vydávání tiskových zpráv a pozvánek
na události ve městě (v průměru dvě až tři zprávy denně), pořizování
fotogalerií, zajišťování pořízení videoreportáží či v neposlední řadě
organizování tiskových konferencí se úsek věnoval také propagaci
nejdůležitějších kulturních i jiných událostí města. Plnou marketingovou
podporu úsek poskytl provozovateli Muzea křišťálový dotek, které bylo
v prostorách města slavnostně otevřeno v květnu 2017.
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Ing. Bc. Renáta Jurková
Poznejte vedoucí
V sociální oblasti pracuji již
dvacet let. Jsem absolventkou
vysoké školy sociální práce
a také vysoké školy veřejné správy
a regionálního rozvoje. V průběhu mé
praxe jsem se seznámila s chodem
řady neziskových organizací
a ústavů, poznala, jak funguje
zdravotnictví i úřady. Na Městský
úřad v Litoměřicích jsem nastoupila
v roce 2011 na místo vedoucí odboru
sociálních věcí a zdravotnictví.
Tedy na pozici, při níž mohu využít
své dlouholeté zkušenosti z praxe.
Jde o nejpočetnější odbor úřadu.
Spolupracuji s 35 kolegy, na které
se mohu spolehnout. Naše práce je
náročná, a to především proto, že
hledáme řešení životních situací
lidí nacházejících se v tísni,
řešících závažné problémy. Vždy
potěší, když jim dokážeme pomoci
a odcházejí od nás spokojeni. Svou
práci mám ráda i díky přátelskému
kolektivu a příjemnému prostředí,
kde pracuji.

Odbor sociálních věcí
a zdravotnictví
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví vykonává státní správu a samosprávu
na úseku sociální péče a zdravotnictví. Je pověřen výkonem sociálně
právní ochrany dětí a v rámci sociální práce poskytuje sociální poradenství
a pomoc přispívající k řešení nepříznivých životních situací. Vykonává
funkci veřejného opatrovníka. Vypracovává a aktualizuje Komunitní
plán sociálních služeb města Litoměřice. Koordinuje Fair Trade. Odbor
organizačně a administrativně zajišťuje činnost sociální a zdravotní komise
a zvláštního orgánu – komise sociálně právní ochrany dětí. Do gesce tohoto
odboru patří dvě příspěvkové organizace města, a to Centrum pro zdravotně
postižené děti a mládež Srdíčko a Nemocnice Litoměřice a. s..

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD)
Výkon sociálně-právní ochrany dětí je při Městském úřadu v Litoměřicích
realizován oddělením sociálně-právní ochrany dětí a zahrnuje celou správní
oblast obce s rozšířenou působností Městského úřadu Litoměřice. Činnost
spočívá v
• terénní sociální práci
• oblasti náhradní rodinné péče, včetně doprovázení pěstounů
• v kuratele pro děti a mládež
Celkový počet případů v roce 2017 činil 1512 spisů. Na základě dožádání
pro jiné úřady bylo v roce 2017 řešeno 218 případů. V celkem 56 případech a
podnětech bylo shledáno, že nešlo o děti, na něž se vztahuje sociálně-právní
ochrana dětí.
Při výkonu SPOD poskytují naši pracovníci rodičům dětí, případně osobám
odpovědným za jejich výchovu, základní poradenství (dle § 11 z. o sociálně-právní
ochraně dětí č. 359/1999 Sb.), kdy jsou rodiče a osoby odpovědné za výchovu
dětí směrovány na vhodná poradenská a odborná specializovaná pracoviště.
Velkou skupinu případů, jimž se terénní pracovníci OSPOD věnují, tvoří děti
vyžadující pomoc a ochranu státu (děti ohrožené ve smyslu § 6 z. č. 359/1999
Sb.) Jde o děti dlouhodobě zanedbávané, zneužívané, jejichž rodiče zneužívají,
nebo nevykonávají rodičovskou odpovědnost, děti osiřelé. Nejčastěji ukládaným
výchovným opatřením je nařízení soudního dohledu nad výchovou dětí. Krajním
případem ochrany je odebrání dítěte z rodiny (z ohrožujícího prostředí) a nařízení
ústavní výchovy.
V roce 2017 bylo k 31. 12. v ústavní výchově 33 dětí, realizováno bylo 132 návštěv
dětí v zařízeních ústavní výchovy. Během roku byl tento způsob výchovy ukončen u
21 dětí, a to buď zletilostí dítěte, nebo zrušením ústavní výchovy (dítě se vrátilo do
rodiny, nebo bylo svěřeno do péče jiné osoby).

„Hledáme řešení
životních situací lidí
nacházejících se v tísni,
řešících závažné problémy. Vždy
potěší, když jim dokážeme pomoci,
když od nás odcházejí
spokojeni.“

V této souvislosti je třeba zmínit děti, které byly vystaveny týrání či zneužívání,
a to již od raného věku. V roce 2017 bylo trestním řízením prokázáno 10 takových
případů. V tom je zahrnuto také 8 případů sexuálního zneužívání.
Při poskytování ochrany dětem dle §6 spolupracují pracovníci při sanaci rodiny
s dostupnými neziskovými organizacemi, které zajišťují např. náhradní bydlení
(azylové domy), sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Nezbytnou
součástí práce je aktivní spolupráce se samosprávami pověřených obcí. V červnu
2017 se za účasti pracovníků OSPOD uskutečnilo setkání rodinných a manželských
poradců Ústeckého kraje, kde se diskutovaly otázky možné spolupráce. OSPOD
Litoměřice také pokračoval v aktivitách projektu MPSV Systémový rozvoj a podpora
nástrojů sociálně-právní ochrany dětí, kdy vzniklo několik lokálních pracovních
skupin.
Pracovnice OSPOD Litoměřice během roku 2017 zahájily přípravu k podání žádosti o
dotaci z programu prevence kriminality MV ČR k uskutečnění výchovně-rekreačního
tábora pro děti ze znevýhodněného prostředí.
V pozici tzv. kolizního opatrovníka se v roce 2017 se pracovníci OSPOD zúčastnili
573 soudních jednání, tj. hájili zájem dítěte ve sporech, kde zbývajícími účastníky
byli zpravidla rodiče dítěte.
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Na úseku sociálně právní ochrany dětí pracují také kurátoři pro mládež. Jde
o sociální pracovníky, kteří se ve své práci zabývají dětmi se specifickými
výchovnými potřebami, trestním či přestupkovým jednáním, záškoláctvím či
zneužíváním návykových látek.

MĚSTSKÝ ÚŘAD

V roce 2017 bylo v péči kurátorů pro mládež celkem 182 klientů, z tohoto počtu šlo
o 88 dětí mladších 15 let. Celkem 167 klientů bylo řešeno pro specifické výchovné
potřeby, dále 27 klientů pro protiprávní jednání a 12 pro spáchání přestupku.
Město Litoměřice podporuje výkon pěstounské péče prostřednictvím týmu
specializovaných sociálních pracovníků. Jedná se o pracovnice na přímý výkon
SPOD v oblasti náhradní rodinné péče: pěstounské péče, poručenské péče a péče
jiné osoby než rodiče. Dále jsou to pracovnice, které pracují s pěstounskými
rodinami v rámci uzavřené Dohody o výkonu pěstounské péče.
Město Litoměřice pořádalo v roce 2017 celkem 8 jednodenních vzdělávacích
seminářů pro pěstouny a dvě jednodenní tematická setkání pěstounských rodin. Na
podzim se uskutečnilo víkendové setkání pěstounů v Holanech. Akce byly hrazeny
ze státní dotace na výkon pěstounské péče nemalou měrou se na nich finančně
podílelo i město Litoměřice, pro něhož je největší snahou poskytovat takovou
pomoc a podporu všem pěstounským rodinám i do budoucna.
Moderní pěstounská péče je institut, který slouží dětem a mladým lidem, kteří
se nacházejí ve velmi různorodých životních situacích a mají rozličné potřeby.
Pěstouni se většinou specializují na jeden určitý typ pěstounské péče, ale mohou
se i rozhodnout, že budou přijímat rozmanité spektrum dětí s velmi rozdílnými
potřebami. V roce 2017 bylo na úseku náhradní rodinné péče evidováno 86 dětí
v pěstounské péči a 35 dětí v péči jiné osoby než rodiče. S městem Litoměřice měli
pěstouni uzavřeno 66 dohod o výkonu pěstounské péče.
Dlouhodobá pěstounská péče je využívána v případech, kdy je zřejmé, že není
možné, aby se dítě vrátilo domů a žilo opět ve své původní rodině. Vztah mezi
dítětem a rodičem je však i nadále důležitý, a to jak pro dítě, tak i pro rodiče.
Dlouhodobá pěstounská péče umožňuje dítěti, aby vyrůstalo v bezpečném
a podnětném prostředí, které mu zároveň umožní, aby zůstalo v kontaktu a v úzkých
vztazích se svou původní rodinou. V roce 2017 bylo do dlouhodobé pěstounské
péče umístěno 10 dětí, a do péče jiné osoby než rodiče 14 dětí, všechny tyto děti by
jinak musely být umístěny v ústavní péči.
Krátkodobá pěstounská péče je krizová péče, která je poskytovaná dětem, jejichž
situace vyžaduje rychlé řešení a spočívá především v poskytnutí bezpečného
místa, kde může dítě zůstat, než se vrátí do své rodiny, nebo je pro něj nalezena
rodina nová. V roce 2017 vykonávala pěstounskou péči na přechodnou dobu jedna
rodina a za rok 2017 bylo do této formy péče svěřeno jedno dítě. V roce 2017 nebyla
evidována žádná nová žádost o zařazení do seznamu osob vhodných vykonávat
pěstounskou péči na přechodnou dobu.
Jsou však i děti, jejichž rodiče se s konečnou platností rozhodnou, že již nikdy
o své dítě pečovat nechtějí nebo nemohou. Tyto děti jsou pak zařazeny do seznamu
dětí, kterým je třeba zprostředkovat náhradní rodinnou péči ve formě osvojení.
V roce 2017 nebylo osvojeno žádné dítě.
V roce 2017 byly v evidenci 3 žádosti o náhradní rodinnou péči ve formě osvojení.
Za rok 2017 byla podána jedna žádost o zařazení do seznamu osob vykonávat
náhradní rodinnou péči ve formě osvojení.

Oddělení sociální péče a komunitního plánování
• Úsek sociální péče

Na tomto úseku pracují sociální pracovníci, kurátor pro dospělé, veřejný opatrovníci
a referenti státní správy a samosprávy. Všichni odborní pracovníci oddělení
poskytují občanům bezplatné základní sociální poradenství o možnostech řešení
jejich nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení.
Sociální pracovníci provádí základní i odborné sociální poradenství, depistážní
činnost, pomáhají při řešení krizových situací, podporují klienty do jejich opětovného
začlenění do společnosti atd. V případě potřeby působí i v terénu. Spolupracují
s úřadem práce, s poskytovateli sociálních služeb a dalšími organizacemi.
V průběhu roku pracovali s 844 klienty. Pracovníci se potýkali i s epidemií
žloutenky u obyvatel na ubytovně v Želeticích, která v určité době zamezila možnost
přijímat do zařízení nové klienty. Podařila se akce „školní pomůcky“ pro děti
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ze sociálně slabých rodin. Podpořeno touto akcí bylo v průběhu srpna a září
12 dětí. Zbylé pomůcky byly předány do Charity k dalšímu využití. V průběhu
roku se podařilo rozjet „Skupinu lokálního partnerství“, jejímž cílem je
nastavení pravidelné spolupráce státní správy, obce a sociálních služeb
vedoucí k dosažení efektivnějšího zmapování sociální situace a následně
i účinnější pomoc jednotlivým rodinám s dětmi.
Kurátor pro dospělé, nebo také sociální kurátor, se zabývá zejména dospělými
osobami během výkonu trestu odnětí svobody a po propuštění z výkonu trestu
či výkonu vazby. Dále pracuje s osobami, které se připravují na ukončení
pobytu v zařízeních pro výkon ústavní výchovy před nabytím zletilosti.
Klienty v rámci kontinuální práce navštěvuje již před propuštěním ze
zařízení a nadále s nimi pracuje i ve zletilosti.
V průběhu roku 2017 bylo z výkonu trestu odnětí svobody propuštěno z výkonu
trestu 64 osob.
Na našem oddělení si občané vyřídí speciální označení vozidla pro osoby,
kterým byly přiznány průkazy osoby se zdravotním postižením (průkazy ZTP
a ZTP/P).
Za rok 2017 bylo vydáno 412 speciálních označení vozidel.
Na oddělení se řeší přestupky ve správním řízení dle zákona č. 200/1990 Sb.
(přestupky na úseku zdravotnictví a na úseku ochrany před alkoholismem a
jinými toxikomániemi) do 30. 6. 2017 – 11 (včetně OSPOD) a od 1. 7. 2017
podle zákona č. 250/2016 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení
o nich, a podle zákona č. 167/1998 Sb. o návykových látkách ve znění zákona
č. 183/2017 Sb. – 4 přestupky.
V roce 2017 bylo řešeno 14 přestupků na úseku ochrany před alkoholismem
a jinými toxikomániemi a 1 přestupek na úseku OSPOD.
Pokud osoba není schopna sama přebírat svůj důchod, může se rodina obrátit na
naše pracovnice, které tuto situaci mohou pomoci řešit zřízením zvláštního
příjemce dávek důchodového pojištění.
Za rok 2017 bylo vydáno 11 rozhodnutí zvláštního příjemce.
Občané, kteří nejsou schopni sami jednat a nemají zákonného
zástupce, zastupují pověření pracovníci obce s rozšířenou působností
při uzavírání smlouvy služeb o poskytování sociální služby (zákon
č. 108/2006 Sb., §91).
Město Litoměřice se zaobírá i otázkou bydlení osob se zdravotním postižením
a seniorů.
Máme v Litoměřicích vybudovány Domy s pečovatelskou
službou, Podporované pečovatelské byty, Domov seniorů. Každý, kdo nás
navštíví, získá podrobné informace ohledně možného podání žádosti
o umístění do těchto zařízení.
DPS Kosmonautů (48 bytů), DPS Švermova (36) bytů, Podporované pečovatelské
byty v ul. Kosmonautů (8 bytů). V roce 2017 bylo přiděleno 7 bytů v DPS.
Osoby zdravotně postižené si mohou podat žádost o zřízení vyhrazeného
parkovacího místa. Oddělení provede šetření k žádosti, poté se žádost
projedná ve zdravotní a sociální komisi. Dále se v této záležitosti
spolupracuje s odborem dopravy.
V roce 2017 bylo podáno 15 žádostí o zřízení vyhrazeného parkovacího
místa, vyhověno bylo 11 žadatelům.
Veřejný opatrovník. V případech, že je město Litoměřice ustanoveno veřejným
opatrovníkem osoby omezené ve svéprávnosti, zajišťuje oddělení péči o jeho
osobu, bydlení, řízení na úřadech, hospodaří s jeho finančními prostředky.
Za rok 2017 město vykonávalo veřejného opatrovníka 34 občanům.
Město nezapomíná na své nejstarší občany. Pracovníci oddělení osobně
navštěvují občany ve věku 80, 85, 90 let i více s gratulací. V roce 2017 byl
starosta města přát 101leté občance Litoměřic, která žije v Domově seniorů
v Litoměřicích.
Zástupci úřadu osobně přáli 300 lidem.
Mezi tradice patří organizování dvou setkání se seniory, a to v červnu
a v prosinci. V červnu se koná posezení i pro mladší seniory – akce „Přijďte
mezi nás“ byla v roce 2017 již 17. ročníkem. Senioři mohou posedět při
hudbě, zatančit si a samozřejmě nechybí ani malé občerstvení. Mnohaletou
tradicí je v období adventu posezení pro občany od 75 let. Senioři se tak
setkají při občerstvení, hudbě a kulturním vystoupením. Každý senior obdrží
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vánočku, což je pro ně symbol blížících se Vánoc. Sto nejstarších seniorů
navštívily děti základní školy – každý senior obdržel dárkový balíček a vánočku.
Nezapomíná se ani na naše seniory umístěné v domovech seniorů v blízkém okolí
– v adventní čas bylo takto navštíveno 40 seniorů, kteří obdrželi potravinový
balíček, přání města a přání dětí z mateřské školy.
V průběhu roku pracovníci odboru za účasti hlídky městské policie uskutečnili
několik kontrol heren a dalších míst v Litoměřicích se zaměřením na dodržování
zákazu hraní osob mladších 18 let a zákazu podávání alkoholických nápojů
osobám mladším 18 let. Kontrolou nebylo zjištěno porušení zákona.
V prosinci úřad otevřel novou bezbariérovou kancelář, kde vyřizuje sociální
pracovnice agendu pro seniory a zdravotně postižené občany. Referentka státní
správy a samosprávy má na starosti oblast zdravotnictví a přestupky. Kancelář se
nachází na Mírovém náměstí 18/10 – přízemí, vchod z podloubí. Je to další krok
ke zvýšení bezbariérovosti s cílem usnadnit život handicapovaným.

• Úsek komunitního plánování

Úsek komunitního plánování ve městě Litoměřice vytváří a udržuje systém
sociálních služeb tak, aby byla udržena jejich kvalita, návaznost, kontinuita,
dostupnost, vyváženost poptávky i nabídky, hospodárnost a efektivita financování.
Komunitní plánování odráží potřeby občanů, reálné potřeby města, spolupracuje
s poskytovateli a určuje strategické priority v sociální oblasti. Celoročně
metodicky vede a sleduje sociální práci u organizací zaměřench na rodinu,
děti, mládež, seniory, osoby se zdravotním postižením i osob v přechodné krizi.
Zajišťuje síť sociálních služeb a souvisejících aktivit, která odpovídá jejich
potřebám i místním specifikům.
V roce 2017 úsek Komunitního plánování zpracovával strategické dokumenty,
a to 5. Komunitní plán sociálních služeb pro roky 2018 – 2020 na celé ORP města
Litoměřice a Koncepci proseniorské politiky pro roky 2017 - 2020, vyhlašoval
dotační program pro sociální služby, spravoval webové stránky, připravoval mobilní
aplikaci, zajišiťoval prorodinné dny na městském úřadě, Den rodiny v Litoměřicích,
Místa přátelská seniorům, Adventní odpoledne pro seniory v Kulturním centru,
mikulášskou besídku pro FOD Klokánek, Centrum Srdíčko a Nemocnici Litoměřice,
a.s., zaštiťoval volnočasové a zájmové činnosti dětí z nízkopříjmových rodin
a napomáhal při putovní výstavě Liga proti rakovině.
Nedílnou součástí v roce 2017 byl přesun celé agendy Fair trade na úsek KPPS.
Úsek měl na starosti vyhlášení dotačního programu FT, zajištění potřebných
listin pro certifikaci nových provozoven a kontrolu stávajících provozoven,
zaštitovalo FT občerstvení na fórech, zajišťovalo akce jako např. Férová snídaně,
africký festival Dun Dun a Výstavu na stromech.

• Prevence kriminality

Pracovnice mající na starosti prevenci kriminality zajišťuje koordinaci
a metodické usměrňování prevence kriminality a protidrogové prevence ve městě,
spolupracuje s organizacemi zabývajícími se prevencí kriminality a protidrogovou
prevencí, připravuje projektové záměry a tvorbu projektů a koncepcí s realizací
a koordinací preventivních programů a aktivit v daných oblastech na základě
průběžně prováděných analýz.
Má na kontě úspěšné zapojení do dotačního programu „Program prevence
kriminality na místní úrovni v roce 2017“ s projektem Litoměřice – Mobilní
kamerový set.
Ve spolupráci s Policií ČR a Městskou policií byly realizovány projekty Chraň sebe
i svůj majetek, Pozor na zloděje, Auto není trezor, IZS pro mateřské a základní školy,
Den policie, obnova Městského kamerového systému, Senior linka, s neziskovými
organizacemi Programy prevence na azylovém domě, Projekt primární prevence
na základních a středních školách, s Národní protidrogovou centrálou projekt
Správným směrem 5.
Miroslava Najmanová za prevenci kriminality obdržela Minci NPC za dlouholetou
spolupráci a podporu preventivního projektu Národní protidrogové centrály
„Správným směrem“ v regionu Litoměřice.
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Odbor správní
Hlavní činnosti správního odboru

Správní odbor má 28 zaměstnanců a je vnitřně rozdělen do tří oddělení:
oddělení správních činností, oddělení vnitřní správy a oddělení
informačních technologií.

Oddělení správních činností

Ing. Jaroslav Lachman
Poznejte vedoucího
Jako vedoucí správního odboru jsem
k městskému úřadu nastoupil v roce
2011 po dvaceti letech působení
v ozbrojených a bezpečnostních
službách státu a pěti letech práce
v bezpečnostním úřadu. V průběhu
těchto let jsem získal řadu nyní
využitelných znalostí a zkušeností
především v řízení podřízených
pracovních kolektivů, zkušenosti
z oblasti provozu a údržby
komunikačních sítí a technologií,
zkušenosti z oblasti zajišťování
bezpečnosti státu, ale i mnohaletého
vedení správních řízení.
Na městském úřadu mne nejvíce
zaujala oblast organizace, řízení
a kontroly voleb, tedy oblast, ve
které má řadový občan jednu z mála
možností prostřednictvím volených
zástupců ovlivňovat věci veřejné.
Zajímavostí je, že od minulého roku
máme jako občané možnost využít
volebního práva až do roku 2026
každý rok, někdy i dvakrát v jednom
roce.
Další zajímavostí na úseku
voleb budou podzimní volby
do zastupitelstev obcí spojené
s volbami do Senátu Parlamentu
ČR. V senátních volbách se pak náš
úřad stává tzv. Pověřeným úřadem ve
volebním obvodu č. 29 – Litoměřicko
a Slánsko, v jehož správním obvodu
se pak pro volby nachází 142 obcí
s 288 volebními okrsky. Spojení
administrativně nejsložitějších
komunálních voleb spolu s volbami
senátními, které zase jsou plošně
nejrozsáhlejší, je potom pro rok 2018
výzvou.

„Do naší
oblasti spadá také
organizace, řízení a
kontrola voleb. Zajímavostí je,
že v současnosti můžeme volební
právo využít každý rok až
do roku 2026. Někdy
dokonce dvakrát.“

Hlavními úkoly oddělení jsou: evidence obyvatel, vedení matriky,
agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, řešení ztrát a nálezů
a metodické řízení obcí a matričních úřadů správního obvodu.
V rámci evidence obyvatel je řešeno přihlašování a odhlašování obyvatel
ve městě a je vedeno správní řízení o zrušení trvalého pobytu. Málo
známou skutečností je možnost zprostředkování kontaktu s osobami (např.
bývalými spolužáky nebo vzdálenými příbuznými), u kterých žadatel nezná
místo pobytu. Matrika pro občany řeší všechny matriční události, kterými
jsou narození, úmrtí, svatby, změny příjmení, včetně vydávání příslušných
dokladů, případně jejich duplikátů. Pro občany oddělení zajišťuje výdej
občanských průkazů a cestovních dokladů.

Oddělení vnitřní správy

Hlavními úkoly oddělení jsou: zabezpečení vnitřního chodu úřadu, řešení
přestupků, provádění vidimace a legalizace a provozování pracoviště Czech POINT.
Zabezpečením vnitřního chodu úřadu je pak správa budov, autoprovoz, obsluha
podatelny a telefonní ústředny, evidence majetku a fakturace, bezpečnost
práce a požární ochrana. Úsek přestupků řeší především přestupky proti
veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku a dále sociální pohřby.
Pracoviště Czech POINT pak provádí vidimaci a legalizaci, jinými slovy
ověřování kopií listin a ověřování podpisů a dále provádí výpisy z evidencí,
např. rejstříku trestů, výpisů bodového hodnocení řidiče aj.

Oddělení informačních technologií

Oddělení řeší v rámci úřadu provoz a údržbu koncové výpočetní techniky,
provozuje počítačové sítě a databáze, vede a aktualizuje webové stránky
úřadu a města, zabezpečuje provoz telefonní ústředny a telefonů,
zabezpečuje provoz mobilních telefonů, včetně správy soukromých
mobilních telefonů v rámci zaměstnaneckého, zvýhodněného programu,
spravuje geografický informační systém. Nejaktuálnějším úkolem je pak
zabezpečení úkolů e-Governmentu, tedy postupné úkoly elektronizace
veřejné správy.
Hlavní úkoly plněné odborem v uplynulém roce 2017
• Zrestaurovali jsme historické fresky hlavní budovy radnice (dům
s Kalichem) ve dvorním traktu. Ve stejné budově jsme pak renovovali
historická vrata.
• Na budově radnice jsme instalovali nový bronzový znak města
s nápisem „Radnice“. Dále jsme v přízemí budovy radnice provedli
ve spolupráci s památkáři restaurátorský průzkum, při kterém
bylo zjištěno, že pod stávající omítkou se nachází původní povrch
s malovanou úpravou.
• Zřídili jsme elektronickou informační desku v městské nemocnici.
• Připravili jsme a organizovali volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR v Litoměřicích a ve správním obvodu pověřeného
obecního úřadu.
• Provedli jsme komplexní rekonstrukci kanceláří Živnostenského úřadu.
• Pokračovali jsme v modernizaci informačních a komunikačních sítí.
V rámci modernizace jsme zahájili činnost na OFFICE 365 a začali
jsme využívat cloudových služeb.
• Úspěšně jsme provozovali webové stránky města a dále například WIFI
síť v Jiráskových sadech.
• V průběhu roku jsme provozovali celkem 3 hybridní elektromobily,
6 elektromobilů, 2 elektro-skútry a v závěru roku jsme převzali do
provozu elektrokolo.
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Přehled hlavních administrativních úkonů odboru v roce 2017
58144 - osob vedeme ve správním obvodu obce s rozšířenou působností
42326 - osob vedeme ve spr. obvodu obce s pověřeným obecním úřadem
24413 - osob vedeme v evidenci obyvatel města
10250 - provedeno vidimací a legalizací
8596 - vydáno občanských průkazů
5639 - vydáno pracovištěm Czech POINT ověřených výstupů z evidencí
4609 - vydáno cestovních dokladů
690
- vyhotovených duplikátů matričních dokladů
920
- osob přihlášeno k trvalému pobytu ve správním obvodu
948
- osob bylo odhlášeno z trvalého pobytu ve správním obvodu
930
- zápisů v knize úmrtí
885
- cizinců má veden pobyt v Litoměřicích, z toho je 514 trvalých pobytů
629
- zápisů v knize narození
432
- přestupků bylo převzato k řešení přestupkovou komisí
181
- zahájeno správních řízení o zrušení pobytu
142
- zápisů v knize sňatků
Přehled hlavních zabezpečovacích úkolů odboru v roce 2017
137581 - km najela odborem zabezpečovaná služební auta úřadu
5563 - m2 měly plochy kanceláří aj., ve kterých odbor zabezpečoval úklid
250
- počítačů bylo udržováno v provozu
132
- kanceláří je připraveno odborem pro zaměstnance úřadu
44
- serverů bylo udržováno v provozu
6
- elektromobilů je úřadem využíváno v každodenním provozu
3
- hybridní automobily jsou využívány v provozu
Hlavní úkoly odboru v roce 2018.
Leden: Příprava a organizace volby prezidenta ČR
Únor: Zavedení rozklikávacího rozpočtu města
Březen: Realizace přemístění expozice Felixe Holzmanna do budovy
radnice na náměstí
Duben: Realizace zázemí pro zaměstnance dojíždějící do zaměstnání na kole
Květen: Splnění podmínek Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) tzv.
GDPR
Červen: Zabezpečení přemístění odborů v rámci úřadu
Červenec: Příprava podkladů pro přípravu na opravu věže Kalich na radnici
Srpen: Obměna telefonní ústředny úřadu
Září: Zřízení další informační tabule úřadu na horním nádraží
Říjen: Příprava a organizace voleb do obecních zastupitelstev a senátu
Listopad: Příprava a realizace nového systému předávání informací
zastupitelům pro jednání
Prosinec: Provedení obměny vozového parku úřadu (9 vozidel), a to formou
výběrového řízení. Na obměnu vozidel získal úřad od státu dotaci kolem
200 tis. Kč na každé jedno vozidlo.
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Odbor správy nemovitého
majetku města
Úsek správy majetku města (ÚSMM),
Oddělení lesního hospodářství (OLH),
Úsek správy nemovitostí (OSN).

Mgr. Václav Härting

Činnosti odboru (oddělení a úseků):

Úsek správy majetku města (ÚSMM)

Poznejte vedoucího

Zajišťuje evidenci veškerého nemovitého majetku města.

Když jsem v roce 2003 nastoupil na
pozici vedoucího majetkového odboru,
jednalo se o období, kdy plně probíhala
privatizace městského bytového fondu,
což bylo hlavní náplní mé tehdejší práce.
Mezi tím došlo ke sloučení s tehdejším
odborem správy bytového hospodářství
a k připojení oddělení lesního
hospodářství, které tehdy bylo součástí
odboru životního prostředí. Majetkový
odbor se tím rozrostl a všem přibylo
práce a povinností. Zároveň se práce na
odboru stala zajímavější a kreativnější,
což opět neslo větší nároky na jeho
zaměstnance. Dnes po téměř patnácti
letech již mohu hodnotit a vidím, jak
se práce na úřadu zprofesionalizovala a
jak se i úřad samotný změnil k lepšímu
a otevřel občanům. Hlavním smyslem
úřadu je zajišťování služeb, a to nejen
pro litoměřické občany. Bohužel doba
s sebou nese i negativní jevy a mnozí
z nás mají pocit, že vše je dovoleno,
že na vše je automaticky nárok, že
mnohého lze docílit bez toho, aniž bych
se o věc jakkoliv přičinil či zasloužil.
To je věc, která mě určitě mrzí a se
kterou asi nemohu nic udělat. Pozitivem
práce na našem úřadu je opravdu dobrý
kolektiv a o většině svých kolegů
mohu říci, že jsou odborníci na svých
místech a profesionálové. Také město
samotné se za poslední roky výrazně
změnilo k lepšímu, zkrásnělo a mnoho
dokončených akcí a projektů jeho úroveň
opět pozdvihlo o další stupínek výše.
To není pouze můj dojem, to je fakt,
který vám potvrdí hlavně návštěvníci
Litoměřic. Myslím, že v našem městě se
žije dobře a že se vše dělá pro to, aby to
platilo i nadále.

Provádí prodeje pozemků a staveb, prodeje bytů dle vyhl. 72/94 Sb., podává
přiznání k dani z převodu nemovitostí.
Zajišťuje sepsání kupních smluv, nájemních smluv na nemovitosti.
Vede evidenci o splátkách kupní ceny nemovitostí.
Sjednává nákup pozemků pro realizaci územního plánu.
Zpracovává podklady pro jednání RM a ZM týkající se disponování
s majetkem (prodej, pronájem, směna).
Vydává vyjádření ke stavebnímu řízení (vyjádření souseda k uvažovaným
stavbám, ukládání sítí apod.).

Oddělení lesního hospodářství (OLH)
převážně se zabývá:
Těžbou, přibližováním a manipulací dřevní hmoty
Lesnickými pracemi, které provádí dle lesního hospodářského plánu
Zalesněním - výsadbou sazenic a péčí o lesní výsadbu
Prodejem dřevní hmoty
Čištěním lesa
Dopravou dřevní hmoty
Zajišťováním krmiva pro zvěř, odlovem zvěře a sanitárním odstřelem,
vydáváním povolenek k lovu
Město má v pronájmu honitbu, o kterou se stará také OLH.

Úsek správy nemovitostí (OSN)
Zajišťuje správu bytového fondu, včetně jeho údržby případně rekonstrukce
a modernizace.
Vypisuje výběrová řízení pro stavební akce nad 500 tis. Kč.
Zajišťuje podklady pro realizaci rekonstrukcí a modernizace městských bytů a
k prováděným opravám budov v historické části města - bytové domy a prostory
sloužící podnikání.
Vede evidenci o nájemním vztahu v bytových domech a prostor sloužící
podnikání s výjimkou škol a prostor pro kulturu a sport.
Vede evidenci nájemníků, provádí výběr nájemného a vyúčtování služeb
poskytovaných v souvislosti s nájmem bytu či prostor sloužících k podnikání.

„Město samotné se
za poslední roky výrazně
změnilo k lepšímu, zkrásnělo
a mnoho dalších dokončených
projektů jeho úroveň opět pozdvihlo
zas o stupínek výše. Potvrzují
to návštěvníci našeho
města.“

Vede veškerou agendu o nájemním vztahu (nájemní smlouvy, přechod nájmu,
výměny bytů) a zpracovává podklady pro jednání RM v souvislosti s nájemním
vztahem.
Vede evidenci platební morálky uživatelů bytů a prostor sloužících
kpodnikání, společně s právním oddělením města zajišťuje vymáhání
pohledávek z nájemného.
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V roce 2017 se nám podařilo dokončit celkovou rekonstrukci několika
neužívaných bytů, které nebyly vzhledem ke svému zhoršenému stavu
dlouhodobě pronajímány. Tím se opět zvýšila kvalita bydlení v městských
bytech a obrovský zájem o jejich pronájem to jen potvrzuje. Dále jsme
pokračovali v běžných opravách a údržbě bytového fondu města v historickém
centru města, a to včetně úpravy dvorních traktů, které byly dlouhodobě
neudržovány. Rádi bychom v tomto započatém trendu pokračovali, a
zpříjemnili tak našim občanům jejich život. Zde bych vyzdvihl zejména
opravu průchodu z Jezuitské ulice ke Gotickému dvojčeti a opravu dvorů v čp.
20, 21 a 156.
Ne vše se nám ovšem daří, neboť nekázeň některých nájemníků
znepříjemňuje bydlení těm ostatním. To se týká zejména odkládání
nepotřebných a dožilých věcí ve společných částech domů, ve sklepích
a na půdách, na chodbách či dvorech, neudržování pořádku a neuklízení
společných prostor, zejména chodeb a schodišť. Jsme konfrontováni s touto
skutečností a nájemníci našich domů se pak domáhají nápravy stavu, který
sami způsobili. Řešením těchto sporů ztrácíme zbytečně čas i energii,
které bychom mohli využít lépe a smysluplněji.
V domech s pečovatelskou službou jsme také provedli úpravy několika bytů
s tím, že stará bytová jádra jsou postupně nahrazována zděnými a sociální
zázemí těchto bytů tak dostává zcela jinou tvář. Bohužel, je to běh na
dlouhou trať a nejsme tak schopni uspokojit všechny zájemce o tuto změnu,
neboť jsme limitováni jak financemi (v roce 2017 bylo do bytového fondu
investováno přes šest miliónů korun), tak i kapacitou samotných zhotovitelů
prováděných prací.
V loňském roce jsme konečně pokročili i v pronájmu prostor určených
podnikání v areálu Kasáren pod Radobýlem a doufáme, že tento úkol v roce
2018 zdárně dokončíme. Tomu samozřejmě předcházely rozsáhlé práce
spojené s opravami pronajímaných objektů prováděných jak městem, tak
i samotnými nájemci.
Úsek správy nemovitostí vydal v roce 2017 ze svého rozpočtu v součtu
téměř 13 miliónů korun na investice, rekonstrukce a opravy bytů a prostor
sloužících k podnikání.
Závěrem lze konstatovat, že se nám podařilo naplnit úkoly a cíle, které byly
na majetkový odbor v loňském roce kladeny.
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Odbor školství, kultury, sportu
a památkové péče
Školství

Ing. Andrea Křížová
Poznejte vedoucí
Na odboru školství, kultury, sportu
a památkové péče pracuji od září
roku 2010. Jak ze samotného názvu
vyplývá, škála činností je opravdu
rozmanitá. A právě to bylo zásadní
motivací při mém rozhodování
o změně zaměstnání po 13ti
letech v nadnárodní společnosti
zaměřené na daně a finance. Můj
team tvoří 5 kolegů přímo na
odboru a 14 ředitelů příspěvkových
organizací. Společně se snažíme
o to, aby se všechny tyto oblasti
v našem městě rozvíjely a plnily
očekávání lidí, kteří tu žijí, nebo
přijeli jen na krátkou návštěvu.
Když tak v polovině letošního roku
rekapituluji předchozí rok, troufnu
si napsat, že se nám to snad daří…

Město Litoměřice je zřizovatelem
6 základních škol s celkovou
kapacitou 3500 žáků, které v roce
2017 navštěvovalo v rámci plnění
povinné školní docházky zhruba
„Náš tým tvoří 5
kolegů na odboru a
2755 dětí jak s trvalým pobytem ve
14 ředitelů příspěvkových
městě, tak i z dalších okolních obcí.
organizací.
Společně se snažíme
S ohledem na současný demografický
rozvíjet naše obory a plnit očekávání
vývoj ve městě a jeho blízkém okolí
lidí, kteří tu žijí, nebo jen
je tak jejich kapacita dostačující.
přijeli na krátkou návštěvu
Maximálně je však již využita kapacita
našeho města.“
ZŠ Ladova a Masarykovy ZŠ. Do
prvního ročníku, resp. přípravné třídy,
nastoupilo v tomto roce 312 žáků,
což je zhruba o 40 žáků méně než
v loňském roce, který byl vzhledem
k demografickému vývoji poměrně exponovaný. 11 provozoven Mateřské
školy Litoměřice, příspěvkové organizace města, navštěvovalo v tomto
roce 786 dětí. Snížení počtu dětí bylo zapříčiněno jak inkluzí dětí se
speciálními vzdělávacími potřebami, tak i poklesem dětí v důsledku
demografického vývoje. Mateřskou školu mohou nově navštěvovat i děti od
2 let věku. Těm je uzpůsobeno zázemí MŠ provozovna Baarova, zejména pak
s ohledem na hygienické a bezpečnostní předpisy.
Na zlepšení zázemí pro vzdělávání i mimoškolní aktivity se podílejí jak
přímo základní školy v rámci příspěvku zřizovatele na provoz, tak i město
Litoměřice jako vlastník těchto objektů. V loňském roce byly realizovány
opravy běžeckých drah na školních hřištích Masarykovy ZŠ a ZŠ Ladova,
která jsou využívána jak při výuce TV na obou školách, tak i v rámci
činností sportovní klubů města. V areálu multifunkčního školního hřiště
ZŠ U Stadionu byla v září zpřístupněna tzv. Bosá stezka, která byla městem
financována jako vítězný projekt „participativního rozpočtu“, jehož cílem je
každoročně zapojit veřejnost do hledání a předkládání zajímavých projektů
a nápadů užitečných pro obyvatele. Na objektu MŠ Vančurova došlo k výměně
původních oken a částečnému zateplení uvnitř půdních prostor. Těsně před
začátkem nového školního roku byla dokončena realizace zateplení pláště a
střechy objektu DDM Rozmarýn v Plešivecké ulici společně s výměnou oken.
Tato opatření povedou ke snížení energetické náročnosti obou budov.
I v loňském roce proběhla na všech základních školách ve městě tzv. školní
fóra, v rámci kterých probíhá diskuse žáků s vedením školy a se zástupci
města o tom, co se jim líbí na škole, ve městě a naopak, co by si přáli
změnit nebo vylepšit. Cílem školních fór je získat pohled mladé generace
na současné podmínky a budoucí rozvoj školy, kterou navštěvují. Zároveň
je smyslem probouzet u dětí zájem o veřejné dění a ukázat jim, že i ony ho
mohou ovlivnit. V roce 2017 se sedmi školních fór účastnilo celkem 199
žáků a následné ankety pak 1260 žáků. V oblasti „Město“ jde vítězný
námět do mladého fóra a je automaticky zařazen do celoměstské školní
ankety spolu s náměty, které byly odhlasovány přímo na tomto fóru. V roce
2017 se v této anketě náměty ze škol umístily na 2.,3.,4.,5.a 7.místě.
Litoměřice jsou zatím jediným městem v rámci NSZM, které pořádá tato
fóra v uceleném řetězci: školní fóra-mladé fórum-veřejné fórum se stolem
mladých.
V rámci podpory vzdělávání pro udržitelný rozvoj byla na všech základních
školách realizována celá řada projektů, včetně dalšího ročníku Konference
k ekologické výchově a vzdělávání KAPRADÍ, která se již tradičně konala
v listopadu v prostorách ZŠ Na Valech. Jejím hlavním cílem je další
vzdělávání pedagogických pracovníků v této oblasti v rámci zajímavých
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workshopů za účasti renomovaných lektorů.
Město Litoměřice je aktivně zapojeno i v realizaci Místního akčního plánu
rozvoje vzdělávání pro ORP Litoměřice, která řeší jak rozvoj infrastruktury
na celém území ORP Litoměřice, tak i v dnešní době velmi důležitou
spolupráci aktérů vzdělávání zaměřenou na sdílení dobré praxe, mentoring,
supervizi atd. V rámci tohoto projektu proběhlo v tomto roce několik
setkání tzv. předmětových teamů, kdy se učitelé vzájemně informovali
o inovovaných přístupech ve výuce přírodních věd, jazyků nebo matematiky,
které pak může každý z nich uplatit v rámci své praxe.
Již podruhé se v červnu tohoto roku uskutečnilo ocenění nejlepších
žáků základních škol a ZUŠ Litoměřice nazvané „Litoměřické naděje“.
Večer byl přehlídkou úspěchů, kterých žáci a studenti dosáhli v průběhu
právě končícího školního roku, ať již ve vědomostních, hudebních nebo
sportovních soutěžích. Ceněna byla i pomoc slabším spolužákům nebo
dobrovolné aktivity odváděné ve prospěch školy i města. Každá škola
nominovala dva až tři nejlepší žáky.
Město Litoměřice bylo společně s Okresní hospodářskou komorou v
Litoměřicích a Hospodářskou a sociální radou Litoměřicka pořadatelem
již druhého ročníku akce zaměřené na podporu technického vzdělávání
TECHDAYS, který proběhl v říjnu v areálu výstaviště Zahrady Čech. Hlavní
částí programu byly řízené prezentace středních škol a firem, ale například
také semináře ke kariérnímu poradenství a účast zástupců Informačního a
poradenského středisku pro volbu povolání z Úřadu práce. Akce tak pomohla
žákům posledních ročníků základních škol seznámit se s aktuální nabídkou
technických studijních oborů a řemesel a umožnila orientaci v jejich
potenciálním uplatnění na regionálním trhu práce. Tuto akci navštívilo přes
1100 žáků ZŠ z Litoměřic a okolních obcí.

Kultura
V průběhu roku 2017 jsme ve spolupráci s NSZM pracovali na projektu
„Evaluace kulturních zařízení zřizovaných městem“, kdy cílem bylo
ohodnotit, jak efektivně fungují kulturní organizace, jejichž zřizovatelem
je město. V rámci tohoto projektu vznikl „sebehodnotící nástroj“, který naše
kulturní organizace využily pro zmapování svého stávajícího fungování
a budoucího směřování. K tomuto bylo využito souboru návodných otázek,
indikátorů a cílů. Výsledky sebehodnocení poskytly kulturním organizacím
i městu řadu zajímavých informací, s nimiž hodláme i do budoucna pracovat
a kontinuálně je využívat za účelem zvyšování jejich kvality ve vazbě
na očekávání návštěvníků. Souhrnně lze říci, že jsme na výstupu získali
zajímavou zpětnou vazbu ohledně fungování a dlouhodobého směrování
těchto organizací - např. z hlediska jejich vnitřního fungování, komunikace
s návštěvníky a veřejností nebo spolupráce s významnými aktéry v místě či
regionu. Rozkryly se některé slabé stránky, na nichž nyní můžeme společné
dále pracovat.
Tradičně se začátkem června uskutečnily Hasičské slavnosti, tedy již VII.
celorepublikový sraz hasičstva spojený s průvodem hasičů a výstavou
hasičské techniky. Jednalo se o největší setkání tohoto druhu v České
republice a ojedinělou akci v celé Evropě. Součástí byl rovněž večerní
program na Lodním náměstí zaměřený na prezentaci speciální hasičské
techniky (vrtulníky, lodě, speciální vodní děla apod.) nasazované v boji
proti živelným katastrofám a v boji s živelnými pohromami.
Litoměřické kulturní léto tentokrát bylo zahájeno hudebním „Putováním
po Evropě“, které provedlo posluchače a symbolicky starým kontinentem,
a to ve skladbách 14 evropských autorů počínaje Beethovenem, Griegem
a Suchoněm až třeba po Jaroslava Ježka, rockovou Metallicu v úpravě pro
smyčce či Queen. Na pódiu letního kina se v horkém nedělním odpoledni
s orchestrem vystřídaly sólistka opery z Chemnitz s okouzlujícím sopránem
Guibee Yang, kapela Schizzo Band, čtveřice dívek Daisies zpívající
swing a padesátičlenný sbor složený ze zpěváků a zpěvaček několika
souborů z Litoměřicka. Pořadatelem byla již potřetí Základní umělecká
škola Litoměřice, jejíž žáci měli možnost v tomto projektu spolupracovat
s teplickou konzervatoří a žáky saských hudebních škol z Míšně, Drážďan,
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Radebeulu a Freibergu. Projekt Litoměřické letní filharmonie se uskutečnil
za podpory města Litoměřice a Sdružení Euroregionu Labe-FMP Interreg
VA, Sächsischer Musikrat a Města Litoměřice. V průběhu měsíců června
a července následovaly již tradiční akce jako Litoměřický kořen, série
rockových koncertů na Lodním náměstí či koncerty Litoměřického
varhanního léta. Tradiční Velký letní koncert litoměřických sborů se
uskutečnil v srpnu a jelikož pořadatelé tentokrát sáhli po repertoáru z
oblasti populární, muzikálové, jazzové a filmové tvorby, jeho zázemím
se stal prostor letního kina. Hlavním hostem večera byla zpěvačka Bára
Basiková, která za doprovodu Karlovarského symfonického orchestru
pod taktovkou Jiřího Knotte zazpívala řadu známých filmových melodií.
Poslední srpnový víkend se v kostele Zvěstování Panny Marie odehrály
již popáté dvoudenní Litoměřické svátky hudby. První den za tradiční
účasti Václava Hudečka a druhý den ve znamení opery, a sice Carmen od
francouzského skladatele Georga Bizeta. Již 17. ročník Litoměřického
filmového festivalu proběhl v prvním zářijovém víkendu v prostorách letního
kina, kina Máj a na palubě Cargo Gallery. Tentokrát bylo motivem všech
produkcí téma „Dětství“. Potenciál využití prostoru Střeleckého ostrova
také nezklamal při 2.ročníku Dětského festivalu ohně a pohybu, který zaujal
jak řadou vystoupení, workshopy, tak i ohnivou galashow.

Památková péče
Odbor ŠKSaPP v přenesené působnosti vydává jako dotčený orgán pro
správní obvod ORP Litoměřice závazná stanoviska, která jsou pak uplatněna
v rámci komplexní péče o kulturní památky a nemovitosti, které nejsou
kulturní památkou, ale jsou v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo
v ochranném pásmu. V tomto roce náš odbor vydal zhruba 530 stanovisek,
rozhodnutí a vyjádření v této oblasti. Náplní práce zaměstnanců je rovněž
výkon dozoru při obnově kulturních památek a při stavbě, změně stavby
nebo udržovacích pracích na dotčených nemovitostech. Stejně jako
v předchozím roce město Litoměřice administrovalo Program Regenerace
MPR Litoměřice, v rámci kterého podpořilo obnovu památek na území
historického jádra města v celkové částce 2,8 mil Kč z prostředků města a
MK ČR. Pokračovala obnova fasád kanovnických domů na Dómském náměstí
resp. č.p. 4 a 5, dokončena byla i dvorní fasáda a restaurování renesančních
maleb a kamenných prvků na objektu radnice. Novou fasádu, včetně
restaurovaného medailonu, má i dům č.p. 157 na Mírovém náměstí nebo
objekt Střední školy pedagogické, hotelnictví a služeb na Dlouhé ulici.
Za velmi zdařilý projekt bylo ministerstvem hodnoceno restaurování vrat
průchodu z Jezuitské ulice směrem ke Gotickému dvojčeti.
Za účelem rozvoje turistického ruchu ve městě došlo k rekonstrukci
objektu vnitřního traktu č.p. 18 na Mírovém náměstí, jíž město podpořilo
vznik unikátního Muzea křišťálový dotek místního skláře Jana Huňáta,
který v něm vystavuje zhruba tři desítky dlaní významných světových i
českých osobností jako sira Nicholase Wintona, prezidenta Václava Havla,
spisovatele Arnošta Lustiga, bývalé ministryně zahraničních věcí USA
Madelaine Albrightové, ale i fenomenálních hokejistů Jaromíra Jágra nebo
Dominika Haška, případně zpěvačky Anastacie či muzikanta Ringo Starra.
Tato sbírka se u příležitosti otevření muzea rozšířila o otisk dlaně české
zpěvačky Marty Kubišové, která byla otevření osobně přítomna.
Zvýšení atraktivity města pro občany, turisty i návštěvníky z okolních
obcí je cílem připravovaného projektu Revitalizace objektu Staré
radnice č.p. 171, v němž se nachází Oblastní muzeum v Litoměřicích.
Pracovníci města společně se zástupci muzea a projektanty připravili
projektovou žádost, včetně dokumentace k realizaci stavby, jejímž cílem je
kompletní revitalizace této původně gotické stavby, po požáru přestavěné
v renesančním stylu. Budova bude sloužit jako zázemí nové moderní
expozice muzea, včetně zázemí recepce a šatny její návštěvníky. Celkové
náklady se pohybují kolem 50 mil. Kč, proto město podalo žádost o finanční
podporu z výzvy IROP „Revitalizace vybraných památek II“.
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Odbor územního rozvoje
Členění odboru:

Ing. Venuše Brunclíková
Poznejte vedoucí
Na městský úřad jsem nastoupila
v září 1987. Před tím jsem pracovala
jako investiční technik přípravy
zakázek ve spol. Pozemní stavby
Olomouc. V Litoměřicích jsem
začínala na Stavebním úřadě, kde
jsem měla na starosti stavební
činnost v obcích Českého středohoří.
Poznáváním okolí jsem si okamžitě
zamilovala zdejší krajinu i město
samotné. Od 07/1999 působím na
odboru územního rozvoje. V našem
kolektivu je 14 nadšených lidí,
kteří svoji práci považují za
poslání. Výsledky naší činnosti
jsou prospěšné celému městu a jsou
vidět. Tvůrčí práce na přípravě
staveb - příprava projektové
dokumentace, zajišťování dotací
a hlavně samotné realizace staveb je
velice širokou oblastí, kde je nutná
spolupráce celého týmu lidí. Proto
mým hlavním posláním je, aby moji
kolegové byli odborně zdatní, drželi
za jeden provaz, pomáhali si a byli
vnímaví a vstřícní nejen k sobě,
ale i ke všem občanům a celému
městu. Největší odměnou a důvodem,
proč mně práce baví, je to, když do
Litoměřic přijedou bývalí rodáci
a jsou nadšení, jak se Litoměřice
za posledních dvacet let změnily
k lepšímu.

„Výsledky
naší práce
jsou prospěšné
celému městu a jsou
vidět. Tvůrčí práce na přípravě
staveb - příprava projektové
dokumentace, zajišťování dotací
a hlavně samotné realizace
staveb - to je velice široká
oblast, kde je potřeba
spolupráce celého
našeho
týmu.“

Úřad územního plánování (ÚřÚP)
Úsek investic (ÚI)
Oddělení veřejných zakázek a projektů
Hlavní činnost odboru je rozdělena na výkon státní správy, to je pořizování
územních plánů a územně plánovacích podkladů a na výkon samosprávy, kde se
jedná o přípravu projektových dokumentací staveb, jejich realizaci, koordinaci
stavební činnosti ve městě a zajišťování dotací a veřejných soutěží.
Úřad územního plánování se zabývá územně plánovací činností pro 40 obcí.
Úsek investic ve spolupráci s městským architektem připravuje projektové
dokumentace pro plánované stavby, zajišťuje inženýrskou činnost i samotné
realizace staveb. Jako majetkový správce komunikací koordinuje i činnost
ostatních investorů na území města.
Městský architekt zpracovává pro město
• návrhy studií zastavěnosti pozemků, jejich regulativy
• posuzuje projektové dokumentace investorů na území města
• pracuje v komisi územního rozvoje a regenerace městských památek
• poskytuje architektonickou a poradenskou pomoc při přípravě
projektových dokumentací města
• řídí a koordinuje studentské práce pro město
• poskytuje odbornou a konzultační činnost pro stavební úřad a úřad
územního plánování.
Objemově největší stavební práce v roce 2017 prováděli v Litoměřicích
správci inženýrských sítí. V ulici Sovova a Palachova probíhala
rekonstrukce vodovodu a kanalizace, v ulicích Kozinova a Dalimilova
rekonstrukce plynu, vodovodu i kanalizace, v ulicích Rooseveltova, Pražská,
Žižkova a Družstevní rekonstrukce vodovodu a kanalizace, v ulicích ČSA,
Družstevní, Mrázova a Komenského rekonstrukce plynu. V těchto ulicích
zajišťoval odbor územního rozvoje i opravy povrchů komunikací spolu se
správci těchto sítí.
V květnu byla zahájena rekonstrukce ulice Palachova.
Na konci roku byla dokončena nová komunikace, plynovod a dešťová
kanalizace v ulici Jasanová. Byla realizována III. etapa regenerace
panelového sídliště Pokratice.
Ve spolupráci se SÚS a Severočeskou vodárenskou spol. byla realizována
dešťová a splašková kanalizace, nový chodník a povrch komunikace v horní
části ulice Pokratická.
Technické služby společně s odborem územního rozvoje zajistily nové
povrchy komunikací v ulicích Horova, Halasova, Krátká, Jungmannova,
Liškova, Odboje, Vrchlického, Elišky Krásnohorské, Růžovka, Hrubínova,
Jabloňová a Višňová.
Na základě revizní zprávy byl opraven mostek v ulici Velká Mlýnská.
Z participativního rozpočtu byla postavena „Bosá stezka“ v areálu ZŠ U
Stadionu. Došlo k celkové revitalizaci dětského hřiště Růžovka a rozšíření
workoutového hřiště na Střeleckém ostrově. Začaly bourací práce na
městské tržnici.
Další menší stavební akce byly provedeny v tomto rozsahu: oprava
Máchových schodů, Jezuitských schodů, nový chodník v ul. Růžovka,
pokračování chodníku na Mostnou horu, nové nebo opravené chodníky
v ul. Elišky Krásnohorské, Bří Čapků, Svojsíkova, Kollárova, Kamýcká,
Jiřího z Poděbrad, Macharova, Nezvalova, Liškova. Bylo opraveno nebo
nově zřízeno veřejné osvětlení v ulicích Michalovická, Plešivecká,
Pokratická a II. etapa VO na sídlišti Kocanda, pokračovali jsme v dalším
budování bezbariérových přechodů v ulicích Březinova cesta, Stránského
a Plešivecká.
V rámci údržby byly zajištěny opravy dešťových vpustí, šachet a přípojek na
dešťové kanalizaci v majetku města.
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Oddělení veřejných zakázek a projektů
Oddělení veřejných zakázek a projektů podalo v roce 2017 tyto žádosti o dotace:
Vybudování odborných učeben v půdním prostoru Masarykovy ZŠ
Podána žádost o dotaci z 47. výzvy IROP - Infrastruktura základních škol
(SVL) - SC 2.4. Žádost o dotaci stále v procesu hodnocení.
Předmětem projektu jsou stavební úpravy půdního prostoru v objektu
Masarykovy základní školy v Litoměřicích, a to s ohledem na zvýšení kvality
vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění žáků na trhu práce v klíčových
kompetencích komunikace v cizích jazycích, přírodní vědy a technické a
řemeslné obory. Součástí projektu je mj. doplnění stávajícího školního
arboreta o nové dřeviny, pořízení nezbytného vybavení rekonstruovaných
prostor a zajištění bezbariérovosti objektu vybudováním výtahu.
Revitalizace objektu Staré radnice, č.p. 171
Podána žádost o dotaci z 52. výzvy IROP - Revitalizace vybraných památek
II. - SC 3.1. Na základě bodového hodnocení byla žádost zařazena mezi
náhradní projekty.
(Pozn.: Na seznam náhradních projektů jsou zařazeny projekty, které
splnily podmínky hodnocení projektů, ale není možné je financovat, neboť
na ně neexistuje volná alokace ve výzvě. Náhradní projekty jsou řazeny
podle počtu dosažených bodů a v případě rovnosti bodů podle data a
času předložení žádosti o podporu. Pokud získá ŘO IROP volné finanční
prostředky a pokud to umožňuje výzva, nabídne je prvnímu náhradnímu
projektu v případě, že jejich výše přesáhne 30 % finančních prostředků
tohoto projektu z EFRR.)
Cílem projektu je udržení mimořádné hodnoty historického dědictví města
Litoměřice - objektu Staré radnice - pro současnost i budoucí generace.
Jedná se o nemovitou kulturní památku zapsanou v Ústředním seznamu
kulturních památek ČR rejstř. č. 28848/5-1737, IdReg 140180, stojí v
historickém jádru městské památkové rezervace Litoměřice, prohlášené
Výnosem MK ČSR č. j. 22 260/78 ze dne 27. října 1978. Záměrem je
provést celkovou obnovu budovy tak, aby byly pokud možno odstraněny
architektonicky a funkčně necitlivé zásahy provedené v minulosti.
Budova je provozována jako muzeum a zhoršující se technický stav budovy
neumožňuje plné využití pro muzejní činnost a omezuje rozsah a charakter
vystavovaných exponátů. Ve spolupráci s Ústeckým krajem a Oblastním
muzeem je nadále počítáno provozovat budovu jako muzeum a zajistit
takové technické podmínky, které odpovídají potřebám 21. století. Po
realizaci projektu je naplánováno vytvoření nových expozic (není součástí
projektu).
Vybudování Střediska technického vzdělávání
Byla podána žádost o dotaci z 57. výzvy IROP - Infrastruktura pro zájmové,
neformální a celoživotní vzdělávání (SVL) - SC 2.4. Na základě bodového
hodnocení byla žádost zařazena mezi náhradní projekty (výklad viz výše).
Předmětem projektu je rekonstrukce a změna užívání dvou stávajících
sousedních objektů v areálu sběrného dvora a přístavba k těmto
objektům. Rekonstruované prostory budou upraveny pro potřeby Střediska
technického vzdělávání, jehož provoz zajistí příspěvková organizace
- Dům dětí a mládeže Rozmarýn. Cílem projektu je vybudování zázemí
a zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce
v klíčových kompetencích přírodní vědy, technické a řemeslné obory a práce
s digitálními technologiemi.
Zpracování územních studií veřejných prostranství Litoměřice
V květnu roku 2017 byla předložena žádost o dotaci z 9. výzvy IROP
- ÚZEMNÍ STUDIE - SC 3.3. Na projekt byla přiznána dotace ve výši
1.614.688,- Kč. V roce 2017 bylo zadáno zpracování studií, předpoklad
dokončení je 6/2019.
Projekt řeší zpracování 4 územních studií zaměřených na veřejná
prostranství, veřejnou technickou a dopravní infrastrukturu v územním
obvodu města Litoměřice. Současně platný Územní plán Litoměřice, ve
znění právního stavu po změně č. 2 (dále také ÚPD), stanovuje v rámci
správního území Litoměřice koncepci ploch s rozdílným způsobem využití.
Mimo jiné vzhledem k měřítku této územně plánovací dokumentace je v ÚPD
stanovena podmínka na pořízení územních studií pro vybrané rozvojové
lokality – 1) Lokalita 51 – Pod Radobýlem, 2) Želetice – nábřeží, 3)
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Městská památková rezervace, 4) Rybáře.
Litoměřice - Objekt hromadného parkování u autobusového nádraží parkovací systém P+R
Na podzim roku 2017 byla předložena žádost o dotaci ze 73. výzvy IROP Výstavba a modernizace přestupních terminálů II. - SC 1.2. Žádost o dotaci
stále v procesu hodnocení. Předpokládaný termín fyzické realizace projektu
je - v případě přiznání dotace - 5/2018 – 7/2020.
Cílem projektu je výstavba samostatného parkovacího systému P+R
v Litoměřicích v prostorách bývalého železničního tunelu a na přilehlém
prostranství, jež jsou vzdáleny přibližně 100 m od přestupního uzlu
nadregionálního významu. Vybudováním nové dopravní infrastruktury,
která zde doposud chybí, dojde k významnému rozšíření parkovací kapacity
dopravního terminálu o 173 parkovacích míst. Tato nová parkovací místa
budou primárně sloužit pro cestující, kteří přijíždějí do Litoměřic a
pokračují dále s využitím prostředků veřejné hromadné dopravy. Současně
bude systém P&R sloužit pro cestující, jejichž cílovou destinací je město
Litoměřice, kteří budou dále pokračovat pěšky nebo s využitím linek MHD.
Součástí komplexního řešení bude rovněž vybudování 20 parkovacích míst
pro kola v režimu B&R s možností dobíjení elektrokol.
Pivovar Litoměřice – regenerace budovy A pro podnikatelské využití
V roce 2017 byla předložena za A. Předběžná žádost a za B. Žádost o
zařazení projektu do Programu 122D21 Regenerace a podnikatelské využití
brownfieldů vyhlašovaného MPO. V roce 2018 bude následovat předložení
žádostí - C. Žádosti o registraci projektu a D. Žádosti o poskytnutí dotace.
Výsledkem čtyřstupňového hodnocení projektu by mělo být poskytnutí
dotace ve výši 11.475.000,- Kč. V roce 2018 bude dokončena prováděcí
dokumentace stavby a v případě poskytnutí dotace bude realizováno
výběrové řízení na dodavatele stavby a budoucího nájemce. Samotná
rekonstrukce je - v případě přiznání podpory - plánována na 8/2018 –
12/2019.
Cílem projektu je záchrana a podnikatelské oživení části budovy A
nevyužívaného průmyslového areálu bývalého pivovaru, včetně obnovy
tradice městského pivovaru. Předmětem projektu jsou rekonstrukce,
stavební úpravy a přípojky technické infrastruktury stávajícího objektu jižní části východní budovy A (bývalé lahvárny) na prostory minipivovaru
(varnu, šrotovnu, zázemí pro zaměstnance, sklad, vodní hospodářství
a kotelnu). Projekt má klíčový význam v nastartování postupné regenerace
celého areálu brownfieldu Pivovaru Litoměřice. Na vybudování pivovaru
budou následně navazovat další aktivity směřující ke znovuvyužití
stávajících chátrajících prostor pivovaru. Tyto aktivity budou realizovány
na základě ověřených potřeb a ve spolupráci s budoucím provozovatelem
pivovaru. Regenerovaná nemovitost bude pronajímána za účelem provozu
minipivovaru s předpokládaným výstavem cca 3.120 hl/rok s možností
rozšíření dle schopnosti prodeje výrobků na cca 6.000hl/rok i více.
Pořízení vozidel s alternativním pohonem pro město Litoměřice –
elektromobilů, plug-in hybridů
V roce 2017 byla podána žádost o dotaci a vydáno rozhodnutí o poskytnutí
finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši
1.720.000,- Kč. Výběrové řízení na dodávku vozidel a samotný nákup
proběhne v roce 2018.
Cílem projektu je zajistit ekologický vozový park městského úřadu a městské
policie (i po roce 2018, kdy končí stávající dvouletý operativní leasing),
a to pořízením 7 vozidel s elektrickým pohonem a 1 vozidla s hybridním
pohonem. Hlavním přínosem projektu je snížení negativního vlivu provozu
vozidel na životní prostředí a snížení hlukové zátěže v Litoměřicích
a správním obvodu. Významným přínosem bude rovněž snížení provozních
nákladů vozového parku. Projekt přispěje ke zlepšení image města a
pozitivní odezvě ze strany veřejnosti k novým alternativním pohonům.
Rekonstrukce části areálu bývalých kasáren na sportovní zázemí
V létě roku 2017 byla podána žádost o dotaci z prostředků MŠMT –
podprogramu 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu –
ÚSC, SK a TJ. Projekt, jehož cílem bylo vybudovat v areálu bývalých kasáren
Dukelských hrdinů prostory vyhovující aktuálním potřebám i budoucímu
rozvoji sportovní činnosti spolků Karatedó Steklý, z.s., Potápěčského klubu
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Kraken Litoměřice p.s., SK Box Litoměřice, z.s. , oddílu TOM Litomíci
a oddílu beachvolejbalu, nebyl z národních zdrojů podpořen. Bude proto
v roce 2018 realizován z rozpočtu města.

V roce 2017 Oddělení veřejných zakázek a projektů fyzicky
realizovalo tyto akce podpořené z dotace:
Palachova ulice - Zvýšení bezpečnosti dopravy
Stavební práce byly zahájeny 2. 5. 2017, předpokládaný termín ukončení
projektu je 30. 9. 2018. Projekt byl podpořen z prostředků IROP v rámci
výzvy č. 18 - Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy.
V roce 2017 bylo ukončeno výběrové řízení na dodavatele stavby,
ukončena realizace světelné signalizace na křižovatce ulic Sovova – Na
Valech, dokončena rekonstrukce ulice Sovova, I. etapa ul. Palachova až
po křižovatku s ul. Palackého a zahájena práce na II. etapě stavby v ul.
Palachova až po křižovatku s ul. Resslova a v ul. Křižíkova.
Předmětem projektu je rekonstrukce a modernizace uličního prostoru ulice
Palachova v Litoměřicích, včetně navazujícího prostoru. Rekonstrukce
spočívá v prostorové optimalizaci stávajícího uspořádání hlavního
dopravního a přidruženého prostoru s cílem zklidnění dopravy a zvýšení
bezpečnosti všech účastníků provozu. Součástí projektu je vybudování
bezbariérových chodníků, bezpečných přechodů pro chodce, veřejného
osvětlení, světelného signalizačního zařízení a dopravního značení.
Součástí realizace projektu je rovněž příslušná úprava zálivů zastávek
autobusové dopravy. Akcentována je především bezpečnost a rovněž
bezbariérovost komunikací za účelem zajištění potřeb specifických
cílových skupin v dopravě. Dalším hlavním akcentem je napojení
bezbariérové trasy od centra města až k nádraží ČD.
Regenerace sídliště Litoměřice Pokratice, III. etapa 2017
Díky realizaci projektu v období červenec – říjen došlo k regeneraci plochy
15.545 m2 v severozápadní části sídliště Pokratice. Projekt zahrnoval
opravu pěších komunikací, zvelebení ploch před bytovými domy, vybudování
odpočinkových a herních prostor, doplnění zeleně, městského mobiliáře
a veřejného osvětlení.
Celkové stavební náklady na regeneraci území činily 9.198.000,- Kč,
přičemž 4.000.000,- Kč byly poskytnuty z prostředků Ministerstva pro
místní rozvoj ČR - podprogramu Regenerace sídlišť pro rok 2017 a
5.198.000,- Kč bylo financováno z rozpočtu města.

Dále v oddělení probíhala administrativní a projektová činnost
v souvislosti s přípravou a realizací dotačních projektů:

•
•
•
•
•

výběrové řízení na dodavatele stavby Automatické parkovací zařízení
pro kola v Litoměřicích/IROP – předpokládané datum zahájení
stavebních prací je 03/2018, předpokládaný termín ukončení projektu
je 30. 9. 2018
závěrečné vyhodnocení akce Regenerace sídliště Litoměřice Pokratice,
II. etapa 2016
předkládání monitorovacích zpráv o zajištění udržitelnosti projektů
financovaných z ROP Severozápad – Modernizace a dostavba
autobusového nádraží, I. etapa a Rekonstrukce dětského dopravního
hřiště v Litoměřicích
V roce 2017 byly zahájeny práce na projektu RS (regenerace sídliště)
– Litoměřice Pokratice, IV. etapa. Předložení žádosti o dotaci z
prostředků Státního fondu rozvoje bydlení se předpokládá v létě roku
2018., realizace pak v období 2018-2019
Regenerace sídliště – Litoměřice Pokratice, II. etapa 2016. Jednalo
se již o druhou etapu regenerace sídliště Pokratice realizovanou v
období 10. 8. 2016 - 21. 12. 2016. Realizací projektu bylo dosaženo
celkového zvelebení jihozápadní části sídliště Pokratice spočívající
v obnově veřejného prostoru vstupních částí bytových domů, rekultivaci
okolí Pokratického potoka (nově možnost využití potenciálu potoka
pro rekreační účely), doplnění rekreačních/odpočinkových míst a
městského mobiliáře, rekultivaci a výsadbě zeleně, opravě a doplnění
pěších komunikací. Stavební úpravy prostoru (společně s opravami
panelových domů, zateplením a novým opláštěním budov zajišťovaných
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•

•

•

vlastníky domů) zlepšily celkový technický, estetický a funkční
stav sídliště. Práce probíhaly na ploše 4.936 m2. Celkové náklady
na regeneraci území činily 6.492.511,53 Kč, přičemž 4.000.000,Kč byly poskytnuty z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR
- podprogramu Regenerace sídlišť pro rok 2016 a 2.492.511,53 Kč bylo
financováno z rozpočtu města.
Regenerace sídliště – Litoměřice Pokratice, III. etapa 2017. Jedná se
v pořadí již o třetí etapu regenerace sídliště Pokratice plánovanou v
roce 2017. V roce 2016 byl zpracován projekt a předložena žádost
o dotaci z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj - podprogramu
Regenerace sídlišť (2017).
Palachova ulice - Zvýšení bezpečnosti dopravy. Datum
zahájení stavebních prací je 05/2017, předpokládaný termín ukončení
projektu je 30. 9. 2018 (ukončení stavebních prací 07/2018). V roce
2016 byl zpracován projekt, předložena žádost o dotaci z prostředků
IROP, výzvy č. 18 - Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy a
zahájen výběr dodavatele stavebních prací. Předmětem projektu
je rekonstrukce a modernizace uličního prostoru ulice Palachova v
Litoměřicích, včetně navazujícího prostoru.
Automatické parkovací zařízení pro kola v Litoměřicích. V roce 2016 byl
zpracován projekt, předložena žádost o dotaci z prostředků IROP, výzvy
č. 24 - Výstavba a modernizace přestupních terminálů a zahájen výběr
dodavatele stavebních prací. Cílem projektu je vybudovat samostatný,
bezobslužný parkovací systém pro více než 100 kol, který bude v
provozu 24 hodin denně s efektivním využitím místa, kde na betonovém
základu by měla stát ocelová konstrukce se skleněným pláštěm, uvnitř
zařízení a SW pro ukládání a vyzvedávání kol. Stěny parkovacího
systému budou využity jako informační nosič panelů s informacemi
o spojích hromadné dopravy (parkoviště typu B+R v blízkosti budovy
vlakového nádraží Litoměřice město) a dalších aktuálních událostech,
případně dopravní situaci ve městě apod. Realizace projektu by měla
díky nově vzniklé možnosti ukládání jízdních kol zvýšit četnost jejich
používání, zejména při cestách s pokračováním v některém z prostředků
veřejné dopravy a pozitivně ovlivnit snižování individuální automobilové
dopravy ve městě. Realizace projektu přispěje také k vylepšení okolí
projektu, kde přibude nová parková úprava a přístupové cesty.

Oddělení veřejných zakázek administrovalo v roce 2017 celkem 79 veřejných
zakázek malého rozsahu a 3 zakázky podlimitní v rámci celého úřadu.
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Odbor obecní živnostenský úřad zajišťuje výkon přenesené působnosti pro
všechny obce v rámci obce s rozšířenou působností jak na úseku registrace, tak
na úseku kontroly.

Ing. Marcela Škrancová
Poznejte vedoucí
Na městský úřad jsem nastoupila
v lednu 2011 jako pracovnice
registrace na obecním
živnostenském úřadě. Po půl roce
jsem byla jmenována vedoucí odboru.
Protože jsem před nástupem na
úřad pracovala 8 let jako správce
konkursní podstaty (insolvenční
správce), je pro mne působení na
obecním živnostenském úřadě
velice pozitivní a inspirující,
neboť zde mohu být podnikatelům,
ať stávajícím nebo budoucím,
nápomocná. Na rozdíl od
předchozího působení, kde jsem
byla spíše u nešťastného konce
jejich kariéry. Mám možnost
pracovat ve velice příjemném
prostředí s bezvadným kolektivem,
což samozřejmě také přispívá
k celkovému dojmu z naší odvedené
práce, kde se snažíme, aby každý od
nás odcházel s pocitem, že úředník
je tu opravdu pro něj.

Jsme tu pro vás a
snažíme se, abyste
nejen spokojeně
odcházeli, ale také se
k nám rádi vraceli.

Pracovníci registrace vyřizují v převážné většině, pokud to zákon umožňuje,
veškeré požadavky klientů na počkání. Podnikatelé si mohou např.
ohlašovat nové živnosti, žádat o koncese, doplňovat obory u živnosti volné,
měnit sídlo, ustanovovat nebo ukončovat odpovědné zástupce, přerušovat
živnostenská oprávnění, nahlašovat či rušit provozovny, pořizovat aktuální
výpisy ze živnostenského rejstříku, rušit živnostenská oprávnění. Díku
tomu, že vše se zpracovává v Registru živnostenského podnikání, který
je celorepublikový, není nutné dodržovat místní příslušnost a podnikatelé
tak mohou své záležitosti vyřizovat na tom živnostenském úřadě, kde je to
pro ně nejvýhodnější jak vzdáleností, tak dobou zpracování. To, že většinu
změn a ohlášení živností zpracováváme na počkání, využívají nejen „naši“
podnikatelé, ale i spousta klientů např. z Prahy, kteří zde nejčastěji zakládají
nové právnické osoby (hlavně společnosti s ručením omezeným).
Trochu jinak je tomu při žádosti o některou z koncesí, jako je třeba nejčastější
koncese na dopravu, ke které se musí vyjadřovat či dávat souhlasné
stanovisko jiný správní orgán. Tam je potom potřeba počítat s tím, že žádost
nelze vyřídit na počkání, protože se o ní rozhoduje ve správním řízení, ale
o tom je každý podnikatel dostatečně informován.
Za rok 2017 máme v rámci ORP 11 409 držitelů živnostenských oprávnění
(z toho 513 nově vzniklých). Tento počet je stabilní a posledních 5 let takřka
neměnný. Jen pro představu, podnikatelských subjektů, kteří mají sídlo přímo
v Litoměřicích, je 5 102. Oproti předchozím letům se i nadále zvyšuje počet
zrušených živnostenských oprávnění, kterých bylo v roce 2017 celkem 391.
Poslední tři roky lze sledovat výrazné zvýšení počtu sankčních zrušení, kdy
v roce 2017 se počet přehoupl přes 100, a to nejen díky návrhům na zrušení
živnostenských oprávnění zasílaných Správou sociálního zabezpečení
z důvodu, že podnikatelé neplní závazky vůči státu, ale zásadním
důvodem sankčních zrušení je neplnění povinnosti podnikatele předložit
živnostenskému úřadu doklad o právním důvodu pro užívání sídla. Bohužel
je v dnešní době velice rozšířen trend obyvatel mít adresu na ohlašovně
městského nebo obecního úřadu. To se nevyhýbá ani podnikatelům, kteří ale
na adrese úřadu podnikat nemohou a nejsou schopni doložit doklad právě na
sídlo, ze kterého by svou podnikatelskou činnost mohli vykonávat. Převážná
část těchto podnikatelů na výzvu živnostenského úřadu k předložení dokladu
na sídlo nereaguje, nápravu nezjedná a živnostenská oprávnění jsou jim
následně sankčně rušena. Ostatní zrušená živnostenská oprávnění jsou rušena
v převážné většině na vlastní žádost podnikatelů.
V roce 2016 se do zrušení na vlastní žádost promítla první vlna EET, kdy
spousta podnikatelů koncem roku rušila „hostinskou činnost“ hlavně
v případě, že se jednalo o malé provozovny, které často provozovali jen jako
vedlejší činnost. V roce 2017 to byla druhá vlna EET týkající se velkoobchodu
a maloobchodu, kdy hlavně v malých obcích podnikatelé své provozovny rušili.
Někteří živnost úplně nezrušili, ale nahlásili její přerušení a ukončili
pouze provozovnu.
Do celkového počtu podnikatelů to ale nijak výrazně nezasáhlo, protože ve
spoustě případů se jednalo pouze o jedno z více oprávnění, které podnikatelé
vlastní.
Za rok 2017 se vyřídilo na úseku registrace celkem 2 756 podnětů, za rok
2016 to bylo celkem 2 767 podnětů, což hovoří o velice vyrovnaných číslech
díky stabilnímu podnikatelskému prostředí.
Ani úsek kontroly nezahálel a během roku uskutečnil 532 kontrol jak na
provozovnách v rámci celé obce s rozšířenou působností, která čítá celkem
40 obcí, tak kontrol dokladů podnikatelů na úřadě. Všechny provedené
kontroly byly zaměřeny na dodržování plnění povinností stanovených
živnostenským zákonem a ustanoveními zvláštních právních předpisů
vztahujících se na živnostenské podnikání. Z tohoto množství kontrol však
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vzešlo jen 10 pochybení, za které byly uloženy buď blokové pokuty nebo
pokuty ve správním řízení v celkové výši 10 500 Kč. V roce 2017 jsme
nezaznamenali žádné závažné porušení zákona, jako např. neoprávněné
podnikání, většinou se jednalo o problémy souvisejícími s provozovnami.
Největším nešvarem podnikatelů při kontrolách, hlavně při těch, kdy jsou
zváni ke kontrole na úřad, je nespolupráce. Přestože mají možnost se
domluvit třeba na návštěvě v sídle, aniž by museli na úřad, případně jiný
termín kontroly, často nereagují vůbec a na kontrolu se nedostaví. Pak
nezbývá než uložit podle kontrolního řádu pokutu za nesoučinnost, což se
stalo v roce 2017 devětkrát.
Srovnání let 2014-2017:
rok

Počet
podnikatelů

Zrušená ŽO

Z toho
sankční

Počet
kontrol

Počet
porušení

2014

11 434

275

19

504

53

2015

11 437

284

65

563

43

2016

11 452

308

61

526

27

2017

11 409

391

104

532

19

Od 1.7.2017 platí nový zákon 250/2016 Sb., tzv. přestupkový zákon, kdy každé
porušení živnostenského zákona (dříve správní delikt) se stává přestupkem.
Přestupek spáchaný právnickou osobou nebo fyzickou osobou podnikající
nezaniká ani po ukončení podnikatelské činnosti.
Hlavním cílem našeho odboru je vycházet podnikatelům, jak stávajícím, tak
budoucím, vstříc a současně působit i preventivně, tzn. předem upozorňovat
i na povinnosti související s podnikáním, ať už je to povinnost nahlašovat
veškeré změny související nejen s předmětem podnikání, ale i se sídlem či
provozovnou včetně náležitostí jejího označení. Nesnažíme se podnikatele
„nachytat“, ale především dostatečně předem informovat.
Přestože se náš odbor jmenuje obecní živnostenský úřad, nemáme „pod
palcem“ jen živnostníky, ať už fyzické nebo právnické osoby, ale evidujeme
zde i 466 zemědělských podnikatelů v rámci ORP (v předchozím roce to bylo
448). Na rozdíl od Registru živnostenského podnikání, který provozuje
ministerstvo průmyslu a obchodu, Evidenci zemědělského podnikatele
provozuje ministerstvo zemědělství. Počet aktivních zemědělců je takřka
neměnný. Meziroční změny jsou spíše v řádu jednotek. Většinou pokud
několik subjektů zanikne, jsou nahrazeny obdobným počtem nově vzniklých.
Respektujeme to, že čas podnikatelů je drahým a proto se snažíme, aby
u nás strávili co nejméně času. Provozovali jsme detašované pracoviště na
Městském úřadu ve Štětí, ale jeho vytíženost nebyla dostatečná, proto jsme
smlouvu s Městským úřadem ve Štětí na tuto službu ukončili a pracovníkem,
který tam zajišťoval chod detašovaného pracoviště, posílili úsek registrace.
Podnikatelé mají možnost některé důležité informace najít na webových
stránkách města
www.litomerice.cz/podnikatel
kde najdou základní návody, co je k čemu potřeba, co se hradí a co nikoli,
vzory formulářů apod. Mimo jiné zde i zjistí, že jsme tu pro ně od pondělí do
čtvrtka už ráno od 7.00 hod. V pátek máme zavřeno, abychom měli čas také na
provozní záležitosti, ale v případě předchozí nebo telefonické domluvy jsme
schopni podnikatelům vyjít vstříc i v zavírací den. Správní poplatky u nás
platí přímo, nikoliv na pokladně úřadu, a mají možnost využít kromě platby
v hotovosti také bezhotovostní platbu pomocí terminálu.
Jsme tu pro vás a snažíme se, abyste nejen spokojeně odcházeli, ale také se
k nám rádi vraceli.
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Odbor životního prostředí
Odbor životního prostředí se člení na:
oddělení vodoprávního úřadu
úsek státní správy odpadového hospodářství
úsek samosprávy odpadového hospodářství a přestupků na úseku týrání zvířat

Ing. Pavel Gryndler

úsek státní správy ochrany zemědělského půdního fondu
úsek státní správy ochrany ovzduší

Poznejte vedoucího

úsek státní správy ochrany přírody a krajiny

Na městský úřad jsem nastoupil
v roce 1992. Před tím jsem pracoval
v Ústavu pro životní prostředí jako
odborný pracovník na úseku odpadů
a rekultivací zemědělského půdního
fondu poničeného těžbou hnědého
uhlí, dále na Okresní hygienické
stanici v Litoměřicích na oddělení
mikrobiologie vody a potravin. Při
své předešlé práci jsem se seznámil
s velkými problémy životního prostředí
v Ústeckém kraji a s širší problematikou
jejich řešení. Při své práci jsem
navštívil mnoho míst v ČR i v zahraničí
a mohl porovnat úroveň stavu životního
prostředí v Litoměřicích a jinde.
Litoměřice jsou mé rodné město, a proto
jsem zde zakotvil. Jako vedoucí odboru
životního prostředí jsem zodpovědný
za jeho činnost. Můj tým tvoří 11 lidí
s převážně vysokoškolským vzděláním.
Mým hlavním cílem je zlepšení stavu
ovzduší a zkvalitnění nakládání
s odpady v Litoměřicích. Mým koníčkem
je zavádění nových technologií
přispívajících k zlepšování životního
prostředí, a to pokud možno v co
nejširším měřítku. Na svojí práci mám
nejraději rozmanitost a dobrý pocit,
když se podaří udělat v oblasti ochrany
životního prostředí alespoň malý krůček
kupředu. Velmi inspirativní je pro mě
i tým lidí, se kterým spolupracuji.

úsek státní správy myslivosti a statní správy lesního hospodářství
úsek státní správy rybářství
úsek samosprávy městské zeleně a ekonomiky odboru

Oddělení vodoprávního úřadu

Oddělení vodoprávního úřadu pracuje jako speciální stavební úřad
(vodoprávní úřad), který na úseku státní správy zák. 254/01 Sb. o vodách,
zajišťuje výkon státní správy v uceleném oboru vodního hospodářství,
konkrétně:
Vydává povolení k nakládání s povrchovými a podzemními vodami. Povoluje
vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, stanovuje
podmínky, za kterých lze vypouštění povolit. Vydává souhlas vodoprávního
úřadu ke stavbám, zařízením nebo činnostem, k nímž není třeba povolení
podle vodního zákona, které však mohou ovlivnit vodní poměry. Vyjadřuje
se k umístění, provedení, změně, odstranění stavby či zařízení a činnostem
ovlivňujících vodní poměry, jakost a množství povrchových a podzemních vod.
Provádí stavební a kolaudační řízení k vodním dílům. Stanovuje ochranná
pásma vodních děl. Stanovuje minimální zůstatkový průtok povrchových vod.
Provádí vodoprávní řízení. Vykonává vodoprávní dozor. Stanovuje ochranná
pásma k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdrojů
povrchových a podzemních vod využívaných pro zásobování obyvatelstva
pitnou vodou a mění, ruší tato pásma, stanovuje činnosti v pásmech zakázané
nebo omezené a stanovuje technické úpravy pásem. Schvaluje povodňové
plány. Ukládá opatření k nápravě, k odstranění následků nepovoleného
vypouštění odpadních vod, nedovoleného nakládání se závadnými látkami.
Upravuje, omezuje, popř. zakazuje obecné nakládání s povrchovými vodami.
Na úseku státní správy zák. 274/01 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu zajišťuje výkon státní správy v uceleném oboru vodního hospodářství,
konkrétně: Povoluje vypouštění odpadních vod do kanalizace, pro odpadní vody,
které k dodržení míry znečištění podle kanalizačního řádu vyžadují předchozí
čištění. Ukládá pokuty podle § 32,33. Vykonává dozor nad dodržováním tohoto
zákona. Rozhodnutím schvaluje kanalizační řády.
Dále zpracovává ve spolupráci s ČSÚ statistické výkazy týkající se vodního
hospodářství v pověřeného území MěÚ Litoměřice.

V roce 2017 oddělení provádělo stavební řízení na významné stavby „ČOV
Sukorady, vodovod Habřina, rekonstrukce ČOV Konojedy a rekonstrukce
ČOV Třebušín.“ Dále vedlo stavební řízení na významné vodohospodářské
stavby „Retenční nádrže – Sedlo“. Vydalo několik povolení odběrů vody,
např.: úpravna vody – Konojedy, úpravna vody - Litoměřice, úpravna vody
Malešov, atd. Dále vedlo několik kolaudačních řízení vodních děl, z nichž
nejvýznamnější jsou: vodojem Julčín, vodovod Štětí, vodojem Chcebuz,
kanalizace Litoměřice - Pokratická ulice atd. Dále se oddělení podílelo
na zpracování podkladových materiálů v rámci přípravy protipovodňových
opatření v Litoměřicích.
Jako velice podstatnou část činnosti oddělení v roce 2017 lze zmínit
i řešení stížností na úseku vodního hospodářství, ať již v oblasti nedostatku
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vody jako její ztrátě ve studnách (např. Dolní Vysoké, Trnobrany), tak
i řešení hrozby znečištění spodních i povrchových vod (např. Dolní
Chobolice, Úštěk) atd.

Úsek státní správy odpadového hospodářství

Úsek dle zákona č. 185/2001 Sb. zajišťuje výkon státní správy v uceleném
oboru odpadového hospodářství, konkrétně:
Vydává souhlasy s nakládáním s nebezpečnými odpady podle §16 odst. 3,
nejde-li o případ podle §78 odst. 2 písm. i). Vede a zpracovává evidenci
odpadů a způsobů nakládání s nimi, zařízení k nakládání s odpady,
zařízení uvedených v §14 odst. 2, shromažďovacích míst nebezpečných
odpadů a sběrových míst odpadů a skladů odpadů, jím vydaných souhlasů
a dalších rozhodnutí podle tohoto zákona. Kontroluje, jak jsou právnickými
osobami, fyzickými osobami oprávněnými k podnikání a obcemi dodržována
ustanovení právních předpisů a rozhodnutí ministerstva a jiných správních
úřadů v oblasti odpadového hospodářství. Ukládá právnickým a fyzickým
osobám oprávněným k podnikání pokuty za porušení stanovených povinností
dle §66 odst. 5. Stanovuje opatření a lhůty k zjednání nápravy. Vydává
rozhodnutí o zákazu činnosti původce odpadů, která způsobuje vznik odpadů,
pokud původce nemá zajištěno využití nebo odstranění odpadů a pokud by
odpady vzniklé v důsledku pokračování této činnosti mohly způsobit škodu
na životním prostředí. Vydává vyjádření k podnikání v oblasti nakládání s
odpady. Kontroluje, zda právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají
zajištěno využití nebo odstranění odpadu v souladu se zákonem č.185/01Sb.
o odpadech.

V roce 2017 provedl úsek například proškolování firem v oblasti státní
správy odpadového hospodářství, které vede k výraznému posílení
právního povědomí firem v oblasti nakládání s odpady, a tím do budoucna
k omezování neoprávněného nakládání s jejich odpady. Pomáhá
podnikatelům při registraci odpadového hospodářství v ISPOP.
Rok 2017 byl zaměřen na kontrolu plnění ohlašovací povinnosti dle zákona
o odpadech. Celkem bylo v roce 2017 zpracováno 698 hlášení o produkci
a nakládání s odpady za rok 2016. Na základě zpracovaných hlášení bylo
provedeno 105 kontrol a z toho 24 skončilo zjištěním nedostatků. Celkem
bylo uděleno 24 pokut. Dále byla z významných stavebních akcí provedena
šetření s následným stanovením podmínek (např. demolice v areálu Mondi
Štětí a.s. ).

Úsek samosprávy odpadového hospodářství a přestupků na
úseku týrání zvířat
Úsek samosprávy odpadového hospodářství a přestupků na úseku týrání
zvířat zajišťuje bezproblémový chod agendy likvidace všech odpadů od
občanů města Litoměřice, jako je SKO, i separované odpady, nebezpečné
odpady, objemné odpady, biologicky rozložitelné odpady, textilní odpady
a zpětný odběr elektrozařízení. Zároveň ještě provádí přestupková řízení na
úseku ochrany zvířat proti týrání, konkrétně:
Úsek provádí celoroční aktualizace umístění kontejnerů na separovaný
odpad v aplikaci googlemaps. Upravuje četnosti vývozů kontejnerů na
plasty a zajištění dvoutýdenního vývozu na místech, kde docházelo k jejich
přeplňování. Zabývá se rozšířením stanovišť na separované odpady.
Konkrétně byla v roce 2017 vybudována tři nová podzemní kontejnerová
stanoviště na separované odpady – konkrétně ulice Družstevní, Marie
Majerové a Vojtěšská. Úsek provádí veškeré administrativní činnosti vedoucí
k splnění zákonné povinnosti pro podání Hlášení o produkci a nakládání
s odpady za příslušný kalendářní rok. Zajišťuje administraci všech akcí
města souvisejících s odpadovým hospodářstvím („Ukliďme Česko“,
„Elektroodpad na odstřel“ atd.) Zajišťuje chod sběrného dvoru odpadů.
Zajišťuje mimořádné svozy kontejnerů na papír např. o vánočních svátcích.

V oblasti ochrany zvířat proti týrání:
Bylo v roce 2017 přijato 69 oznámení o podezření ze spáchání přestupku.
Z toho 60 případů bylo řešeno jako nezabezpečení zvířete proti úniku.

Úsek státní správy ochrany zemědělského půdního fondu
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Úsek ochrany zemědělského půdního fondu dle zákona č. 334/92 Sb. ,
zajišťuje výkon státní správy v uceleném oboru ochrany ZPF, konkrétně:
Vydává rozhodnutí v pochybnostech o příslušnosti pozemků k ZPF. Ukládá
podle §2 odst. 3 změnu kultury zemědělské půdy na pozemcích o výměře do
1 ha. Uděluje podle §9 odst. 6 souhlas k odnětí půdy ze ZPF na pozemcích
o výměře do 1 ha, stanovuje podmínky k ochraně ZPF a schvaluje plán
rekultivace. Vydává podle §11 odst. 2 rozhodnutí o odvodech za odnětí půdy
ze ZPF. Ukládá podle §20 pokuty za neplnění povinností dle výše uvedeného
zákona. Uděluje podle §2 odst. 2 souhlas ke změně louky nebo pastviny na
ornou půdu. Ukládá podle §3 odst. 3 opatření na odstranění závad zjištěných
při dozorové a kontrolní činnosti. Vykonává statní správu na úseku ochrany
ZPF, není-li k tomu příslušný jiný orgán státní správy. Dále tento úsek
vede agendu přidělování ornice žadatelům ze skrývaných pozemků v rámci
vyrovnání bilance zemin a v neposlední řadě i předepisování odvodů za zábor
ZPF.

V roce 2017 tento úsek vydal 70 souhlasů k odnětí půdy ze ZPF podle § 9
odst. 6 a dále 83 rozhodnutí o odvodech za odnětí půdy ze ZPF podle § 11
odst. 2.

Úsek státní správy ochrany ovzduší

Úsek státní správy ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb. , zajišťuje
výkon státní správy v uceleném oboru ochrany ovzduší, konkrétně:
Vydává závazná stanoviska podle §11 odst. 3 a 4 pro provozovatele
stacionárních zdrojů dle přílohy č. 2. Ukládá pokuty podle §23 odst. 1.
Vydává stanoviska jako dotčený správní orgán v územním, stavebním a
kolaudačním řízení z hlediska ochrany ovzduší. Nařizuje odstranění závad
u malých spalovacích zdrojů podle §22 odst. 1. Připravuje podklady pro
přípravu programu zlepšování ovzduší dle §9. Provádí kontroly provozovatelů
stacionárních spalovacích zdrojů umístěných v rodinném domě dle §17 odst. 2
. Vyhlašuje regulační opatření dle §50 odst. 1 písmene i).

V roce 2017 tento úsek vydal 185 závazných stanovisek dle § 11 odst.3
a dále provedl 20 kontrol dle § 17.
Ve spolupráci s ČVÚT instaloval a zprovoznil monitorovací sítě stavu ovzduší
v Litoměřicích.

Úsek státní správy ochrany přírody a krajiny

Úsek státní správy ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/92 Sb. , zajišťuje
výkon státní správy v uceleném oboru ochrany přírody a krajiny na území ORP
Litoměřice mimo oblast v působnosti CHKO České středohoří, konkrétně:
Vydává nařízení podle §5 odst. 1 k omezení nebo zákazu rušivé činnosti ve
svém správním obvodu. Vymezuje a hodnotí místní systém ekologické stability
dle §4 odst. 1, a to ve svém správním obvodu mimo území CHKO. Vede výpisy
z ústředního seznamu ochrany přírody dle §42 a 47, a to ve svém správním
obvodu. Vykonává státní dozor v ochraně krajiny a přírody dle §85. Povoluje
kácení dřevin dle §8, ukládá náhradní výsadbu dle §9 a vede přehled pozemků
vhodných k náhradní výsadbě dle §9 odst.2. Vede přehled veřejně přístupných
účelových komunikacích podle §63 odst. 1. Vydává závazná stanoviska
k odlesňování a zalesňování pozemků nad 0,5 ha a k výstavbě lesních
cest, svážnic a lesních melioračních systémů. Vydává závazná stanoviska
k zásahům do významných krajinných prvků ze zákona, registruje významné
krajinné prvky a vydává závazná stanoviska do registrovaných krajinných
prvků dle §4 odst. 2 a. Vyhlašuje památné stromy dle §46.

V roce 2017 tento úsek vydal 44 rozhodnutí o povolení kácení dřevin
rostoucích mimo les,
2 rozhodnutí o rozšiřování nepůvodních druhů živočichů do krajiny a
1 rozhodnutí o odchylném postupu při ochraně volně žijících ptáků. Dále
vydal 6 závazných stanovisek k zásahům do významných krajinných prvků
a 610 závazných stanovisek ke stavbám všeho druhu z hlediska zájmů
ochrany přírody a krajiny. Jako nejvýznamnější akce lze jmenovat zásah do
VKP k připravované naučné stezce Roudnice nad Labem – Terezín, kontrolu
plnění následné péče o vysázené duby letní v oboustranné aleji při silnici
I/15 Litoměřice – Terezín jejich vlastníkem, vydání rozhodnutí pro obnovu
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zeleně v ulici Na Valech a Palachova v Litoměřicích a rozhodnutí pro
povolení kácení dřevin v rámci revitalizace plochy s uloženou stavební
sutí a umístěním drtící linky

Úsek státní správy myslivosti a statní správy lesního
hospodářství

Úsek státní správy myslivosti dle zákona č.449/2001Sb. a státní správy
lesního hospodářství dle zákona č. 289/95 Sb. o lesích, zajišťuje
výkon státní správy v uceleném oboru myslivosti a státní správy lesního
hospodářství, konkrétně:
Vydává rozhodnutí dle §3 odst.2 o určení jakostních tříd, normovaných a
minimálních stavů zvěře. Vydává rozhodnutí dle §4 odst. 1 písm. d) o zavádění
v honitbě dalšího druhu zvěře a dle §4 odst. 2 souhlas s vypuštěním zvěře
do honitby. Vydává rozhodnutí dle §6 odst. 1 o konání chovatelské přehlídky
trofejí. Vydává rozhodnutí dle §18 odst. 1 o uznání honitby. Vydává rozhodnutí
dle §20 odst. 2 a 4 o registraci honebního společenstva, případně o odmítnutí
registrace honebního společenstva. Vydává rozhodnutí dle §30 odst. 1 a 2
o přičlenění honebních pozemků k již uznané honitbě a o určení náhrady za
přičlenění honebních pozemků k honitbě. Vydává rozhodnutí dle §31 odst.
1 a 2 o povolení změny honitby vyrovnáním hranic nebo výměnou honebních
pozemků.

V roce 2017 zajišťoval tento úsek ozdravnou akci spárkaté zvěře ve
spolupráci s OLS Litoměřice a MěÚ Lovosice a Roudnice nad Labem,
formou podávání granulovaného léčiva CERMIX ve všech honitbách okresu
Litoměřice, Lovosice a Roudnice na d Labem. Zajistil, spolupořádání
chovatelské přehlídky trofejí ve spolupráci s OLS Litoměřice a MěÚ
Lovosice a Roudnice na d Labem, překontroloval 31 honebních plánů, jeho
úkolem bylo i zpracování myslivecké statistiky.
Vydává rozhodnutí v pochybnostech, zda jde o pozemek určený k plnění
funkcí lesa dle §3 odst. 3. (Dále jen PUPFL). Vydává rozhodnutí o prohlášení
pozemku za PUPFL dle §3 odst. 4.). Vydává rozhodnutí o souhlasu k návrhům
územně plánovací dokumentace, jimiž mají být dotčeny lesní pozemky
a o souhlasu k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny PUPFL
a o souhlasu k vydání územního rozhodnutí na pozemky ve vzdálenosti do
50 m od okraje lesa dle §14 odst. 2. Ustanovuje lesní stráž s působností ve
svém správním obvodu a zrušují ustanovení lesní stráže ve svém správním
obvodu dle §38. Soustřeďuje údaje lesní hospodářské evidence o lesích ve
svém správním obvodu a postupují je pověřené organizační složce státu.
Vykonává dozor nad dodržováním tohoto zákona, předpisů vydaných k jeho
provedení a rozhodnutí vydaných na jejich základě dle § 51 odst.1.

V roce 2017 vydal 88 závazných stanovisek, zajistil dodání lesních
hospodářských osnov a zpracoval podklady pro národní dotace OLH a MZD,
provedl 16 vyjmutí pozemků z LPF.

Úsek státní správy rybářství

Úsek státní správy rybářství dle zákona č. 99/2004 Sb. zajišťuje výkon
státní správy v oblasti rybářství na území ORP Litoměřice, konkrétně:
Vydává a odebírá rybářské lístky dle § 20 odst.1) a vybírá správní poplatky za
tuto činnost. Na návrh vlastníka nebo uživatele rybářského revíru ustanovuje,
odvolává či zrušuje rybářskou stráž dle § 20 odst.2). Vede evidenci všech
rybářských stráží v pověřeném území obecního úřadu s rozšířenou působností
dle § 14 odst. 1).

V roce 2017 úsek vydal 462 rybářských lístků a vydal 20 rozhodnutí
ohledně přestupků v oblasti rybářství.
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Úsek samosprávy městské zeleně a ekonomiky odboru
Zajišťuje realizace investičních akcí městské zeleně, včetně dozorování
průběhu realizace investic, výběr a koordinace dodavatelů a jiných účastníků
stavby, přebírání prací, přípravu, uzavírání a provádění změn smluv,
prověřování a zajišťování úplnosti investiční dokumentace a zpracovávání
zápisů a protokolů o předání staveb, odstraňování nedostatků v průběhu
jejich realizace. Dále zajišťuje provádění konzultační a poradenské
činnosti v ucelené odborné oblasti samosprávy městské zeleně. Vydává
stanoviska k zásahu do městské zeleně a kontroluje plnění stanovených
podmínek z hlediska ochrany městské zeleně. Odpovídá za realizaci výsadby
nových stromů a jiné zeleně na veřejných prostranstvích města. Vyhledává
zaplevelené pozemky v majetku města a zajišťuje jejich udržování z hlediska
šíření plevelů a úklidu od odpadu. Zadává údržbu městské zeleně a provádí
kontrolu fakturovaných prací za výsadbu a ošetřování zeleně, včetně faktur za
terénní úpravy spojené s výsadbou zeleně. Kontroluje činnost TSM Litoměřice
na úseku údržby městské zeleně, mobiliáře a čistoty zeleně.. Na úseku
ekonomiky a samosprávy odboru ŽP zajišťuje agendu zákona č. 416/04 Sb.
vkládání (zapisování) smluv do interní Evidence smluv a zveřejňování smluv
v Registru smluv (aplikace zák.č.340/2015 Sb.).

V roce 2017 zajistil výsadbu 53 stromů v Litoměřicích, spolupracoval na
regeneraci sídliště Pokratice (III. etapa), rekonstrukci ulice Palachova,
příprava projektu revitalizace zeleně Mezibraní. Celkem bylo vyřízeno 258
faktur a vystaveno 79 faktur.
Odbor životního prostředí dále ještě zajišťuje dotace občanům na zřízení
solárního ohřevu vody, kdy byl v roce 2017 vyřízen 1 žadatel, dále pracuje
v občanské kontrolní komisi ÚRAO Richard, spolupracuje při tvorbě
rozptylové studie města, podílí se na zavádění alternativních dopravních
prostředků ve městě, zajišťuje celoplošnou deratizaci města, zajišťuje
odchyty holubů, podílí se na likvidaci ohnisek výskytu štěnic ve městě.
Zajistil projektovou přípravu pro rozšíření solárního ohřevu vody na
městském koupališti a dozoruje stavbu zaměřenou na využívání dešťové
vody v administrativní budově MěÚ Litoměřice, Pekařská 2. Spolupracuje při
zajišťování ekologické výchovy na školách atd.
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Odbor stavební úřad vykonává veřejnou správu na úseku státní správy.
Rozhoduje o právech a povinnostech stavebníků a účastníků řízení v rámci
povolování staveb, jejich provádění, odstraňování, nařizování údržby, jejich
zabezpečování po technické stránce a dalších věcí, souvisejících s jejich
užíváním.

2017 v číslech

Ing. Jan Nejtek
Poznejte vedoucího
Na městský úřad jsem nastoupil
v březnu roku 1991. Do této doby jsem
pracoval jako projektant a přípravář
staveb. Po sametové revoluci jsem
využil nabídky a zúčastnil se
výběrového řízení na vedoucího
Stavebního odboru Městského úřadu
v Litoměřicích. Bylo pro mne lákavé
po letech projektování změnit
charakter své práce a také jsem chtěl
využít svých zkušeností a znalostí
při budování našeho krásného města
a okolí v novém prostředí. Jsem
zodpovědný za chod stavebního
úřadu. Práce je to velmi pestrá
a zajímavá, protože zde neexistuje
oblast, která by se v průběhu času
neměnila. Není to způsobeno pouze
neustále se měnícími zákony,
kterými se v naší práci řídíme, ale i
vývojem společnosti. Pestrost naší
činnosti spatřuji v tom, že život má
vždy náskok před zákony a my stále
musíme vymýšlet, jak se vypořádat
s požadavky zákonů a zároveň vyhovět
návrhům stavebníků. Vývoj stavebního
práva v průběhu mé činnosti na
stavebním úřadu ovšem směřuje od
problémů technických k problémům
právním. Tak se stavební úřady stávají
malými soudy, když řeší námitky
účastníků řízení, které se týkají
spíše problémů občanskoprávních než
veřejnoprávních.

V roce 2017 bylo vydáno (SÚ) 53 územních rozhodnutí, 157 územních
souhlasů. Dále vydal stavební úřad 227 rozhodnutí o povolení stavby,
mimo to, při povolování staveb bylo vydáno 117 opatření, která nejsou
rozhodnutím, 20 rozhodnutí o povolení užívání stavby, dále 202 povolení
užívání stavby jako opatření stavebního úřadu, 124 dalších rozhodnutí
(mimo jiné se to týkalo tzv. procesních rozhodnutí) a 282 ostatních
opatření, například stanoviska, vyjádření, sdělení územně plánovací
informace, apod. Kromě toho vykonal 41 kontrolních prohlídek (mimo
závěrečné kontrolní prohlídky).
Celkově tedy bylo vydáno v roce 2017: 437 rozhodnutí a 525 správních
úkonů, které nejsou rozhodnutím. Kromě toho bylo vydáno 282 stanovisek,
sdělení a jiných dalších opatření.

Nejzásadnější události roku 2017
Vila Veveří
V loňské zprávě stavebního úřadu o vile Veveří jsme uváděli, že bylo
nařízeno vilu z bezpečnostního hlediska oplotit a stavební úřad její
oplocení zařídil. Nově upozorňujeme, že bude třeba oplocení částečně
obnovit z důvodu jeho poškození pádem stromu..

Provoz Ecoflex Mondi ve Štětí
V roce 2017 jsme pokračovali v návaznosti na územní rozhodnutí ve vydávání
územních rozhodnutí a stavebních povolení pro jednotlivé části celé stavby.
Celkem bylo vydáno jedno navazující územní rozhodnutí, dále 6 stavebních
povolení, 2 x společné rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení.
Pro stavební povolení a společné povolení se jednalo o:
32 stavebních objektů
37 inženýrských objektů

„V této práci
neexistuje oblast, která
by se v průběhu času neměnila.
Mění se zákony i společnost.
Život má však vždy náskok
před zákony.“
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Útvar kontroly a interního auditu
Interní audit se zaměřuje na hodnocení vnitřního kontrolního systému v
organizaci tím, že vedení města poskytuje informace, hodnocení, analýzy,
doporučení a konzultace pro efektivní plnění jejich úkolů.
Hlavním cílem interního auditu je pomáhat členům managementu a vedení
obce ve výkonu jejich funkcí. Interní audit je nezávislá, objektivně ujišťovací
a poradenská činnost zaměřená na přidávání hodnoty a zdokonalování procesů
v organizaci. Interní audit pomáhá organizaci dosahovat jejích cílů tím, že
přináší systematický metodický přístup k hodnocení a zlepšování účinnosti
systému řízení rizik, řídících a kontrolních procesů řízení a správy
organizace. Pro tento účel jim interní audit předkládá analýzy, doporučení,
rady a další informace o zkoumaných činnostech organizace.
Interní audit zkoumá a vyhodnocuje adekvátnost a efektivnost řídících
kontrolních mechanizmů, kterými chce organizace řídit a dosahovat
stanovené cíle. Při prováděných činnostech mají členové interního auditu
úplný, volný přístup ke všem funkcím, dokumentům, majetku a pracovníkům
naší organizace.
Interní audit informuje radu města o výsledcích veřejnoprávních kontrol
a auditů formou listinného dokumentu „Informace z veřejnoprávních kontrol
a auditů“, a to pravidelně v termínech konání rady města, pokud to vyžaduje
situace je rada města informována neprodleně prostřednictvím vedoucího
interního auditu.
V důsledku svého širokého rozsahu působení musejí mít interní auditoři
vysokou úroveň vzdělání a kvalitní odborné zázemí, což členové interního
auditu splňují, mimo jiné i tím, že jsou plně kvalifikováni pro danou činnost
certifikací MFČR a ČIIA na úrovni Interní auditor ve veřejné správě – SENIOR.

Činnost v roce 2017

V rámci kontrolní činnosti provedl interní audit 18 veřejnosprávních kontrol
u všech našich příspěvkových organizací. Kontrola byla v minulých letech
zaměřena vždy na celkové hospodaření zřízených příspěvkových organizací,
na základě toho byly v daném roce provedeny tematické kontroly akruálního
principu FKSP ze rok 2015 a 2016, kontrola zdrojového financování za
rok 2016 – správnost přiřazování nákladů a výnosů jednotlivých zdrojů,
kontrola platových inventur za rok 2016 ve vazbě na požadavky organizace
a vykazovanou skutečnost, kontrola povinností ve vazbě na zákon č.
340/2015 o registru smluv, kontrola nakládání s přijatými dary za rok
2016, kontrola závazků a pohledávek ve vazbě na jejich stav a případné
vymáhání.
Stěžejní úkol od vedení města pro kontrolu daného roku bylo prověření
přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému v kontrolovaných
subjektech.
Celková výše zkontrolovaných finančních prostředků za rok 2016 činila
255.630.518,- Kč (včetně dotací příspěvkovým organizacím poskytnutým
na individuální akce), což představovalo cca 23,21 % z celkového objemu
1.101.184.648, - Kč prostředků, se kterými dané organizace hospodařily
v roce 2016.
Město poskytlo finanční prostředky celkem ve výši 24.038.777,- Kč
neziskovým organizacím působícím v oblasti sociální, kultury a sportu.
Některé organizace obdržely finanční prostředky z několika grantových
oblastí. Celkem bylo rozděleno na sociální oblast 6.046.140,- Kč, na
kulturní a sportovní oblast 17.167.137,- Kč, na agendu Zdravá města
147.500,- Kč, Fairtradové aktivity ve výši 28.000,- Kč, cestovní ruch ve výši
650.000,- Kč.
Ke kontrole bylo vybráno 75 organizací, které prošly veřejnoprávní
kontrolou. Z celkové poskytnuté částky 24.038.777,- Kč tak interní audit
zkontroloval 23.133.440,-,- Kč, tj. 96,24%. Částka 905.337,- Kč byla
kontrolována příslušným odborem, který poskytoval finanční prostředky až
po uskutečnění akce ve vazbě na kontrolu jednotlivých nákladů (dokladů).
Kontrolní skupina si z daného objemu finančních prostředků nestanovila
významnou hranici, neboť vedení města požadovalo kontrolu u všech
příjemců daných dotací.
(Pozn. Ostatní povinnosti a pravomoci AI jsou uvedeny v dokumentu Statut interního
auditu – pravomoc, odpovědnost, který je k dispozici na stánkách města.)
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Útvar obrany a krizového řízení
OBLAST KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ

≈ hlavní pozornost v oblasti krizového řízení je trvale zaměřena na
organizaci systému krizového řízení, plnění úkolů krizového, havarijního
a obranného plánování a plnění úkolů vyplývajících z příslušných zákonů
vztahujících se ke krizovému řízení.
BEZPEČNOSTNÍ RADA ORP
≈ 3 zasedání bezpečnostní rady – 20. února, 12. dubna a 17. října.
KRIZOVÝ ŠTÁB ORP
≈ v měsíci březnu byl spuštěn komunikační kanál Mobilní rozhlas, jehož
prostřednictvím mohou být občané informováni mimo jiné i o krizových
situacích, 27. září proběhlo cvičení voda 2017.
POVODŇOVÉ SITUACE
≈ v průběhu měsíce února jsme zaznamenali lokální povodně na území ORP
(na potocích v době od 20. do 21. února).
DALŠÍ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI
≈ 12. dubna řešil útvar úkoly v rámci mimořádné události v souvislosti
s útokem na autobus hráčů fotbalového klubu Borussie Dortmund v SRN,
≈ 27. června byly řešeny úkoly možného výskytu afrického moru prasat na území ČR
≈ v měsíci říjnu se útvar zabýval úkoly v souvislosti s extrémně silným
větrem (vichřice HERWART 2017), který zasáhl území ORP ve dnech 28. a
29. října.
OSTATNÍ ÚKOLY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ
≈ 27. března byla provedena u ORP kontrola plnění úkolů zástupci HZS a
KÚ v oblasti dodržování krizového zákona a předpisů vydaných k jeho
provedení, činnosti na úseku hospodářských opatření pro krizové stavy a
zajišťování obrany státu, nebyly zjištěny závažné nedostatky, závěrem této
kontroly je zjištění, že ORP plní úkoly uvedené v krizovém zákoně,
≈ proběhla aktualizace krizového plánu, havarijního plánu a vnějších
havarijních plánů,
≈ vedla se průběžná jednání Panelu humanitárních organizací Litoměřicka,
≈ útvar obdržel celkem 82 výstrah od HZS ÚK.

OBLAST HOSPODÁŘSKÝCH OPATŘENÍ PRO KRIZOVÉ STAVY

≈ byl vygenerován nový plán nezbytných dodávek včetně ostatní pomocné
dokumentace dle stavu obyvatelstva k 31. prosinci 2016,
≈ 10. listopadu se uskutečnilo zdokonalovací cvičení IS KRIZKOM s KÚ a
14. listopadu s KÚ a SSHR.

OBLAST HASIČŮ
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR:
≈ ve spolupráci s HZS útvar vykonával státní kontrolu v oblasti dodržování
ustanovení zákona o krizovém řízení a předpisů vydaných k jeho
provedení u obcí – Chotiněves, Píšťany, Michalovice, Chudoslavice,
Polepy a Levín,
≈ na webu města byla zveřejněna nová analýza rizik
JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MĚSTA:
≈ účast na Hasičských slavnostech v Litoměřicích 9. až 10. června,
≈ JSDH byla povolána k 12 výjezdům,
≈ JSDH byla v průběhu roku za pomoci dotačních titulů vybavena novou technikou.

OBLAST OCHRANY UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

≈ u MěÚ Litoměřice nedošlo k porušení povinností při ochraně utajovaných
informací, ani k neoprávněnému nakládání s utajovanou informací.

OBLAST ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

≈ v průběhu roku byl nově zpracován dílčí plán obrany, který se bude v roce
2018 opět přepracovávat v souladu s NV č. 139/2017 Sb.

OSTATNÍ ÚKOLY

≈ proběhla příprava Dne záchranářů ÚK, který by se měl v Litoměřicích
uskutečnit 16. června 2018 v prostoru Střeleckého ostrova.
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Útvar personální a mzdový
popis činnosti
Vede personální a mzdovou agendu pro zaměstnance MěÚ, včetně styku
s jednotlivými zdravotními pojišťovnami a Správou sociálního zabezpečení
Zabezpečuje odvod zálohové a srážkové daně ze závislé činnosti, odvod
povinného pojištění a odvod do sociálního fondu
Zajišťuje likvidaci cestovních příkazů
Vede personální a mzdovou agendu pro zaměstnance MěÚ, včetně styku
s jednotlivými zdravotními pojišťovnami a Správou sociálního zabezpečení
Vyřizuje pracovní úrazy, včetně jejich evidence a odškodnění za nemoci
z povolání
Vede evidenci povinných preventivních lékařských prohlídek, včetně
organizace a spolupráce s lékařem závodní preventivní péče
Organizuje výběrová řízení, vede jejich agendu a vyhodnocuje
Zpracovává přehledy, podklady, výkazy a statistiky z personální oblasti
Spoluprácje s vedoucím úřadu při tvorbě vnitřních předpisů organizace,
včetně odměňování, dále jejich sledování a zajišťování jejich dodržování
Koordinuje vzdělávání a rozvoj zaměstnanců (vstupní vzdělávání, průběžné
vzdělávání, zkoušky odborné způsobilosti), včetně vedoucích úředníků. S tím
souvisí spolupráce s institutem pro místní správu a celková organizace této
činnosti
Sestavuje rozpočet mzdových prostředků a prognózy mzdového vývoje
Zpracovává data do informačního platového systému MFČR, včetně dat
příspěvkových organizací města – metodické řízení
Spolupráce s úřadem práce (nábor zaměstnanců, vedení agendy společensky
účelových pracovních míst, sledování mzdových nákladů včetně jejich
výkaznictví a další povinnosti vyplývající z dohod o vyhrazení SÚPM)
Organizuje školení k aplikaci zákona č. 111/2009 Sb. o základních
registrech, zajišťuje doplnění agendy základních registrů do popisů
pracovních činností jednotlivých úředníků pověřených činnostmi, které
souvisejí se základními registry, zajišťuje doplnění i do ostatních
pracovněprávních dokumentů souvisejících se základními registry

V roce 2017 jsme pokračovali podle nastavených parametrů z roku 2016,
které jsme nedále rozvíjeli a udržovali. Snažíme se vytvářet pro zaměstnance
lepší podmínky k práci a poděkovat jim novými zaměstnaneckými benefity.
Zavedli jsme rekondiční volno v rozsahu 5 dnů v kalendářním roce ve výši
100% reálného platu. Další placené volno ve stejné výši poskytujeme
zaměstnancům (rodičům) k doprovodu dítěte do první třídy základní školy.
Novinkou je také umožnění práce mimo pravidelné pracoviště, tzv. práce
z domova nebo také Home Office.
Rádi bychom také upozornili na naše „Prorodinné dny“, které se, k naší
radosti, staly nedílnou součástí života zaměstnanců a jejich ratolestí.
V době před velikonočními a vánočními svátky si zaměstnanci mohou
přivést do zaměstnání své děti, které společně posnídají a věnují se
programu, který je pro ně připraven ve spolupráci se zaměstnanci Domu dětí
a mládeže.
Pro naše zaměstnankyně na mateřské dovolené, které mají chuť a čas
se vzdělávat, máme zpřístupněn vzdělávací internetový portál. Stačí se
přihlásit z pohodlí domova, vybrat si kterýkoliv kurz, který je zajímá a
studovat.
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Útvar strategického plánování
a udržitelného rozvoje
Hlavní úkoly a personální obsazení

Hlavním úkolem USPUR je koordinace rozvojových aktivit města Litoměřice
na strategické a koncepční úrovni, zejména hledání synergií, inovativních
postupů, minimalizace duplicit a koordinace investičních i neinvestičních
projektů s ohledem na reálné dopady do dlouhodobého udržitelného rozvoje
města. Za tímto účelem připravuje a realizuje konkrétní projekty zejména
v oblasti udržitelné dopravy a energetiky a strategického řízení. Významným
atributem útvaru je dlouhodobá spolupráce s akademickou a vědeckou
komunitou a síťová spolupráce se zahraničními městy a mezinárodními
organizacemi. Důležitým aspektem činnosti útvaru je zapojování veřejnosti
do aktivit města Litoměřice např. formou veřejných diskuzí, projednávání
konkrétních investic či organizací národních a mezinárodních kampaní. Útvar
je přímo podřízen starostovi města.
Mezi hlavní agendy patří:
strategické řízení a udržitelný rozvoj
činnosti Zastupitelstvo města a mezinárodního programu Místní agenda
21 (MA21)
energetický management a projektové řízení
udržitelná mobilita, energetika, geotermální projekt, inovace

Hlavní činnosti v roce 2017
Zdravé město a Místní agenda 21
Úspěšná obhajoba nejvyšší kategorie „A“ kritérií Místní agendy 21
Obdržení razítka dobré praxe za Fond úspor energie a Pasport nemovitostí v
majetku města
Zapojení do osvětových celostátně podporovaných kampaní a aktivizace
občanů všech generací: Den Země, Světový den bez tabáku, 30 dní pro
neziskový sektor, Národní dny bez úrazů, Evropský týden mobility, Dny
zdraví, Evropský týden udržitelného rozvoje
Veřejná projednání „Desatero problémů Litoměřic“ a „Desatero problémů
Litoměřic očima mládeže“, Kulatý stůl na téma doprava ve městě a
tematická diskuze na téma regenerace panelového sídliště Pokratice – III.
a IV. etapa
Zapojování veřejnosti do rozvoje města pomocí participativního
rozpočtování, na které bylo vyčleněno v roce 2017 z rozpočtu města
200 tis. Kč. V roce 2017 byla v rámci participativního rozpočtu na ZŠ U
Stadionu vybudována první Bosá stezka v Litoměřicích.
Dotační program Zdravého města Litoměřice podpořil 10 projektů
v celkové výši 150 tis. Kč
Naplňování Zdravotního plánu města Litoměřice 2015 – 2020
Navazování a rozvoj partnerství organizací a osob z podnikatelského,
neziskového a veřejného sektoru
Energetický management a geotermální projekt
Realizován EPC (opatření s garantovanou návratností) projekt na
13 budovách města (školy, školky, zimní stadion, bazén, apod.)
s předpokládanou úsporou ve výši 55 mil. Kč
Realizace řady projektů na snížení energetické náročnosti budov (zejm.
zateplování)
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Zahájení pasportizace budov (analýza stavu, aktualizace dokumentace
ad.) v majetku města
Zahájení přípravy projektu PAVE – První aktivní veřejná budova v ČR
3. mezinárodní konference - Energie, doprava a inovace (pro) města 21.
století.
Výstavba výzkumné infrastruktury geotermální energie v Litoměřicích
Udržitelná mobilita
Byly zahájeny práce na tvorbě hlavního strategického dokumentu v oblasti
udržitelné mobility – Plánu udržitelné městské mobility pro Litoměřice do
roku 2030 s výhledem do 2050 (dále PUMM Litoměřice). Přípravné práce
spočívaly mj. v rozhodnutí o geografickém a časovém rozsahu celého
plánu, vytvoření řídící struktury PUMM a týmu zpracovatelů z města i
externího odborného subjektu, který je hlavním zpracovatelem Plánu a
garantuje jeho kvalitu – Centra dopravního výzkumu, v.v.i.
Bylo vytvořeno logo „Litoměřice – dostupné všem“, které zastřešuje
všechny aktivity v oblasti tvorby PUMM Litoměřice a rozvoje udržitelné
mobility v Litoměřicích.
Vznikla pozice koordinátora mobility, který by měl postupně zaštítit
celou oblast strategického rozvoje udržitelné mobility na městě a po
vzniku PUMM Litoměřice pak koordinovat naplňování a aktualizaci tohoto
dokumentu.
Na podzim 2017 proběhl průzkum dopravního chování obyvatel
litoměřické spádové oblasti. Průzkum se zaměřil na to, jak obyvatelé
cestují během pracovních dnů (za jakými účely a jakými dopravními
prostředky), jak se rozhodují při volbě dopravního prostředku a jaké
mají postoje a zkušenosti s městskou hromadnou dopravou, cyklistikou,
parkováním a elektromobilitou (potenciál většího využívání elektrokol).
V září a říjnu se uskutečnilo sčítání motorové a cyklistické dopravy na
hlavních dopravních tazích v okolí centra města.
V listopadu jsme zorganizovali první kulatý stůl s veřejností věnovaný
problematice udržitelné mobility, jehož cílem bylo informovat o PUMM
Litoměřice a identifikovat hlavní dopravní problémy ve městě.
Byly zahájeny práce na dvou institucionálních plánech mobility – pro
městský úřad a Nemocnici Litoměřice, a.s. Oba plány přinesou konkrétní
řešení k podpoře udržitelných druhů dopravy (především veřejné dopravy,
sdílení vozidel, cyklistiky a chůze) v rámci cest do/z práce a služebních
cest.
Bylo zakoupeno 10 elektrokol, které využívají pro své cesty zaměstnanci
městského úřadu a městské policie.
Další významné projekty připravované a realizované v roce 2017
STARDUST (2017 -2022) - HORIZON 2020 (výzva Smart Cities) zaměřený na rozvoj objektu bývalých kasáren Radobýl na ekologickou čtvrť
INNOVATE (2017 -2020) - HORIZON 2020 - zaměřený na možnosti využití
inovativních forem financování úspor energie a OZE v bytovém sektoru
RINGEN (2016-2019) - OP VVV - výzkumná infrastruktura pro geotermální
energii - nositelem projektu je Přírodovědecká fakulta UK, město je
strategickým partnerem projektu
ProgRESsHEAT (2014 - 2017) – HORIZON 2020 - zaměřený na možnosti
využití obnovitelných zdrojů energie v rámci centrálního zásobování teplem
MobiLita 21 (2016-2018) - Udržitelná doprava pro Litoměřice 21. století
– SFŽP (Národní program Životní prostředí) - zaměřený na udržitelnou
mobilitu. Aktivity projektu zahrnují jak studie a analýzy, tak osvětové
akce pro veřejnost a diskuzní tematické kulaté stoly a veřejná fóra.
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PATH 2030 – (2016 -2018) – NPŽP – zaměřený na udržitelnou energetiku
– zpracování Akčního plánu udržitelné energetiky
e-FEKTA (2017-2019) - Posilování spolupráce Městského úřadu
Litoměřice a Drážďany v oblasti udržitelné mobility - Program Cíl 3 na
posílení přeshraniční spolupráce Česko-Sasko - zaměřený na udržitelnou
mobilitu a elektromobilitu
MOVECIT (2016-2018) - Zapojení zaměstnanců veřejného sektoru do
plánování udržitelné dopravy (Interreg Central Europe)
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Centrum cestovního ruchu
V roce 2017 pokračovala organizace v nastaveném pozitivním trendu rozvoje
turistického ruchu ve městě Litoměřice.
Celkem navštívilo Informační centrum na Mírovém náměstí 42 910 návštěvníků.
Počet obsazených lůžek dle evidence městského úřadu činil v roce 2017
41 909*. Turisty nejvíce vyhledávané ubytování je v sekci „penziony, kemp,
ubytovny“ (29 650). Na druhém místě jsou hotely (11 250), ubytování
v soukromí si vybralo 1 009 návštěvníků.

Ing. Anna Matulová

Nejčastěji vyhledávané ubytování
penziony, kemp, ubytovny
hotely

privat

29.650
11.250

1009

Prohlídky a expozice

Hrad Litoměřice spravovalo CCR do 31.3.2017, poté jeho správu předal
Městským kulturním zařízením. Expozice Felixe Holzmanna zůstala
v přízemí správní budovy Hradu Litoměřice, prohlídky nově zajišťovalo
informační centrum na Mírovém náměstí, což se negativně odrazilo na
návštěvnosti (pokles na 70 oproti počtu 505 návštěvníků v roce 2016).
Expozice Důl Richard v proměnách času v podzemí pod litoměřickou radnicí
byla v rámci zahájení turistické sezony rozšířena o pátou část věnovanou
velkoformátovým fotografiím současného stavu dolu Richard. V roce 2017 si
expozici prohlédlo 1324 návštěvníků (30 % nárůst oproti roku 2016).
Prohlídky města s průvodcem si objednalo 1328 osob, zájem o komentované
prohlídky s průvodcem stále roste (v roce 2013 se uskutečnilo 300
prohlídek). Prohlídky jsou poskytovány v českém, německém a anglickém
jazyce. Máchovu světničku s průvodcem navštívilo 249 turistů, prohlídky
zde kromě průvodců informačního centra realizuje také Oblastní muzeum,
které světničku spravuje svými zaměstnanci. Největší zájem byl tradičně o
návštěvu a pohled z vyhlídkové věže Kalich, kterou navštívilo celkem 3504
osob (17% nárůst oproti roku 2016).
Vysokou návštěvností se již tradičně vyznačují jarmarky řemesel probíhající
v prostorách Hradu Litoměřice. Šestý ročník akce organizovalo 8.4.2017
Centrum cestovního ruchu. Adventní jarmark, který se na Hradě konal
2.12.2017, již organizovala Městská kulturní zařízení.
Své příznivce mezi milovníky vín si našel ples Přátel vína, který byl
beznadějně vyprodán. Prezentační a prodejní výstavu vín Litoměřický
hrozen, který se konal 3.6.2017, navštívilo přes 500 lidí.
Rok 2017 byl vyhlášen agenturou CzechTourism rokem baroka a k této
příležitosti CCR připravilo leták „Barokní Litoměřice“.
CCR připravilo pro rok 2017 projekt „Filmové Litoměřice“, který
prezentovalo (*Kompletní počet bude k dispozici až 31.3.2018) na konferenci
cestovního ruchu Stop and Stay 2017 (partnerem Destinační
agentura Dolní Poohří) a jako další krok tohoto projektu následovalo
zhotovení a 13.12.2017 pak samotná instalace pamětní desky herce a
dramatika Jana Skopečka, který v Litoměřicích prožil svá chlapecká léta.
CCR se zapojilo do dalších akcí pořádaných městem nebo organizacemi
ve městě působících, např.: Město přátelské seniorům, Den památek a
historických sídel, Dny evropského dědictví atp.
Centrum cestovního ruchu reprezentovalo v roce 2017 město Litoměřice na
veletrhu cestovního ruchu Holiday world v Praze a Itep v Plzni.
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Poznejte ředitelku
Cestovní ruch je velmi zajímavý obor,
cestování je dnes chápáno jako součást
životního stylu. Má to však svá úskalí téměř každý má recept na jeho fungování.
Do organizace jsem přišla v roce 2011,
v době, kdy kromě zajištění chodu
informačního centra byla příspěvkové
organizaci svěřena do správy
a provozu nemovitá kulturní památka,
po rekonstrukci nově otevřený Hrad
Litoměřice.
Bylo třeba sestavit multifunkční
pracovní tým, skloubit ekonomické
znalosti s manažerskými dovednostmi,
představit vize. Téměř každý den byl
výzvou. Povedlo se, mám z toho radost.

„Cestovní ruch
je zajímavý obor,
cestování je dnes chápáno
jako součást životního stylu. Téměř
každý den byl pro nás výzvou.
Povedlo se, mám z toho
radost.“
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Během některých větších výstav (Tržnice Zahrady Čech, Hasičské slavnosti),
pracovnice infocentra již tradičně zvaly na návštěvu města a jeho památek
ve stánku CCR na výstavišti Zahrada Čech.
Do dubna 2017 fungovala informační centra dvě, a to v Hradu Litoměřice
a na Mírovém náměstí, obě fungovala sedm dní v týdnu v průběhu i mimo
sezonu. Od 1.4.2017 došlo ke zrušení méně využívaného informačního
centra v Hradu Litoměřice, ve městě zůstalo v provozu informační centrum
na Mírovém náměstí, které je otevřeno 7 dní v týdnu v hlavní turistické
sezoně, od dubna do října potom ve všední dny včetně soboty dopoledne.
Za úplatu poskytuje IC kopírovací služby, zdarma přístup na internet a
propagační materiály.
V roce 2017 získalo IC na Mírovém náměstí certifikát 2. stupeň Českého
systému kvality služeb, a potvrdilo tak stále se zvyšující kvalitu
poskytovaných služeb.
V průběhu roku 2017 byly kontinuálně zkvalitňovány a aktualizovány
webové stránky infocentra a portálu „Kam v Litoměřicích“. Kromě toho CCR
spravovalo také Facebook Litoměřice (novinky, soutěže, akce) a profil
Instagramu litomerice_town.
V oblasti propagace CCR spolupracovalo s více než 20 weby na propagaci
města a okolí.
Tak jako i v letech předchozích, spolupracovalo CCR v roce 2017 v oblasti
inzerce a propagace s odbornými časopisy v cestovním ruchu, jako například
C.O.T., Travel profi, TIM, Kam po Česku.
Ve spolupráci s Destinační agenturou České středohoří byl v letních
měsících opět realizován turistický okruh po církevních památkách. Dále
bylo podepsáno memorandum o spolupráci na projektu „Objevte barokní
Zahradu Čech“.
Ve spolupráci se společností Zahrada Čech jsme zajišťovali
prostřednictvím IC na náměstí předprodej vstupenek na obě velké výstavy.
CCR zajišťovalo propagaci města Litoměřice prostřednictvím informačních
tabulí Daruma umístěné na Mírovém náměstí v Litoměřicích a také
v Teplicích.
Na turistickém portálu litomerice-info.cz je k dispozici pravidelně
aktualizovaný seznam ubytovatelů a prezentovány jsou i polední menu
litoměřických restaurací. Jedná se tak o podporu podnikatelů ve městě.
Propagaci podnikatelských subjektů umožňuje i portál kamvltm.cz
Zájem o město, jeho památky, o služby, aktivity a atraktivity neustále stoupá.
Rok 2017 pokračoval v nastaveném trendu úspěšnosti. Cílem je stoupající
trend návštěvnosti udržet. Přestože návštěvnost informačního centra klesla
o 13%, lůžkonoci v Litoměřicích zůstaly na stejných číslech jako v roce 2016.
Lze tedy předpokládat, že návštěvníci si umí potřebné turistické informace
zjistit prostřednictvím „chytrých telefonů“, mobilních aplikací, webových
stránek a také se do Litoměřic vrací, takže služeb informačního centra při své
návštěvě města nemusí vždy využít.
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Centrum pro zdravotně
postižené děti a mládež
SRDÍČKO
Vznik a právní forma

Ing. Bc. Ivana
Humlová
Poznejte ředitelku
V organizaci působím od února 2012
jako statutární zástupce a ředitelka.
Dále vykonávám pracovní pozici sociální
pracovnice. Práce mne i přes neúměrný
permanentní nárůst byrokracie naplňuje,
neboť je velmi pestrá a obohacující. Vedu
kolektiv více jak 20 lidí, který zajišťuje
4 různé služby, včetně stravovacího
provozu. K mým podřízeným se snažím
být chápající, ale i přísná, náročná, ale
i spravedlivá, s radostí pochválím, ale
dokážu i projevit kritiku. Jde mi o to,
abychom všichni pochopili, že táhneme
za jeden provaz a na přístupu k práci
každého z nás záleží. Každodenně jsem v
kontaktu s příjemci našich služeb, tedy
s dětmi předškolního věku a zdravotně
postiženými lidmi, kteří umí dát upřímně
najevo, že se jim v naší organizaci líbí,
a to je pro celý náš kolektiv největší
odměnou. Řadím se do řad nadšenců,
možná workoholiků, pro které je práce
s lidmi hnacím motorem ženoucím mne
stále kupředu a motivujícím k vymýšlení
různých projektů a nápadů s cílem
zajištění všeho potřebného.

„Děti předškolního
věku a zdravotně postižení
umí dát upřímně najevo, že se
jim v naší organizaci líbí, a to
je pro náš kolektiv největší
odměnou.“

Město Litoměřice v roce 2000 ve své samostatné působnosti zřídilo jako
svoji příspěvkovou organizaci Centrum SRDÍČKO. Organizace s akcentem na
regionální rodinnou politiku poskytuje služby ve veřejném zájmu za účelem
vytvoření podmínek pro rozvoj sociální péče a uspokojování některých
potřeb svých občanů.

Hlavní činnost

Centrum SRDÍČKO se zabývá poskytováním péče pro děti, mládež
a zdravotně postižené, dále poskytováním sociálních služeb a ambulantní
péče podle ustanovení § 7 zákona č. 372/2011Sb., o zdravotních službách.

Druh poskytovaných služeb

Denní stacionář pro osoby s mentálním a kombinovaným zdravotním
postižením ve věku od 3 do 64 let, ambulantní dětský stacionář pro
chronicky nemocné děti ve věku od 3 do 6 let, služba péče pro děti ve
věku od 18 měsíců do tří let v denním režimu (bývalé jesle), fyzioterapie
a stravovací provoz. Zajištění provozu speciální třídy v rámci základního
povinného vzdělávání s upraveným vzdělávacím programem pro děti
s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami a autismem.
Kapacita zařízení je 59 příjemců služeb.

Slovo ředitelky

Jsem ráda, že naše organizace díky značné finanční podpoře zřizovatele
může pod jednou střechou poskytovat široké spektrum do jisté míry
atypických služeb. V rámci celé republiky jsme zcela ojedinělým
multifunkčním zařízením, které nám občané jiných obcí závidí. Prioritou pro
nás je profesionální péče s lidským přístupem, včetně zajištění vhodných
podmínek a prostředí, které odpovídá všem bezpečnostním požadavkům,
a to včetně přísných požadavků na hygienu a stravování dle výživových
norem. Příjemci služeb využívají interaktivní tabuli a přenosný interaktivní
koberec MagixBox, kde se díky vhodným edukačním programům hravou
a zábavnou formou mnohému naučí. Pestrost činností v průběhu dne
rozšiřuje i speciální multismyslová místnost snoezelen se světelnými
efekty. V zimních měsících lze využít zrenovovaný vnitřní bazén, který je
přizpůsoben i nechodícím příjemcům služeb. V loňském roce byl ve všech
prostorách organizace, kde se pohybují zdravotně postižení uživatelé
naší sociální služby denní stacionář, nainstalován stropní zvedací
systém, včetně speciální závěsné zvedací vesty. Tímto se naše zařízení
dostalo na úroveň převyšující jiné denní stacionáře v republice. Systém
pomáhá v nácviku chůze uživatelům s omezenou pohyblivostí i v jejich
přenosu. Stropní zvedací systém z velké části financoval náš zřizovatel.
V oploceném areálu organizace je k dispozici zahrada s novou extra měkkou
multifunkční litou hrací plochou ve formě dopravního hřiště vhodnou i
pro vozíčkáře, kterou zcela financoval zřizovatel. Budovy jsou chráněny
videotelefony, včetně kamer umístěných u zvonků pro vstup do budovy.
Celá organizace se snaží o to, aby příjemcům služeb umožnila příjemné
prostředí.
Prostor pro nudu či zahálku v roce 2017 nebyl, neboť krom samotné péče
o příjemce služeb, včetně těžce handicapovaných osob, v zařízení proběhly
různé nadstandardní akce. Děkuji všem zaměstnancům za aktivní přístup
a poctivou práci. Děkuji příjemcům služeb a jejich rodinám za jejich
podporu a důvěru. Mé přání je, aby Centrum SRDÍČKO mělo stabilně dobré
jméno ve společnosti, aby příjemci služeb mohli hodnotit naše služby
pochvalně a byli maximálně spokojeni a zaměstnanci byli hrdi na to, že
pracují v Centru SRDÍČKO.
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Některé akce v roce 2017

Vystoupení studentů ze SPgŠ Zpívánky, zajištění náslechových praxí
studentů SPg, akce na zahradě Písničková revue, celoroční zajištění
hippoterapie ve Slatině, celoroční zajištění canisterapie přímo v
zařízení, akce čarodějnický rej, zahradní grilování, ke Dni dětí projížďka
výletním vláčkem, besídka ke Dni matek, hra za pokladem Zámek, výlet
na zámek Berchtold, výlet do Botanické zahrady v Teplicích, návštěva
výstavy Tržnice Zahrady Čech, výlet do Zooparku Berousek v Doksech,
návštěva Palačinkárny, provozované v rámci sociálně terapeutické dílny
CSP v Litoměřicích, aktivní účast na akci pořádané Krajským úřadem ÚK
Hranice handicapu na golfovém hřišti v Terezínské kotlině, návštěva
Hasičských slavností v areálu Výstaviště Zahrady Čech, absolvování
cvičného požárního poplachu, celoroční supervize pro zaměstnance,
návštěva vánoční dílničky a výstavy v Rozmarýnu – výroba vánočního
anděla, den otevřených dveří, mikulášská nadílka spojená se Sváťovým
dividlem, vánoční besídky, zdobení vánočního stromku a vítězství
v soutěži o nejhezčí vánoční stromeček, vystoupení dětí na vánočních
trzích, zajištění prodejního stánku na náměstí v rámci vánočních trhů,
vánoční kulturní akce přímo v zařízení akce Myš Maš, maškarní bál
během Masopustu, vynášení Morény, konání divadel v organizaci s názvy
O princezně Rozmařilce, Pohádkové překvapení, Lesní víly a loupežníci,
Tajemství stromů a Šikulka.

Realizované projekty

Bazální stimulace pro handicapované – přímo v zařízení zajištění
kurzu pro zaměstnance organizace a jiné zaměstnance z obdobných
organizací, jako Hospic sv. Štěpána, Farní charita Litoměřice a CSP
Litoměřice (podpořen Nadací ČEZ), Dopoledne pro zdraví – 3 bloky: první
pomoc, divadlo o zdraví a přednáška o ústní hygieně (podpořen Městem
Litoměřice), projekt Efektivní rodičovství – 7 workshopů pro pečující osoby
o handicapované (podpořen Městem Litoměřice)

Dobrovolnictví ve veřejné správě

Dne 26. 9. 2017 někteří zaměstnanci MěÚ v Litoměřicích, včetně vedoucích
odborů a pana tajemníka, vyměnili kancelářské prostředí za zahradu Centra
SRDÍČKA, kde místo propisek a razítek vzali do rukou štětce a barvy. S plným
nasazením se jako dobrovolníci vrhli do práce a natřeli 2 dřevěné mašinky
pro děti. Jako dobrovolníci tak velkou měrou přispěli ke zlepšení prostředí
a dětem v naší organizaci udělali velkou radost. Tímto krokem dostal
pilotní projekt městského úřadu Dobrovolnictví ve veřejné správě lidský
rozměr s pozitivním dopadem na zainteresované strany.
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Zdeňka Kovářová
Poznejte ředitelku
V gastronomické oblasti se
pohybuji již od roku 2000. Z pozice
pokladní, později účetní a provozní
vedoucí jsem se dostala na post
zástupce ředitele a od roku 2009
vykonávám pozici ředitelky
Centrální školní jídelny (CŠJ). Mé
práci v gastronomii předcházela
administrativa a účetnictví. Mým
koníčkem a zároveň cílem školní
jídelny je alternativní zdravá strava.
Jako ředitelka CŠJ jsem zodpovědná
za chod čtyř hlavních provozů a
dvou výdejen, stravujeme především
žáky základních škol a gymnázia
v Litoměřicích. Naším cílem je
nabídnout zdravější alternativu,
která bude lidem chutnat.

Centrální školní jídelna
Litoměřice
Centrální školní jídelna Litoměřice (CŠJ) je příspěvkovou organizací
zřizovanou městem Litoměřice, která plní povinnosti vyplývající ze
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), z vyhlášky č.107/2008
Sb., o školním stravování a v souladu se Zřizovací listinou příspěvkové
organizace a zabezpečuje po celý rok stravování pro žáky mateřských,
základních a středních škol na území města Litoměřice.
Centrální školní jídelna je považována za jednu z největších jídelen
působících v regionu. Je členěna na několik provozoven, kde hlavní
provozovna se nachází v ulici Svojsíkova 7. Další provozovny, které
se nacházejí v Havlíčkově ulici č. 32, Ladově ulici č. 5 a v ulici
U Stadionu č. 4, jsou součástí areálu škol, což je velice kladně
hodnoceno jejich žáky. CŠJ také disponuje dvěma výdejnami, které jsou
v ulici Na Valech 53 a Máchovy schody 4.
V roce 2017 uvařila CŠJ 378 138 obědů pro žáky mateřských,
základních a středních škol, kteří mají možnost si každý den vybrat
ze tří druhů jídel a také z velkého množství zeleninových salátů,
ovoce a různých druhů dezertů. Tímto způsobem se jídelna snaží vést
žáky ke konzumaci různých druhů potravin. CŠJ vychází vstříc také
žákům, kteří mají zdravotní problémy a vaří pro ně dietní jídla, která
jsou připravována kuchařkou s certifikátem k poskytování dietního
stravování. Jedná se o dietu s omezením lepku a šetřící dietu.
V rámci své doplňkové činnosti zajišťuje CŠJ stravování pro
zaměstnance škol i závodní a firemní stravování pro cizí organizace.
V roce 2017 CŠJ uvařila pro tyto organizace celkem 215 817 obědů,
kde největší podíl tvoří organizace FLEXFILL Lovosice a KOS WIRE
Lovosice.
Oproti roku 2016 došlo ke zvýšení počtu uvařených obědů o 27 923, což
je výsledkem aktivního shánění nových firem, pro které CŠJ zajišťuje
stravování.

„Naším cílem je
nabídnout zdravější
alternativu, která bude
lidem chutnat.“
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Další činností, kterou CŠJ vykonávala v průběhu roku 2017, bylo
zajišťování stravování nebo poskytování občerstvení při kulturních,
společenských i tělovýchovných událostech škol nebo města Litoměřice.
Některé z těchto akcí byly pořádány ve vlastních prostorách CŠJ. Za
nejvýznamnější akce lze zmínit Senátní volby 2017, Baptisté v Litoměřicích
a Šachový turnaj mládeže TJ Slavoj Litoměřice.
CŠJ investuje finanční prostředky do vybavení provozoven, aby prostředí,
kde se strávníci stravují, bylo co nejpříjemnější a aby se zde strávníkům
líbilo. V tomto roce byla provedena výměna židlí a stolů na provozu
U Stadionu 4.
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Dům dětí a mládeže Rozmarýn
Stručná charakteristika zařízení.

Mgr. Zuzana Bendová
Poznejte ředitelku

Svůj profesní život jsem zasvětila práci
s dětmi. Vystudovala jsem Střední
pedagogickou školu v Litoměřicích a
začala pracovat s dětmi v MŠ. Do DDM jsme
nastoupila v roce 1990 jako vychovatelka.
Tato práce mi dala možnost více
nahlédnout do života starších dětí a poznat
jejich zájmy. V roce 1995 došlo v DDM
k organizačním změnám. Díky nim jsem se
v roce 1996 stala ředitelkou DDM a na této
pozici pracuji až doposud. Je to krásné,
i když občas náročné poslání. Vyžaduje
kreativitu, tvůrčí elán a spolupráci celého
týmu, který jsme mezi sebou vybudovali.
V průběhu posledních let jsem si také
postupně doplnila vysokoškolské vzdělání.
Jsme organizace, která motivuje, podporuje
a vede k rozvoji osobnosti smysluplným
využitím volného času nabídkou aktivit
v bezpečném prostředí s profesionálním
zázemím. Věnujeme se všem věkovým
skupinám. Velkým oceněním naší práce
jsou děti i dospělí, kteří se na naše akce
vracejí. Za úspěch považujeme také to, že
se k nám naučili chodit i ti, kteří nemají
doposud vyhraněné zájmy a především
mládež, která je nejvíce ohrožena
nežádoucími vlivy.
Moje práce je mým koníčkem, přesto
uvádím i další aktivity, které mě baví –
turistika, cykloturistika, cestování.

Dům dětí a mládeže Rozmarýn je otevřeným zařízením pro děti, žáky,
studenty a dospělé občany se zaměřením na zájmové vzdělávání. Od
roku 1996 je zřizován městem Litoměřice za účelem vytváření vhodných
podmínek pro účelné využití volného času účastníků. Našimi uživateli jsou
děti, mládež i dospělí.
Zájmovou a vzdělávací činnost
poskytujeme formou pravidelných
zájmových aktivit v zájmových
útvarech a kurzech, formou
příležitostných činností převážně
„Práce
o víkendech. V době všech školních
v DDM je o
prázdnin pořádáme táborovou činnost.
změnách, kreativitě
Vytváříme podmínky pro možnost
spontánních aktivit. V oblasti
a práci s lidmi. Vždyť
služeb pro školy a školská zařízení
našimi uživateli jsou
organizujeme okresní soutěže a
děti, mládež, i
olympiády vyhlašované MŠMT a na
dospělí.“
DDH učíme žáky 4. tříd ZŠ dopravní
výchovu. V oblasti prevence sociálně
patologických jevů připravujeme
nabídku přednášek a besed.
V pravidelné zájmové a vzdělávací
činnosti (kroužky, kurzy) sdružujeme
každoročně více než 1000 účastníků. V září otvíráme více než 60 kroužků
různých oborů pro všechny bez ohledu na věk a schopnosti.
Činnost organizujeme v těchto objektech: Hlavní budova s přilehlou zahradou,
v ulici Plešivecká.
Máme také dvě odloučená pracoviště: Dětské dopravního hřiště (DDH)
v Jiráskových sadech a Technický klub dětí a mládeže (TKM) od r. 2016
v budově ZŠ Linqua Universal v Litoměřicích.
Na Základní škole Boženy Němcové vedeme klubovou činnost.
Pro potřeby sportovních a pohybových aktivit pronajímáme tělocvičny
na ZŠ a SŠ v Litoměřicích. Pro organizaci okresních soutěží a olympiád
vyhlašovaných MŠMT využíváme prostory na ZŠ Lingua Universal.
Nabídka volnočasových aktivit je sama o sobě nespecifikovanou prevencí
a vytváří charakter naší práce. Vedle přímého působení na děti a mládež
v zájmových útvarech bylo naše poslání naplňováno i dalšími formami
aktivit.
Počty jejich účastníků ve školním roce 2016-2017 jsou uvedeny v této
tabulce.
ROK 2016-2017
PRAVIDELNÁ ČINNOST

1103

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE

18917

BESEDY

357

OKRESNÍ SOUTĚŽE MŠMT

6765

DDH PROVOZ PRO VEŘEJNOST, ŠD

5306

KLUBOVÁ ČINNOST

3150

DDH – DOPRAVNÍ VÝUKA ŽÁKŮ 4. TŘ. ZŠ

3106

TÁBORY, VÝJEZDOVÉ AKCE, PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

1167

CELKEM

39871
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Technický klub dětí a mládeže (TKM) a jeho realizované akce
Od roku 2016 působí Technický klub dětí a mládeže v nových prostorách
2. patra ZŠ Lingua Universal. Příprava prostor byla poměrně náročná.
S podporou zřizovatele a DDM Rozmarýn vše vedlo ke zdárnému otevření
klubu. Všechny odborné sekce tak byly umístěny v samostatných
místnostech, což umožnilo zvládnout nárůst dětí v jednotlivých sekcích.
TKM fungoval dle již osvědčeného konceptu celotýdenního provozu - Po –
Pa, 16.00 – 19.00 hodin. Počet dětí s registrací se ustálil na 90 a dalších
50 dětí se účastnilo pravidelné výuky řemesel pro 1. ZŠ. V nepravidelných
workshopech pak prošlo Laboratoří Heyrovského 130 žáků / tři akce
/. V dalších nepravidelných aktivitách pro ZŠ (6. ZŠ, Lingua) pak 125
žáků. Důležitým krokem k dobrému fungování TKM přispěla stabilizace
lektorského týmu a přijetí jednoho pracovníka do TKM.
Technický klub pořádal řadu významných akcí, jako je např. IV. ročník
Technických her, který byl pokračováním úspěšně založené tradice
soutěžního klání žáků 2. stupně ZŠ v technických disciplínách.
Dnes máme již dva mistry republiky v modelářských kategoriích F1G a F1E.
Naši technici obsadili 13. místo na republikovém kole Lego-robotické
soutěže First Lego ligue a získali řadu umístění na nejvyšších příčkách
v soutěžích plastikových modelářů.
Činností v technickém klubu chceme probudit zájem o tvořivost a kreativitu
v technice. Ukázat, že technika může být nejen zdrojem poučení, ale
i zábavou.
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Knihovna Karla Hynka Máchy
V roce 2017 navštívilo Knihovnu Karla Hynka Máchy v Litoměřicích
104 151 návštěvníků, kteří si vypůjčili 186 630 knih, periodik a CD.
Nakoupili jsme 4 170 knižních jednotek, celková hodnota nákupu za rok
2017 činila 1 155 118 Kč.
Uspořádali jsme 376 vzdělávacích a 100 kulturních aktivit (besedy, výstavy,
aktivity ve spolupráci s městem Litoměřice), dále 3 víkendové workshopy, 3
procházky s historikem O. Doskočilem a 1 výlet pro návštěvníky knihovny.

Mgr. Karel František
Tománek
Poznejte ředitele
Knihy provázejí celý můj život.
Vystudoval jsem Pedagogickou fakultu
v Ústí nad Labem. Učitelské profesi
jsem se ale věnoval pouze ve volném
čase, na ústeckém gymnáziu Schola
Ludus jsem vedl výběrový literární
seminář. Současně jsem pracoval
v antikvariátu – to bylo ještě před
rokem 1989. Poslední roky jsem
spojil svůj život s knihami jako
profesionál v litoměřické Knihovně
Karla Hynka Máchy, a navázal tak
na tradici, kterou kdysi začal jako
knihovník můj děda ve středočeském
Platensku. Od něho jsem si také
vypůjčil slogan: „Knihy jsou důležité,
ale čtenáři jsou důležitější“.
Knihovna je pro mne především
místem setkávání a sdílení. Tuto
představu se mi daří i naplnit: V
loňském roce získala litoměřická
knihovna v soutěži Knihovna roku
zvláštní ocenění za vynikající
komunitní a vzdělávací aktivity.

V současné době knihovna eviduje 3 881 čtenářů (index 2016 + 318), z toho

1 259 dětských (index + 133).
Pro školy a školní družiny jsme připravili 141 lekcí, kterých se
zúčastnilo 3 132 dětí. Začínající čtenáři na nich získají základní
informace o knihách a funkci knihovny.
V rámci výkonu regionálních funkcí poskytujeme metodickou pomoc
73 místním knihovnám. Pro jejich potřebu jsme připravili a odeslali
431 souborů s 35 327 dokumenty.
V knihovně působí již sedmým rokem Klub aktivního stáří a Klub tvůrčího
psaní pro seniory. Pořádáme pro ně také kurzy angličtiny, trénování paměti,
psychomotorická cvičení a tvořivé letní workshopy.
Ve spolupráci se Spolkem LiPen o. s. jsme se zapojili do celostátní akce
Noc literatury.
Připojili jsme se k fairtrade aktivitám města, uspořádali další ročník
literární soutěže Máchovou stopou a festival Den poezie. Zorganizovali
jsme ve spolupráci s děkanem litoměřické kapituly již sedmý ročník
svatomartinského setkání.
V měsíci srpnu jsme se zúčastnili kooperativního projektu ústeckého
kraje na podporu čtenářství – Města a obce čtou. Během posledního
prázdninového týdne čítárnu pod širým nebem navštívilo 659 návštěvníků.
Tato akce probíhala současně v 6 městech a 6 obcích ústeckého a
lounského regionu.
O prázdninách jsme na městském koupališti otevřeli Letní knihovničku.
Ve stejné době proběhla kompletní rekonstrukce oddělení beletrie
a registrace. Díky grantu MK ČR jsme oddělení vybavili moderní digitální
technologií RFID.

„Knihy jsou
důležité, ale
čtenáři důležitější.
Knihovna je především
místem setkávání a
sdílení.“
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Mateřská škola Litoměřice
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Ω 11 mateřských škol
Ω 11 školních jídelen
Ω Počet dětí k 31. 12. 2017 – 786 dětí a strávníků
Ω Počet zaměstnanců k 31.12.2017 – 171
MŠ PALETKA

Eliášova 1, školní vzdělávací program – Paletka na planetě Zemi
3 třídy podle věku dětí, rozšířený ekologický a výtvarný program,
logopedická péče, předplavecký výcvik, hra na flétnu, návštěva knihovny,
tělocvičny, ekologického centra Sever, divadla, kina a galerie.

MŠ MAŠINKA

Vančurova 2, školní vzdělávací program – Svět dětí – hrajeme si celý rok
2 třídy dětí věkově smíšené, rozšířený tělesný, výtvarný program,
turistika, logopedická péče, bruslení, plavání, návštěvy solné jeskyně,
ekologický program.

MŠ KAMARÁD

Stránského 22, školní vzdělávací program – Křížem krážem letem, celým
dětským světem
3 třídy podle věku dětí, 1 třída s upraveným vzdělávacím programem
pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami, vzdělávací projekt
Začít spolu, seznamování dětí s anglickým jazykem, seznamování dětí
s hrou šachy – Šachový slabikář, pohybové aktivity v Kalich aréně –
bruslení, cvičení, saunování, předplavecký výcvik, tenisová školička,
minibasketbal, logopedická péče, návštěvy solné jeskyně.

MŠ DELFÍNEK

Baarova 2, školní vzdělávací program – Hrajeme si s delfínem
5 tříd podle věku dětí, zdravotně pohybová průprava, v budově MŠ je bazén
a sauna, logopedická péče, předplavecká výchova.

MŠ SLUNÍČKO

Mgr. Monika Mejtová
Poznejte ředitelku
Po mateřské dovolené jsem nastoupila
do mateřské školy v Mládežnické
ulici, kde jsem se k předškolnímu
vzdělávání věnovala i dětem s narušenou
komunikační schopností. Rok po
sloučení mateřských škol v Litoměřicích
jsem se stala vedoucí této mateřské
školy. Vysokoškolské vzdělání v oboru
speciální pedagogika jsem získala v
letech 2006-2011 při práci. Po odchodu
bývalé paní ředitelky na zasloužený
odpočinek jsem se stala v roce 2009
ředitelkou subjektu 11 sloučených
mateřských škol s kapacitou téměř 900
dětí a na 150 zaměstnanců. Řízení
takového celku není vždy jednoduché,
a to i bez ohledu na čas, který tomu
věnuji. V tomto mi pomáhá tým vedoucích
pracovníků jednotlivých mateřských škol.
Mateřskou školu mám ráda se všemi pro
i proti. A děti? Ty mě celý život dobíjí.
Život není peříčko, ale stojí za to.

Alšova 33, školní vzdělávací program – Sluníčko a my děti
2 třídy dětí věkově smíšené, sourozenecké, 1 třída logopedická
s upraveným vzdělávacím programem pro děti se specifickými
vzdělávacími potřebami, hra na flétnu, logopedická péče, ekologický
program, předplavecký výcvik.

MŠ LIPOVÁ

Mládežnická 17, školní vzdělávací program – Cestujeme tam a zpátky,
autobusem se zvířátky
3 třídy podle věku dětí, ekologický program, logopedická péče, pěvecký
sbor Kuřátka, předplavecký výcvik, návštěvy solné jeskyně.

MŠ BERUŠKA

Revoluční 30, školní vzdělávací program – Všichni za jeden provaz
1 třída dětí věkově smíšených, 1 třída s upraveným vzdělávacím
programem pro děti s vývojovými poruchami, 1 třída s upraveným
vzdělávacím programem pro děti s kombinovanými vadami, logopedická
péče, bazén v budově školy, předplavecký výcvik, ekologické programy,
jóga a relaxační hry, grafomotorika.

MŠ POHÁDKA

Plešivecká 17, školní vzdělávací program – Půjdem spolu do pohádky,
půjdem tam a zase zpátky
3 třídy podle věku dětí, 1 třída s upraveným vzdělávacím programem
pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami, logopedická péče,
předplavecký výcvik, turistika, keramika, pěvecký sbor Kuřátka,
spolupráce s DDM Rozmarýn – keramika, návštěvy ekologického centra
Sever, cvičení Zdatný školák.
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spokojené děti.“

Výroční zpráva města LITOMĚŘICE 2017

Příspěvkové organizace
MĚSTSKÝ ÚŘAD

MŠ KYTIČKA

Masarykova 30, školní vzdělávací program – Putování s kytičkou
4 třídy dětí věkově smíšené, sourozenecké z toho i 1 třída s prvky lesní
školky, logopedická péče, pěvecký sbor Kytička, ekologická výchova,
plavání, kurz grafomotoriky, návštěvy tělocvičny, knihovny, galerie.

MŠ VĚTRNÍK

Ladova 431, školní vzdělávací program – Rozevřete oči, svět se kolem
točí
2 třídy dětí věkově smíšené, sourozenecké, všestranná sportovní a
pohybová činnost, tělocvična, základy počítačové techniky, program
Předcházíme poruchám učení, jóga a relaxace, hra na zobcovou flétnu,
logopedická péče, bruslení, plavání, návštěvy solné jeskyně, sauny,
ekologické programy.

MŠ SEDMIKRÁSKA

Ladova 1, školní vzdělávací program – Ruku v ruce s přírodou po celý rok
4 třídy podle věku dětí, ekologické zaměření s programy (sběr papíru,
použitých baterií, elektroodpadu,…), logopedická péče, keramický
kroužek – seznamování s keramikou ve všech třídách, návštěvy tělocvičny,
předplavecký výcvik, seznamování s počítači, hra na zobcovou flétnu,
vycházky do přírody.
Čokoolympiáda – závody dětí z našich mateřských škol ve sportovních
disciplínách
Koloběžkiáda – závody na koloběžkách dětí z našich mateřských škol,
Mateřinka Cup – fotbalový turnaj MŠ a přípravných tříd ZŠ
závěrečné klání Zdatného školáka – prověření zdatnosti předškolních dětí
v atletice, 10 disciplín
Vítání občánků města Litoměřice
Šachová škola Litoměřice MŠ Stránského – Šachový turnaj,
Příprava zpívání sboru Kytička na veřejných akcích, pro seniory, veřejnost,
účast na Notičce
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Městská kulturní zařízení
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Jako Městská kulturní zařízení v Litoměřicích spravujeme Kino Máj, Divadlo
K. H. Máchy a nově Kulturní a konferenční centrum. Naším posláním je
uspokojování kulturních a společenských potřeb obyvatel města a širšího
okolí. Skladba programu a definování akcí probíhá tak, abychom podchytili
zájmy jednotlivých věkových a sociálních skupin a zároveň obsáhli
rozmanitost jednotlivých oblastí
kultury.
V roce 2017 jsme hospodařili
s rozpočtem o objemu 35 mil. Kč.
Z toho 30 mil. tvořila hlavní a 5 mil.
vedlejší činnost. Do hospodářské
činnosti patří pronájmy prostor,
provozování kinokavárny, reklamní
činnost a výlep plakátů pro ostatní
subjekty. Provozní příspěvek
zřizovatele ve výši 15 mil. Kč
pokryl v loňském roce 51 % nákladů
organizace.

„Stojí za námi
viditelné výsledky
společné práce celého
týmu. Hnacím motorem
je spokojenost
návštěvníků.“

Kino Máj

Stěžejní aktivitou Kina Máj bylo
promítání pro širokou veřejnost,
a to komerčních a artových filmů, divadelních přenosů, festivalového a
alternativního obsahu. Kromě těchto veřejných akcí probíhaly i akce pro
uzavřené společnosti, a to buď formou pronájmů, nebo promítání pro školy
a školky. Rok 2017 byl druhým nejúspěšnějším v novodobé historii kina.
Odpromítali jsme 1055 projekcí, které zhlédlo 70 738 diváků. Dětské
publikum tvoří čtvrtinu z celkové návštěvnosti. V rámci služeb došlo
k vybudování a otevření nové terasy, která je od počátku hojně využívána
návštěvníky kina i kinokavárny.

Divadlo K. H. Máchy

Divadlo K. H. Máchy navštívilo v roce 2017 přes patnáct tisíc diváků.
Celkem se zde uskutečnilo 127 akcí. Z toho 30 večerních, 47 pohádek pro
děti, 10 výtvarných dílen, 12 představení pro střední školy, 19 koncertů,
2 taneční pořady a 7 slavnostních vernisáží. Návštěvnost divadla meziročně
stoupá, průměrný počet diváků na jedno večerní představení bylo loni
172 návštěvníků (maximální kapacita je 240). Od roku 2017 také nově
nabízíme dvě předplatitelské skupiny pro abonenty, což má hned dvě
pozitiva. Přibylo abonentů (ze 112 na 160) a v doprodeji zbývá více
vstupenek pro ostatní návštěvníky.

Dům kultury

Zásadním krokem bylo v loňském roce sloučení domu kultury s objektem
hradu a vznik Kulturního a konferenčního centra (KKC). Po připojení
hradu jsme řešili celou řadu provozních, technických, technologických
i personálních problémů, a to vše za plného provozu obou objektů. Řešení
byla často nekomplexní a kompromisní, ale do konce roku se podařilo
situaci zvládnout a provoz lze nyní nazvat stabilizovaným. Prostory KKC
slouží k pořádání akcí nejrůznějšího charakteru, jako jsou plesy, koncerty
a zábavné pořady, taneční kurzy pro mládež, akce pro děti i seniory, soutěže
(Little star), výstavy, přehlídky (ŠKOLA 2017), diskusní fóra, degustace,
semináře, workshopy a konference. V režimu pronájmu se zde konají akce
jako např. mistrovství ČR v tanci či kulturistice, Vinařské Litoměřice, různá
školení, přednášky a řada konferencí. V roce 2017 to bylo celkem 263 akcí,
které navštívilo 67 tisíc osob. Další službou poskytovanou veřejnosti je
možnost návštěvy Expozice českého vinařství v 5. patře budovy hradu. Tu si
v roce 2017 prohlédlo 759 osob.
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Ing. Věra Kmoníčková
Poznejte ředitelku
Ačkoliv jsem za svou pracovní dráhu
prošla několik zajímavých pozic,
mohu říct, že současná práce je pro
mne to „pravé ořechové“. Stojí za
námi viditelné výsledky společné
práce celého týmu, což mi přináší
velkou radost i pocit naplnění.
Hnacím motorem je pro mne také
spokojenost návštěvníků. Již deset
let se daří nacházet stále nové
možnosti ke zlepšování služeb.
Potřebuji ke své práci nové podněty,
trochu chaos, dobré a spolehlivé
lidi. Nesnáším pokrytectví a lež.
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Venkovní akce

Rozpočet MKZ 2016:
35.000.000 Kč

Nedílnou součástí nabídky společenského vyžití pořádaného MKZ jsou
exteriérové akce, které navštívilo asi třicetsedm tisíc návštěvníků.
Patří mezi ně především oblíbené Vinobraní, které je s dvaceti tisíci
návštěvníky akcí největší. Koná se tradičně třetí víkend v září, trvá dva
dny a pro veřejnost je zdarma. V létě to jsou Pivní slavnosti, přehlídka
hlavně rodinných, malých až středních pivovarů, doprovázená festivalovým
hudebním programem pro čtyři tisíce návštěvníků. Dále to jsou tematické
akce jako Rozsvícení vánočního stromu, Vánoční či Velikonoční jarmark,
Masopust, nebo velký letní OpenAir koncert. Z běžné produkce se vymyká
mezinárodní hudební festival Litoměřické varhanní léto. Čtyři koncerty 27.
ročníku navštívilo 470 posluchačů.
MKZ jsou spolupořadateli festivalu Alchymistické Litoměřice, který je
zaměřením a obsahem zcela výjimečný a svým významem daleko přesahuje
hranice ČR.
Graf návštěvnosti 2017
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Divadlo K. H. Máchy

Dům kultury

Venkovní akce
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Městská nemocnice
Litoměřická nemocnice v roce 2017 prošla zásadní administrativní změnou,
kdy k datu 1. 10. 2017 změnila formou koupě obchodního závodu svůj právní
statut z příspěvkové organizace (Městská nemocnice v Litoměřicích, p.o.) na
akciovou společnost (Nemocnice Litoměřice, a.s.). Nemocnice Litoměřice,
a.s. převzala veškerou činnost v oblasti poskytování zdravotních služeb,
které poskytovala příspěvková organizace, a to společně se všemi
pracovníky nemocnice a přístrojovým vybavením. Smluvně přistoupila ke
všem závazkům a pohledávkám nemocnice tak, aby byla zachována úplná
kontinuita všech poskytovaných služeb.
Nemocnice Litoměřice, a.s. poskytuje zdravotní služby v ambulantní
i lůžkové části. Disponuje 560 lůžky, na kterých bylo v roce 2017
hospitalizováno celkem 20 627 pacientů s průměrnou dobou 6,02
ošetřovacího dne. V ambulancích Nemocnice Litoměřice, a.s. bylo v roce
2017 ošetřeno 257 997 pacientů.
V rámci nemocnice působí 17 primariátů, a to v těchto oborech:
ARO,

dětské,

gynekologie a porodnictví,

chirurgie a traumatologie,

interna,

gastroenterologie,

klinické laboratoře,

LDN,

neurologie,

MOJIP,

operační sály,

ortopedie,

ORL,

poliklinika,

radiodiagnostika,

rehabilitace

a urologie.

Nemocnice provozuje mj. i vlastní dopravní zdravotní službu, centrální
sterilizaci, klinickou psychologii, klinickou logopedii, zdravotně sociální
pracovníky nebo domácí zdravotní péči. Celkem má 42 ambulantních
odborností.

Personální situace

V městské nemocnici pracuje 932 zaměstnanců. Největší podíl, a to 40 %,
tvoří všeobecné sestry a porodní asistentky, 19 % zdravotničtí pracovníci
pracující pod odborným dohledem, 14 % ze zaměstnanců jsou dělníci
a 12 % lékaři. Zbylými kategoriemi pracovníků jsou zdravotničtí pracovníci
pracující bez odborného dohledu (8 %), technicko-hospodářští pracovníci
(6 %) a jiní odborní pracovníci (1 %).

Úspěchy roku 2017

V roce 2017 nemocnice pokračovala ve zvyšování rozsahu poskytovaných
zdravotních služeb nasmlouváním nových zdravotních výkonů. Potvrdila
statuty pracovišť akreditovaných pro specializační vzdělávání a akreditace
ČIA pro laboratoře. Nemocnice rovněž úspěšně absolvovala audit DNV GL dle
ISO 9001. V červnu byla přímo v hale nemocnice zprovozněna elektronická
úřední tabule.
Nemocnice hospodařila v roce 2017 s finančními prostředky v objemu
195,9 mil. Kč (údaje za rok 2017 obsahují data za společnost Nemocnice
Litoměřice, a.s., která zahájila svoji vlastní činnost od data koupě
obchodního závodu 1. 10. 2017) a konečný výsledek hospodaření byl +
4,465 mil. Kč.
Ke svému zejména investičnímu rozvoji v roce 2017 nemocnice využívala
jak vlastní, tak i dotační finanční prostředky.
Mezi největší investice roku 2017 z vlastních prostředků patřilo vybudování
pracoviště magnetické rezonance v celkovém objemu 31,5 miliónů korun.
Na tuto významnou investiční akci, která kromě nákupu nového přístroje
zahrnovala i stavební úpravy pracoviště, přispělo částkou 28 miliónů město
Litoměřice. V létě roku 2017 byla dále provedena kompletní rekonstrukce
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MĚSTSKÝ ÚŘAD

Ing. Radek Lončák
Poznejte ředitele
Pracuji ve zdravotnictví od
roku 2003, a to ve vedoucích
manažerských pozicích lůžkových
zdravotnických zařízení. Do Městské
nemocnice v Litoměřicích jsem
nastoupil v polovině roku 2013
do funkce předsedy Správní rady
a výkonného ředitele. K práci ve
zdravotnictví jsem vždy přistupoval
s velkým respektem a zároveň úctou
ke všem zdravotnickým pracovníkům,
kteří své poslání plní s velkým
nasazením. Městská nemocnice
v Litoměřicích toho může být
typickým příkladem.

V roce
2017
nemocnice
pokračovala ve zvyšování
rozsahu poskytovaných
zdravotních služeb
nasmlouváním nových
zdravotních
výkonů.
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dětské JIP, chodby stanice kojenců a vybudována kuchyňská linka pro potřeby
doprovodu dětských pacientů, čímž se zvýšil komfort pobytu těchto osob na
oddělení. Na dětském oddělení byly v první polovině roku také vybudovány
dva nadstandardní pokoje pro dítě a jeho doprovod, čímž bylo reagováno na
poptávku ze strany veřejnosti. Během roku 2017 byly pro dopravní zdravotní
službu nemocnice zakoupeny, rovněž s přispěním Města Litoměřice, dva
nové sanitní vozy (únor, prosinec). V měsíci listopadu proběhla rekonstrukce
výtahů v pavilonu F (interní).
Z významných dotačních titulů, které nemocnice v roce 2017 čerpala,
byly dotace Krajského úřadu Ústeckého kraje na podporu komfortu pacientů
při poskytování akutní a dlouhodobé a následné lůžkové péče. Díky
těmto dotacím byla pořízena moderní elektricky polohovatelná lůžka na
chirurgické oddělení, nové Holtery, ultrazvuky a motodlahy. Pro oddělení
lůžek dlouhodobě nemocných to byla bariatrická lůžka, převozová křesla,
sprchovací lůžka a mycí boxy. Celkově nemocnice získala díky těmto
dotacím přes sedm miliónů korun.
Z úspěchů roku 2017 je nutno též zmínit výborné umístění nemocnice
v celostátním srovnávacím šetření realizovaném neziskovou organizací
HealthCare Institute, kde ve finančním zdraví byla na třetí pozici v ČR mezi
nemocnicemi zřízenými městy a obcemi.
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Městská sportovní zařízení

MĚSTSKÝ ÚŘAD

Naše organizace spravuje pět samostatných sportovních areálů, a to
multifunkční halu, krytý plavecký bazén, fotbalový stadion, letní
koupaliště a nově tělocvičnu Radobýl.

Provoz multifunkční haly trval celý kalendářní rok.
Ledovou plochu, s výjimkou odstávky od poloviny dubna do července,
využívali hokejisté HC Stadion Litoměřice, který má mužstva žáků od 2.
třídy po družstvo juniorů, tedy celkem 9 žákovských družstev a 1 družstvo
dospělých. Litoměřický stadion využívají všechny týmy.
V období duben – červenec byla prováděna oprava osvětlení nad ledovou
plochou, z tohoto důvodu nebyla položena plocha pro in-line hokej. V
červenci a srpnu probíhala sportovní soustředění, při kterých byla využita
také kapacita ubytovny. Ta byla naplněna také v jiných měsících, kdy se
konala soustředění např. reprezentačního juniorského týmu Austrálie.
V průběhu roku byla ledová plocha využita také týmy z řad veřejnosti pro
rekreační sport nebo oddílem krasobruslení ASK Lovosice. Pořádány byly
také sportovní turnaje mládeže. V dopoledních hodinách pracovních dní
probíhalo bruslení žáků mateřských a základních škol.
Třikrát týdně bylo pořádáno bruslení pro veřejnost a každou sobotu a neděli
kurz bruslení pro malé děti, během školních prázdnin a státních svátků se
počet bruslení pro veřejnost zvyšoval.
Velkou tělocvičnu využívaly košíkářky TJ Slovanu Litoměřice, žáci a žákyně
tenisového oddílu Slavoje Litoměřice nebo fotbalisté FK Litoměřicko. Zbytek
hodin využila veřejnost.
Tělocvičnu juda využíval judistický oddíl Sport Judo Litoměřice.
V průběhu roku byly pořádány ve spolupráci se ZŠ Linqua Universal a AŠSK
florbalové turnaje žáků základních škol.
Pokračovala spolupráce s Mateřskou školou Litoměřice, p. o. – saunování
dětí navštěvujících mateřské školy v Litoměřicích. Mateřská škola také
využívala pravidelně velkou tělocvičnu pro cvičení dětí.
V objektu probíhala běžná údržba.

Provoz krytého plaveckého bazénu trval po celý rok, mimo
odstávky v měsíci červenci.
Denní provozní doba začínala ve všední dny v 6.30 tréninkem plaveckého
klubu Litoměřice, který trval do 8.00 hod. V dopoledních hodinách ve
dnech pondělí, úterý a středa ve velkém bazénu probíhal plavecký výcvik
žáků základních škol. Čtvrteční a páteční dopolední hodiny byly vyhrazeny
pro veřejnost, popřípadě krátkodobějšímu plavání středních škol. V pondělí
a úterý v dopoledních hodinách probíhalo v prostorách malého bazénu
plavání mateřských škol, ve středu, čtvrtek a pátek plavání kojenců a rodičů
s dětmi. Každé úterý též probíhá předplavecký výcvik specielně určený
pro handicapované děti, nově od září přibyl v pondělí odpoledne plavecký
výcvik pro předškolní děti a speciální aquaerobik pro seniory. O odpolední
a večerní hodiny se dělili sportovci (Plavecký klub Litoměřice, 1.TPŠ a Klub
potápěčů Kraken), organizace (vojsko, Městská nemocnice a Svaz postižených
civilizačními chorobami) a veřejnost. Dále byl v bazénu vyhrazen čas pro
plavání budoucích maminek pod odborným dozorem a jedna hodina týdně na
cvičení aquaerobiku.
Mimo toto pravidelné využití bazénu se konaly závody plaveckého oddílu,
závody organizované Svazem postižených dětí, závody speciálních škol,
závody 1. TPŠ a potápěči. Ve spolupráci s ČČK proběhlo školení první
pomoci při záchraně tonoucího pro dobrovolníky ČČK. V únoru proběhl 2.
ročník akce Přeplav svůj La Manche, pořádaný ve spolupráci klubu LiPen,
Zdravého města Litoměřice, SPCCh Litoměřice a MSZ Litoměřice, zaměřený
na pohybovou aktivitu seniorů.
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Jaromír Tvrzník
Poznejte ředitele
Narodil jsem se v Litoměřicích
a strávil jsem v nich celý svůj život.
Mám naše město rád a nedovedu si
představit, že bych žil někde jinde.
Jsem absolventem SPŠS a sportovní
školy Palestra.
Nejprve jsem pracoval jako technik
v bytovém podniku. V roce 1987 jsem
se stal vedoucím zimního stadionu.
Od roku 2001 jsem ředitelem
příspěvkové organizace Městská
sportovní zařízení v Litoměřicích.
Celkem 28 let (1975 – 2003) jsem
se věnoval sportovní přípravě
mládeže, trénoval jsem malé
hokejisty v HC Stadion Litoměřice.
Jsem činný i ve vedení tohoto klubu,
dnes jako místopředseda.
V poslední době mi velkou radost
udělala rekonstrukce zimního
stadionu a také postup „A“ týmu HC
Stadionu Litoměřice do „1. ligy ČR“.

Krytý
bazén prošel
rekonstrukcí, máme
nové rozvody vody do
sprch velkých šaten a sauny,
včetně nových sprch a
podhledů v sauně
i dětských
šatnách.
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Návštěvnost
letního
koupaliště 2017

34.000

Součástí provozu v krytém plaveckém bazénu je také sauna, vířivá vana
a posilovna. Sauna s provozní dobou každý den mimo neděle, časy otevření
se přizpůsobovaly zájmu veřejnosti, nejdelší otevírací doba byla v zimních
měsících. Vířivá vana a posilovna byly otevřeny od devíti do jednadvaceti
hodin.
Během odstávky došlo, mimo každoroční údržby, k výměně rozvodů vody do
sprch velkých šaten a sauny, včetně nových sprch a podhledu v sauně. Dále
byla provedena kompletní oprava prostoru sprch dětských šaten a oprava
zateplení stropu stanoviště plavčíků.
Provoz fotbalového stadionu probíhal ve všedních dnech v odpoledních
hodinách, kdy zde trénovali fotbalisté FK Litoměřice. O víkendech se hrála
fotbalová utkání.
Letní koupaliště jsme provozovali od 8. května do 15. září, prodloužení
o květen a září umožnila úpravna pro brouzdaliště a dětský bazén, která
poskytla možnost přihřívat vodu těchto bazénů a provozovat je i v období,
kdy by jinak voda měla maximálně 18 °C. Provozní doba se přizpůsobovala
počasí, otevřeno v hlavní sezoně bylo od 10.00 – 20.00 hod. Návštěvnost
se pohybovala podle počasí až po 2.700 osob / den. Celková návštěvnost
(34 000) byla lehce nadprůměrná díky příznivému počasí v závěru sezony.
Po celou sezonu byla využívána sportoviště (hřiště na tenis, plážový
volejbal a fotbal, šestkový volejbal, košíkovou, miniaturgolf, petanque a
stolní tenis a trampolíny). V rámci spolupráce se sportovci se v areálu
koupaliště uskutečnila část letní přípravy mladých hokejistů, košíkářů,
potápěčů atd. 3. 6. proběhl na koupališti tradiční Dětský den, organizovaný
ve spolupráci se sportovními oddíly a dalšími organizacemi (Hasiči
Terezín, Feld artilerie corps Terezín, Zdravé město Litoměřice, VZP
Litoměřice). Akci přálo počasí a navštívilo ji přes 2 200 občanů města.
Další akcí byl nultý ročník Dne seniorů, poslední prázdninový pátek.
I přes nepřízeň počasí se ho zúčastnilo 150 seniorů a akce prokázala
životaschopnost.
Sauna na koupališti byla v provozu od ledna do dubna a od října do
prosince, sedm dnů v týdnu, převážně v odpoledních hodinách. Od května do
září v prostorách sauny fungovala ubytovna.
Tělocvičnu Radobýl jsme začali provozovat ve druhém pololetí 2017.
Tělocvičnu využívá oddíl košíkové Slovanu Litoměřice a oddíl šermu
Slavoje Litoměřice.

Max. denní
návštěva letního
koupaliště 2017

2.700
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Technické služby města
Technické služby města Litoměřice jsou příspěvkovou organizací města,
jejíž hlavním úkolem je zabezpečení záležitostí, které jsou dle § 35
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v zájmu jejich občanů v oblasti
komunálních služeb. Předmětem činnosti navazující na hlavní účel zřízení
organizace je zabezpečování čistoty města, správy a údržby města, údržby
majetku a veškerá další činnost pro zřizovatele. Zřizovací listina umožňuje
Technickým službám města Litoměřice doplňkovou činnost. Vedle těchto
dvou činností zajišťují Technické služby města Litoměřice pro město
Litoměřice na tzv. Mandátní smlouvu následující činnosti: parkování,
provozování veřejného WC, správu městského hřbitova, správu autobusového
nádraží a nucených odtahů silničních vozidel, vraků a opuštěných vozidel.
Uplynulý rok 2017 byl z hlediska financování poměrně náročný, ale byl
ovlivňován ustupující recesí. Největším problémem byl nedostatek lidských
zdrojů v dělnických profesích. Celoročně v kmenovém stavu chybělo 8-10
pracovníků. Zřizovatel poskytl Technickým službám města Litoměřice
v roce 2017 dostatečně vysoký neinvestiční příspěvek na provoz tak, aby
TSM mohly splnit všechny úkoly.
Pracovní procesy byly v roce 2017 dle plánovaných harmonogramů,
nedocházelo k výkyvům v plnění jednotlivých pracovních činností.
Standardní pracovní úkoly byly plněny v souladu s požadavky zřizovatele.
Jako velmi pozitivní se ukázalo posunutí začátku údržby zeleně do první
dekády měsíce dubna. Významnou změnou proti předcházejícím rokům byla
změna v systému oprav komunikací. Po dohodě se zřizovatelem TSM zajišťují
při celkových opravách celých ulic frézování stávajících povrchů, odvoz a
uskladnění vzniklého obrusu, provádí přípravné a úklidové práce. Položení
finálního povrchu provádí firma specializovaná na tyto práce.
V roce 2017 byly tímto způsobem opraveny následující ulice: Horova,
Halasova, Zelenkova, Krátká, Jungmannova, Vrchlického, Hrubínova a část
ulice Elišky Krásnohorské. Stav místních komunikací není dobrý a bude
zapotřebí delšího časového úseku k jeho zlepšení. V neposlední řadě došlo
nasazením nového recyklátoru k lepšímu využití jinak těžko použitelného
materiálu, kterým je ABJ směs na opravu lokálních výtluků, a tím
i k šetrnějšímu přístupu k životnímu prostředí.
Technické služby města Litoměřice za rok 2017 dosáhly kladného
hospodářského výsledku, a to ve výši + 849 tis. Kč, což svědčí o dobré a
poctivé práci pracovníků Technických služeb města Litoměřice, za kterou je
jim na tomto místě potřeba vyslovit poděkování.
Stejně tak jako v několika předcházejících letech i v roce 2017 Technické
služby města Litoměřice investovaly do pořízení dlouhodobého hmotného
majetku. Celkové investice činily 5.546.115,30 Kč. Nejvýznamnější
investicí bylo pořízení kolového nakladače, podvozek Iveco s hákovým
nosičem a nákladní automobil s hydraulickou rukou.
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MĚSTSKÝ ÚŘAD

Ing. Ivo Elman
Poznejte ředitele
Od roku 1998 jsem občanem
krásného města Litoměřice,
u technických služeb města pracuji
od roku 1997, kde jsem nejprve
zastával funkci ekonoma, do funkce
ředitele jsem nastoupil roku 2009.
Práce u TSM je zajímavá, protože
jejím hlavním cílem je zpříjemnit
občanům města jejich život, což
mne naplňuje. Rozsáhlou činnost
technických služeb zajišťuje
téměř stovka lidí, která tvoří dobrý
kolektiv.

„Technické
služby města
Litoměřice jsou
stabilní ekonomickou i
personální organizací a pevně
věřím, že i v následujících
letech bude kvalitně plnit
úkoly, pro které byla
zřízena.“
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Mgr. Karel Kynzl
Poznejte ředitele
Po státních zkouškách na vysoké škole jsem
osm let pracoval v zahraničí, v Německu. Na
Masarykovu základní školu v Litoměřicích jsem
nastoupil jako učitel tělesné výchovy a zeměpisu
v roce 2001. V roce 2003 jsem byl jmenován do
funkce zástupce ředitele a v roce 2009 jsem se
stal ředitelem této školy. Již od dob studií na
gymnáziu jsem chtěl být učitelem. Cítil jsem,
že práce s dětmi je to, co mě bude v budoucím
životě naplňovat. To, že budu učit právě tělesnou
výchovu, rozhodl fakt, že jsem byl od dětství
aktivní sportovec. Jako cíl jsem si dal vytvořit
pro děti esteticky příjemné prostředí, a to nejen
v budově školy, ale i jejím okolí. V posledních
pár letech se velmi intenzivně snažíme vtáhnout
do dění školy rodiče, prarodiče i ostatní
příbuzné. Veškerá tato snaha mě velmi naplňuje
a předpokládám, že je kvitována ze strany dětí,
rodičů i litoměřické veřejnosti. Jako pozitivní
zpětnou vazbu naší práce vnímáme velký zájem
o naši školu především v období zápisu do
prvních tříd. V posledních několika letech se
můžeme chlubit dosažením maximální kapacity
naplněnosti školy.

„Snahou je taková
příprava žáků, aby se
z nich stali slušní lidé s
všeobecným základním vzděláním,
kteří budou schopni obohatit
a pozitivně ovlivnit naši
společnost.“

WEB

Masarykova základní škola
Příspěvková organizace Masarykova základní škola Litoměřice je základní
školou bez specializace s výukou některých předmětů v anglickém jazyce již od
první třídy. Projekt běží 14. rokem za podpory spolku Easy English z. s., který je
klíčovým partnerem při realizaci této výuky. Důraz je kladen na rodinnou atmosféru
školy, zvyšování úrovně mezilidských vztahů a rozvoj cizojazyčných i pohybových
dovedností dětí. Masarykova škola je 1. FAIRTRADEOVOU ŠKOLOU v České republice,
je také nositelem certifikátu RODIČE VÍTÁNI. Škola se zapojila do projektu
ekologického nakládání s vyřazeným elektromateriálem a získala certifikát ZELENÁ
ŠKOLA. ZŠ se stala partnerskou institucí pro BRITISH COUNCIL, díky tomu jsou
žákům umožněny prestižní cambridgeské zkoušky z anglického jazyka úrovně KET a
PET. Od září 2016 je škola naplněna takřka na svou maximální kapacitu.
Stěžejní událostí roku byla návštěva ministra školství, mládeže a tělovýchovy
prof. PhDr. Stanislava Štecha, CSc., a to v listopadu 2017. Byl to již druhý ministr
během dvou let, který školu navštívil. Jeho předchůdkyně, ministryně školství,
mládeže a tělovýchovy Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D., si školu prohlédla v březnu
2016. Ministr školství ocenil jazykovou přípravu žáků na škole v rámci Anglického
programu ve spolupráci se spolkem Easy english, seznámil se s fairtradovými
aktivitami i projektem na vybudování odborných učeben v podkroví hlavní budovy.
Na závěr navštívil první a třetí třídu, kde probíhala bilingvní výuka výtvarné
výchovy a pracovních činností. Pohovořil s rodilými mluvčími v jejich rodné
angličtině a pochválil malé žáky za jejich aktivitu a šikovnost.
Hlavním investičním záměrem roku 2017 byla plánovaná oprava běžecké dráhy na
školním hřišti a vybudování beachvolejbalového hřiště v prostoru nevyužívaného
sektoru pro skok vysoký. Práce byly zahájeny 4. 4. 2017. Opravu běžecké dráhy
zrealizovala firma Gertabau a hlavní práce na vybudování hřiště za pomoci sponzorů
školy provedly Technické služby města Litoměřice. Významnou měrou se na výstavbě
tohoto hřiště podíleli někteří zaměstnanci školy, především v průběhu hlavních
prázdnin. Na jaře 2017 také proběhla oprava trhlin povrchu jednotlivých kurtů a
hřišť speciální gumovou směsí.
Po výměně oken zrealizované na konci školního roku 2015/2016 pokračovaly v roce
2017 práce spojené s projektem EPC na úsporu energií v obou budovách organizace.
Jednalo se o fázi výměny světelných trubic v osvětlení a instalace spořicích prvků
na toaletách a ve vodovodních kohoutcích. Dále se řešily problémy s topením a
regulací vytápění, kdy systém jevil značnou poruchovost. Definitivně se topný
systém upravil až během července a srpna 2017 – instalace kompenzátorů.
Ve škole také proběhlo malování chodeb a tříd. Některé prostory byly vymalovány dle
aktuální potřeby, především budova „Domečku“. V závěru roku byly nakoupeny lavice
do dvou tříd, nové tabule a provedena rekonstrukce videozvonků. Byla provedena 2.
etapa modernizace školní PC sítě, kdy byly zakoupeny nové wifi stanice. Škola začala
používat nový elektronický informační systém EDOOKIT, který umožnil výrazné
zlepšení komunikace se zákonnými zástupci žáků
Na počátku roku 2017 pak byl přihlášen projekt na výstavbu jazykových a
technických odborných učeben v podkroví školy do IROP Severozápad. Hodnocení
projektů mělo proběhnout v období červenec – září 2017. Stále tedy čekáme a
věříme v úspěch!
V souvislosti s anglickým programem výuky ve škole skládali žáci 9. ročníků již po
několikáté mezinárodní certifikát pořádaný British Council v Praze na KET (úroveň
A2 podle SERR - Společný evropský referenční rámec) a PET (vyšší úroveň B1 podle
SERR). Žáci se pravidelně zapojují do různých soutěží vědomostního, dovednostního
i sportovního zaměření a pořádají řadu projektů.

Přehled akcí 2017:
Leden
1.místo okres matematická olympiáda ktg. Z5
3. místo okres matematická olympiáda ktg. Z9
Účast na Tříkrálové sbírce – Farní charita
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ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32 je plně organizovanou školou, která se profiluje
jako technicko-sportovní škola. V současné době je zároveň fakultní školou UJEP
a spolupracuje s FTVS. Také je od roku 2015 zařazena do sítě škol „Podporujících
zdraví – Zdravá škola“. Cílem školy je kvalitní základní vzdělání žáků s podílem
technických dovedností (informatika, práce s materiály, práce s digitální technikou) a
schopností chovat se odpovědně ke zdraví svému i druhých.
Škola je zapojena do projektu EU VVV „Kvalitní učení“ V rámci výuky se v průběhu
školního roku uskutečnila řada projektových dní, kdy se skupiny žáků věnovaly
jednotlivým tématům. Uskutečnily se tyto projektové dny: „Volby – školní parlament“,
„Atletika pro nejmenší“ „Zahradní slavnost“, „Poznáváme Fairtrade“. Škola dále
organizovala menší projekty ve spolupráci s Mateřskými školami, jako např.: Sportovní
olympiáda, celoroční pohybové aktivity v tělocvičně školy, všeobecné pohybové
aktivity – např. atletika a gymnastika, minikopaná, florbal.
Škola také pořádá širokou škálu pravidelných mimoškolních aktivit v rámci školního
klubu a školní družiny. Zde škola pokračuje v pilotním programu „Hodina pohybu
navíc“, která je zaměřena na využití volného času dětí bezprostředně po skončení
školní výuky. Škola je též zapojena do projektu ČAS a Atletika pro děti. V rámci Měsíce
zdraví: Chování v mimořádných událostech a projektový den „Zdravý životní styl,
zdravá výživa – svačina. Dále pak ADVENTNÍ JARMARK – kdy výtěžek z této akce
ve výši 12 000 Kč byl věnován Klokánku Litoměřice. Škola také úzce spolupracuje
s Rozmarýnem. Organizace je zapojena do projektů „Obědy pro děti“. Dále do
projektů Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“ – kde spolupracuje
se střední školou Resslova v Ústí nad Labem, dále spolupracuje se Vzdělávacím
centrem Podkrušnohoří, CHKO ČS, AŠSK, NIDV, projekty EU VVV a projektů vypsaných
společností MONDI.
Škola v rámci EVVO třídí odpad, organizuje pravidelně sběr papíru a elektrobaterií.
Aktivně se zapojuje do akcí pořádaných městem Litoměřice, jako například Dny zdraví,
Cyklohappening, Sportovní jarmark, Technické a letní hry. Zároveň také spolupracuje
s řadou sportovních oddílů, např. Slavoj Litoměřice, Slovan Litoměřice. Škola provozuje
městské sportoviště v areálu školy, které je určeno žákům i široké veřejnosti.
Řada pořádaných akcí byla otevřena rodičům i široké veřejnosti. Např. Adventní
jarmark, Tříkrálová sbírka, Večerní bruslení, Plavání, Dýňový dýchánek, Zahradní
slavnost, Tvořivá dílna. V rámci volnočasových aktivit škola také organizovala
Příměstskou družinu, Atletické soustředění a Turistické výlety pro rodiče s dětmi. Též se
prezentovala na veřejnosti několika vystoupeními pro seniory, rodiče, školní jídelnu a
pro náhradní rodinnou péči v parku Václava Havla.
Mimo jiné se účastnila akce „S jídlem si „ne“hrajeme“, kde opět vybojovala 1. místo.
Všechny aktivity byly propojeny s výukou a filosofií Zdravé školy.
Ve školním roce 2016/2017 navštěvovalo školu 311 žáků základní školy a 14 žáků
přípravné třídy. V uplynulém období se naše organizace aktivně podílela na různých
soutěžích, kterých se žáci s výbornými výsledky zúčastnili. Mnoho soutěží škola
pořádala či spolupořádala, včetně zapojení do školních projektů a mimoškolních akcí
(Program Atletika pro děti, spolupráce s ISŠ, SEVER a Mateřskými školami, veslařská
regata, Policií ČR, SPgŠ, prohlídky města). Ve škole jsou dále realizovány předmětové
a sportovní soutěže pro žáky ve spolupráci s DDM Rozmarýn (ČJ, D, recitace, M, CH). Při
Školním klubu bylo zřízeno Centrum sportu, a to ve spolupráci s OR AŠSK Litoměřice.
Finanční prostředky z veřejných rozpočtů byly čerpány dle poskytnuté dotace. Škola
hodnotila v průběhu roku dodržování závazných ukazatelů a sledovala účelnost
použitých finančních prostředků. Na základě čerpání byly provedeny rozpočtové změny.
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Mgr. Blanka Ježková
Poznejte ředitelku
Na školu jsem nastoupila v srpnu
2012. Předtím jsem pracovala jako
ředitelka soukromé školy Lingua
Universal, a to od roku 1994.
Společně s kolegy ze školy se
snažíme budovat „Zdravou školu“.
Důležitá je pro nás pohoda
prostředí, zdravé učení, otevřené
partnerství s podílem sportu
a techniky a nadstandardním
volnočasovým programem, prostorem
pro tvořivost a individualitu. A jsme
rádi, že se nám to daří.
Svoji práci mám ráda, baví mne
práce s dětmi i hledání možností,
jak dále rozvíjet školu.
Mým koníčkem je sport. I proto
vykonávám funkci okresního rady
Asociace školních sportovních klubů
ČR a připravuji sportovní soutěže
pro žáky a studenty.

„Důležitá je
pro nás pohoda
prostředí, zdravé učení,
partnerství s podílem sportu
a techniky a nadstandardním
volnočasovým programem,
prostorem pro tvořivost
a individualitu.“
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Základní škola Ladova

Základní škola Ladova, která se nachází na samém okraji města na
sídlišti Pokratice, je úplnou základní školou. V roce 2017 ji ve 24
třídách navštěvovalo 560 dětí, což je kapacita školy.
Vzdělávací program se jmenuje - Učíme se, tvoříme a sportujeme pro
život.

Mgr. Václav Červín
Poznejte ředitele
Do školy jsem nastoupil jako
student – brigádník při studiu
na VŠ v létě 1989. Škola se měla
v září otevírat, a tak bylo potřeba
položit koberce, smontovat nábytek,
vše zkompletovat, aby 1. září
mohly nastoupit první děti do nové
sídlištní školy – byl jsem pomocník
školníka. Už jsem ve škole zůstal
– od září jsem začal ve škole učit
a studium na VŠ jsem dokončil při
práci. Po 10 letech jako učitel jsem
byl jmenován zástupcem ředitele
a po dalších pěti letech ředitelem.
Školu mám jako druhý domov. Jsem
rád, že naše škola dobře funguje a
je kapacitně zcela naplněna. Nikdy
neříkám, že jdu do práce, celý život
chodím do školy…

„Jsem rád, že
naše škola dobře
funguje a je kapacitně
zcela naplněna. Nikdy
neříkám, že jdu do práce.
Celý život chodím do
školy.“

Děti jsou vzdělávány ve dvou školních pavilonech v moderně
vybavených kmenových třídách. Výuku samozřejmě doplňují učebny
speciálně zaměřené na jednotlivé obory – jazyky, výtvarnou výchovu,
hudební výchovu, 2 učebny na informatiku.
Protože je ZŠ Ladova školou sportovní, disponuje dvěma tělocvičnami.
V areálu školy je víceúčelové sportoviště s umělým povrchem. Ve
sportovních soutěžích naši žáci dosahují velkých úspěchů. Pravidelně
se umísťují v atletice, Odznaku všestrannosti olympijských vítězů (OVOV)
a tak dále. Výjimkou není ani účast na republikových finále.
Právě pro děti sportovně nadané, ale i pro ty ostatní, jsou během školního
roku zařazovány velmi zajímavé sportovní aktivity. Děti pravidelně
vyjíždějí na lyžařské výcviky, cyklistické a vodácké kurzy a samozřejmě
i na lehce turisticky zaměřené ozdravné pobyty, a to již od 1. ročníku.
Sportovně vyžít se mohou děti také během přestávek, chodby pavilonu 1.
i 2. stupně jsou totiž vybaveny stoly na stolní tenis.
Velmi kvalitní je zde také oddíl juda, který dosahuje mezinárodních
úspěchů. Při škole funguje také atletická přípravka.
Samozřejmě nejen sportem je člověk živ. ZŠ Ladova také nabízí rozšířenou
výuku cizích jazyků. Od 1. třídy se děti učí anglickému jazyku a v 7. třídě
si pak volí jazyk druhý. Ten si vybírají z nabídky jazyka německého a
ruského. Mnozí žáci se také pyšní dobrými výsledky ve vědomostních
olympiádách v okresních, krajských, ale i ústředních kolech.
Velmi dobrých výsledků dosahují žáci především v celostátních
i mezinárodních soutěžích, a to díky vyučujícím výtvarných oborů.
Ti nabízejí dětem kromě klasické výuky i řadu mimoškolních aktivit.
Výtvarna je dokonce vybavena speciální pecí na keramiku.
Pedagogický sbor, vysoce aprobovaný a především s velmi nízkým věkovým
průměrem, však nezapomíná ani na žáky s vývojovými poruchami učení.
Ve škole pracují dvě kvalifikované dyslektické poradny právě pro tyto
děti, vybavené moderními pomůckami. Pro žáky se zdravotním postižením
je připraven kompletní bezbariérový přístup.
ZŠ Ladova se neuzavírá žákům ani po skončení vyučování. Pro vyplnění
volného času nabízí dětem a jejich rodičům velmi pestré a zajímavé
aktivity. V rámci školy totiž existuje Školní klub. Ten dětem nabízí různé
sportovní kroužky, kde se děti učí tenis, míčové hry, florbal, stolní tenis,
lezení na umělé stěně a další.
V rámci činnosti školní družiny mají děti na výběr z mnoha kroužků, např.
Flétna, Malý zdravotník, Výtvarný kroužek, Keramika, Kuchtíci, Divadelní,
Grafomotorický atd.
Dbáme rovněž na zdravý životní styl našich žáků. Účastníme se několika
programů, které tuto myšlenku podporují, např. Zdravá škola, Ovoce do
škol, Zdravá pětka.
Po vyučování mají děti možnost stravovat se v jídelně umístěné přímo ve
škole, nemusí tedy nikam přecházet.

Významné
Přehledúspěchy
akcí 2017:
žáků:
-vítězství žáků 6. a 7. ročníku v krajském kole halové kopané
-vítězství žákyně 8. ročníku v krajském kole dějepisné olympiády (31.místo v celostátním
Leden
kole)
1.místo
matematická
olympiáda
ktg. Z5
-2. místo dívek – 6.-7.
ročníkokres
v krajském
finále Poháru
rozhlasu - soutěže
v atletice
-účast v celostátním
soutěže
v ruském
jazyce – Puškinův
památník
3. kole
místo
okres
matematická
olympiáda
ktg. Z9
-úspěch žáků školy ve
výtvarné
–„Správným
směrem“
- 1.-5.
místo žáků naší školy
Účast
nasoutěži
Tříkrálové
sbírce
– Farní
charita
-4. místo družstva školy v republikovém finále OVOV - odznak všestrannosti olympijských
vítězů
-3. místo družstev chlapců i děvčat v krajském kole přespolního běhu
-zisk 6 medailí z Mistrovství ČR v judu (1-3-2), družstvo dorostu 2.místo v ČR
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Základní škola Boženy Němcové
Je úplnou základní školou umístěnou nedaleko centra města v ulici Boženy
Němcové. Již řadu let patří mezi rodiči nejžádanější školy ve městě. V roce
2017 ji navštěvovalo 500 žáků v 18 třídách.
Vzdělávací program školy se jmenuje Božena - harmonická škola. Harmonie
je jinými slovy rovnováha a vzdělávací program školy drží v rovnováze celý
výchovně vzdělávací proces tak, aby žákům poskytoval všestranný rozvoj jejich
osobnosti.
Harmonie je ale také hudební disciplína a tímto způsobem chce dát „Božena“
(jak se škole ve městě říká) najevo svůj zájem o rozšířené vyučování hudební
výchovy a zaměření na estetické předměty a cizí jazyky.
Božena je také místem, kde působí 2 výběrové pěvecké sbory Puellae cantantes
a Páni kluci (a jejich dalších 10 oddělení), které reprezentují nejen své město,
ale i celou Českou republiku na řadě mezinárodních akcí. Za všechny zmiňme
alespoň Světové sborové olympiády (Cincinnati a Riga) odkud si sbory přivezly
zlaté a stříbrné medaile, dále pak renomované soutěže a hudební festivaly v řadě
evropských států a z nich celá plejáda zlatých a stříbrných ocenění. V roce 2017
se oba sbory začaly intenzivně připravovat na X. Světovou sborovou olympiádu,
která se uskuteční v Jihoafrické republice v červenci příštího roku.
Při výuce angličtiny je samozřejmostí účast rodilého mluvčího. Od druhého
stupně je žákům nabízena možnost volby výuky druhého jazyka, kterým je
francouzština, němčina nebo ruština. Škola čerpá dotaci z Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání, kterou mj. zajišťuje tandemovou výuku matematiky
(v pátém až osmém ročníku vyučují jednu hodinu matematiky v týdnu dva
aprobovaní učitelé společně). Rovněž výhodně využívá i dalších projektů EU.
Při výuce se využívají moderní cloudové aplikace G Suite for education. Od září
2017 používá moderní školní systém Edupage pro komunikaci mezi učiteli a
rodiči, učiteli a žáky.
V roce 2017 Základní škola v ulici B. Němcové pořádala již 21. ročník svého
sborového festivalu Litoměřická notička. Za podpory města se tak uskutečnily
tři festivalové koncerty na různých místech Litoměřic. Novinkou tohoto ročníku
bylo konání regionálních kol soutěží dětských a středoškolských pěveckých
sborů, které škola pořádala ve spolupráci s NIPOS Artamou Praha.
Na škole působí školní orchestr, žáci mají možnost navštěvovat i další volitelné
předměty - výtvarné techniky a sportovní hry. Aktivní je rovněž mediální
kroužek, který vydává školní časopis a provozuje i dětskou školní televizi Tv
Božka.
Jsou zde dobře vybavené učebny a další prostory (např. pro školní družinu).
V září 2017 byla otevřena nová „čítárna“ s knihami, novými chromebooky a
čtečkami knih. K dispozici je další počítačová učebna, dvě učebny jazyků,
odborná pracovna pro výuku výtvarné výchovy, hudebna a školní kuchyňka. Pro
sportovní vyžití žáků je k dispozici tělocvična a venkovní sportoviště s umělou
trávou. K výuce je využíván i areál školy, kde jsou kromě dvou venkovních
učeben k dispozici školní pozemky i jezírko s rybami. Zde žáci v případě
příznivého počasí relaxují i o velkou přestávku a je tu i koutek pro školní
družinu, prolézačka se skluzavkou pro malé děti aj.
Na škole působí aktivní spolek rodičů, který se školou úzce spolupracuje.
„Božena“ je pedagogickou institucí s certifikátem Rodiče vítáni.
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PaedDr.

Václav Hanč, Ph.D.

Poznejte ředitele
Na „ Boženu“ - Základní školu v ulici
B. Němcové - jsem nastoupil v roce 1992
jako učitel a garant rozšířeného vyučování
hudební výchovy, které se od toho roku
začalo realizovat. Od roku 1994 jsem
ředitelem školy, jsem zároveň autorem
koncepce jejího zaměření.
Od malička jsem chtěl být učitelem, baví
mě práce s dětmi i dospělými lidmi. Díky
vedoucí funkci mohu realizovat nápady,
jak by se měla škola profilovat, kam má
směřovat. Těší mne, že si zde mohu budovat
tým lidí, kteří jsou podobného založení
a smýšlení jako já. Spolu s mými kolegy
se stále zamýšlíme nad tím, jak zkvalitnit
naši výuku a jak dětem zpříjemnit povinnou
školní docházku. Myslím si, že budování
dobrého jména školy je běh na dlouhou
trať, a že se nám to na Boženě daří. Jako
zakladatel, umělecký vedoucí a sbormistr
litoměřického chlapeckého sboru Páni
kluci se na tom i osobně podílím.

„Spolu s mými
kolegy se stále
zamýšlíme nad tím, jak
zkvalitnit naši výuku a jak
dětem zpříjemnit povinnou
školní docházku.“
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Základní škola U Stadionu
Škola se dlouhodobě zaměřuje na rozšířenou výuku cizích jazyků,
matematiky a přírodovědných předmětů. Počet dětí v roce 2017 byl 522 žáků
ve 20 třídách.

Nejvýznamnější akce

Mgr. Milan Sluka
Poznejte ředitele
ZŠ U Stadionu jsem začal navštěvovat již
od roku 1972 (rok po otevření školy), a
to nejprve jako žáček školou povinný. Po
svých studiích na pedagogické fakultě
jsem se v roce 1990 na školu vrátil
už coby začínající učitel matematiky,
fyziky, informatiky a jiných předmětů. V
roce 1997 jsem byl jmenován zástupcem
ředitele školy na ZŠ Máchovy schody. Po
šesti letech jsem se na ZŠ U Stadionu
vrátil a působím zde do současnosti na
pozici ředitele školy. K tomu, aby naše
škola měla stále dobré jméno a byla
žádána rodiči pro svou kvalitní výuku,
je samozřejmě nezbytný dobře fungující
učitelský sbor, na který se může ředitel
spolehnout. A ten mám. I z tohoto důvodu
mi škola poskytuje příjemné pracovní
prostředí a jsem rád, že je již přes
čtyřicet let součástí mého života.

„K tomu,
aby naše škola
měla stále dobré
jméno a byla žádána rodiči
pro svou kvalitní výuku, je
nezbytný dobře fungující
učitelský sbor.
A ten máme.“

Den duševní a předvánoční harmonie
Aby tento projekt dostál svému jménu, nabídl dětem širokou škálu
příležitostí pro jejich harmonický rozvoj. Žáci byli předem rozděleni
do celkem třinácti rukodělných dílen a několika dalších stanovišť
s hudebními či pohybovými aktivitami. V rámci rukodělných dílen si mohli
vyzkoušet například práci s keramikou, malbu na sklo, aranžování, výrobu
vánočních přání, svíček či dárkových tašek. Mezi pohybové aktivity byly
zařazeny společenské, moderní a country tance a nechyběla ani jóga, která
učí klidu mysli a harmonii duše. Pozitivní stránkou celé akce bylo rovněž
to, že se na jednotlivých stanovištích sešli žáci z různých tříd napříč
celou školou. Po skončení této části se děti opět rozešly zpět ke svým
spolužákům, aby vydařený projektový den zakončily vánoční výzdobou své
třídy, včetně vánočního stromečku.
Vybudování stezky „Bosou nohou“ na školním hřišti
V rámci tzv. participativního rozpočtování byla na školním hřišti
vybudována stezka „Bosou nohou“. Jde o 40 m dlouho stezku z převážně
přírodních materiálů, určenou pro chůzi bosou nohou, která je velmi
prospěšná pro děti s plochou nohou. Chůze v písku je příjemná, oblázky
lechtají, ale takové smrkové šišky už chodidlo skutečně potrápí. Vyzkoušet
sedmnáct různých povrchů si mohou děti i dospělí nejen ze školy.
Zapojení školy do projektu zjednodušeného vykazování (Výzva MŠMT
č.02_16_022)
Výzva podpoří na naší škole osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím DVPP, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností
pedagogů a pomůže škole při společném vzdělávání žáků, a to možností
personálního posílení o školního asistenta a školního speciálního
pedagoga. Zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)
do hlavního vzdělávacího proudu pomohou extrakurikulární aktivity
(Klub zábavné logiky a deskových her a Doučování žáků základní školy
ohrožených školním neúspěchem). Schválený rozpočet projektu: 1 273 202
Kč (z toho z ESF = 1 082 221,70 Kč a ze státního rozpočtu = 190 980,30
Kč).
Úspěchy našich žáků a žákyň
Matematická olympiáda – 2.místo (krajské kolo)
Náboj junior – 3.místo (krajské kolo)
Jáma lvová – 7.místo (republiková matematická soutěž)
Olympiáda v německém jazyce – 3.místo (krajské kolo)
Fyzikální olympiáda – 2.místo (krajské kolo)
Biologická olympiáda – 3.místo (krajské kolo)
Dějepisná olympiáda – 5.místo (krajské kolo)
Přebor škol v košíkové – 3.místo (krajské finále)
Florbal – 4.místo (krajské kolo)
Atletický čtyřboj – 4.místo (krajské kolo)
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Základní škola Na Valech

MĚSTSKÝ ÚŘAD

Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 je rozdělena do dvou budov, které
navštěvuje 375 žáků. V ulici Na Valech, kde je 16 tříd a přípravná třída, a
v Masarykově ulici, kde jsou 2 třídy (1.A a 2.A). Od září 2018 budou v ulici
Masarykova umístěny první třídy. Školní družina je dělena na 4 oddělení,
ve kterých je vedeno 126 dětí. Ty mají k dispozici velké množství kroužků
a aktivit.

ZŠ Na Valech obdržela čestný titul „EKOŠKOLA“.
Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem
je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní
prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.

Mgr. Petr Klupák
Poznejte ředitele

Dlouhodobá spolupráce s technickým klubem
Podporujeme informační technologie, technické vzdělávání, jazykovou výuku,
osobnostní a sociální výchovu, vztah k přírodě, aktivity mimo vyučování,
spolupráci s rodiči.

Akce, které škola pořádá nebo spoluorganizuje:
Lesní stezka, Hodiny moderní chemie, Den zvířat, Den zdravé výživy,
Odpoledne s fairtradem, Den prevence, Týden pomoci, Strašidelná
diskotéka, Strašidelný den, Valíkova výprava, Světový den Ekoškol, Tvořivé
sobotní dopoledne, Projektový den 1.A, Čertovská diskotéka, Mikuláš,
Vodní hry, Bruslení, Čertovské učení, Kouzlo vánoc, Vánoční jarmark,
Den otevřených dveří, Karneval, Sportovní den v bazénu, Fórum mladých,
Vítání jara, Lední hry, Den Země, Noc s Andersenem, Čarodějnický rej, Ples
SRPDŠ Koliba, Ukliďme město, Procházka po Zemi, Den bez úrazu, Den
dětí, Valíkova neděle, Finanční gramotnost - akce ve spolupráci s Českou
spořitelnou, Vysvědčení pro 9. ročník

Školní soutěže:
přespolní běh, skok vysoký, přehazovaná starší dívky, O nejkrásnějšího
mazlíčka, Sběr papíru, Sběr PET lahví, olympiády, Klokan, Klokánek,
recitační soutěž

Na pozici ředitele ZŠ Na Valech
jsem nastoupil v červenci 2015.
Dříve jsem pracoval jako učitel na
litoměřickém gymnáziu. Současná
práce mne velmi motivuje v mnoha
směrech. Pozice ředitele školy
v sobě zahrnuje jak zvládání
manažerských funkcí, tak vedení
lidí, vztahy s veřejností. Nezbytná
je znalost legislativy. Je třeba se
neustále zdokonalovat v efektivní
komunikaci, rozvíjet týmovou práci
a umět řešit vzniklé problémy či
konflikty. Právě proto není tato
práce monotónní a mám možnost se
neustále rozvíjet. Volný čas trávím
s rodinou a aktivně se věnuji sportu,
především fotbalu, i na pozici
rozhodčího ČFL a divize.

Zapojení do projektů:
Výzva 22, Ekoškola, E-twinning, Podpora žáků s SVP, Mistři kolegiální
podpory, Finanční gramotnost s Českou spořitelnou

„Podporujeme
informační
technologie, jazykovou
výuku, osobnostní a sociální
výchovu, aktivity
mimo vyučování
a spolupráci
s rodiči.“
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Základní umělecká škola

WEB

Základní umělecká škola Litoměřice byla zřízena městem Litoměřice ke dni 1. 1. 1995.
Škola má právní subjektivitu a hospodaří jako příspěvková organizace. Ve vedení školy je od
roku 2013 ředitelka Mgr. Dominika Valešková.

Mgr. Dominika Valešková
Poznejte ředitelku
Vedení základní umělecké školy jsem
se ujala v roce 2013. Péči o mladou
generaci považuji za úžasné poslání
a nádhernou práci. Mnoho let jsem
působila jako středoškolská učitelka,
věnovala se vedení pěveckých sborů
a flétnového souboru. Se svými kolegy
se snažím vytvářet podmínky pro
umělecké vzdělávání tisícovky žáků
v hudebním, výtvarném, literárně
dramatickém a tanečním oboru. Vedle
kvalitní výuky nabízíme žákům mnoho
akcí, koncertů, výstav, představení
i mezioborových projektů. Škola je dle
mého názoru významným místem pro
rozvoj kulturního života města i okolí
a zároveň místem, kde se nejenom žáci
cítí dobře a kam se rádi vracejí.

„Škola je
významným místem
pro rozvoj kulturního
života města i okolí a zároveň
místem, kde se nejenom
žáci cítí dobře a kam
se rádi vracejí.“

Ve školním roce 2016-2017 studovalo v ZUŠ 986 žáků, od 1. září 2017 se zvýšil počet žáků
na 991. Škola poskytuje umělecké vzdělávání ve všech uměleckých oborech – hudebním,
výtvarném, literárně dramatickém a tanečním. Pro zpřístupnění základního uměleckého
vzdělávání žákům z přilehlých obcí Litoměřic probíhá výuka hudebního oboru také na
pobočkách školy v Úštěku, Bohušovicích nad Ohří, Terezíně, Liběšicích a Žalhosticích.
Činnost školy zajišťuje celkem 47 pracovníků, 42 pedagogů a 5 nepedagogických
pracovníků.
Kvalitu výuky dokazují výsledky v soutěžích. V krajských kolech soutěží vyhlášených MŠMT
v roce 2017 získalo 13 žáků přední místa. Do nejvyššího kola postoupila violoncellistka
Ludmila Landová, která získala 2. místo. V ústředním kole uspěla také Magdaléna Pallasová
(3. místo) a Tereza Neužilová (čestné uznání). Výjimečné výkony podaly tyto klavíristky
i na mezinárodní klavírní soutěži Virtuosi per musica di pianoforte v Ústí nad Labem.
Mimořádného úspěchu dosáhl orchestr Schizzo Band, který v ústředním kole získal zlaté
pásmo. Úspěšní byli žáci Základní umělecké školy i v dalších soutěžích – Beethovenovy
Teplice, Soutěž Bohuslava Martinů, Mládí a Bohuslav Martinů, Hradecké guitarreando,
Přehlídka Talentů Teplice.
Během roku 2017 uspořádal hudební obor mnoho vlastních akcí - veřejné koncerty v Divadle
K. H. Máchy, koncerty orchestrů v konferenčním sále Hradu Litoměřice, varhanní koncerty
v kostele Všech svatých v Litoměřicích, řadu výchovných koncertů žáků ZUŠ Litoměřice
pro jiné školy, koncerty pro seniory. Žáci hudebního oboru vystoupili na mnoha akcích
pořádaných jinými organizacemi. Pro stálé zvyšování kvality je významná spolupráce
s konzervatořemi - Konzervatoří Teplice, Konzervatoří J. Ježka a Taneční konzervatoří
Praha. V rámci ZUŠ OPEN se vybraní žáci zúčastnili projektu „Mládí s filharmoniky“, který
vznikl ve spolupráci s Hudebním festivalem L. van Beethovena, Konzervatoří Teplice a ZUŠ
Ústeckého kraje. Škola se v roce 2017 zapojila do prvního ročníku ZUŠ OPEN také vlastní
akcí pro veřejnost s podtitulem „Brána umění otevřená“.
Mezi mimořádné projekty hudebního oboru ZUŠ Litoměřice patřila v roce 2017
Litoměřická letní filharmonie. Nad projektem převzal záštitu velvyslanec České republiky
ve Spolkové republice Německo Mgr. Tomáš Jan Podivínský. Projektu se zúčastnili žáci a
pedagogové z německých hudebních škol z Drážďan, Míšně, Radebeulu a Freibergu, dále žáci
českých základních uměleckých škol, studenti Konzervatoře Teplice a zpěváci litoměřických
pěveckých sborů. Celkem se koncertu zúčastnilo 127 hudebníků. Vyústěním projektu byl
krásný koncert, který si do letního kina přišlo poslechnout cca 500 posluchačů. V
rámci Litoměřického kulturního léta 2017 se v červnu 2017 uskutečnil ještě v prostorách
školní zahrady třetí ročník „Zahrady orchestrů“, přehlídky orchestrů, souborů i sólistů
hudebního oboru. Ve dnech 29. 6. – 4. 7. 2017 se konal koncertní zájezd žáků a pedagogů
do francouzského Montpellier. Hostitelskou školou byla partnerská klavírní škola Ecole
Rouvarel, se kterou ZUŠ Litoměřice mnoho let pravidelně spolupracuje.
Další ze zajímavých počinů hudebního oboru byl Koncert učitelů v Divadle K. H. Máchy 15.
11. 2017 a Symfonický vánoční koncert v Domě kultury Litoměřice 12. 12. 2017.
Velmi bohatá je činnost literárně dramatického oboru, jehož žáci se úspěšně účastní soutěží
a divadelních přehlídek. Například inscenace „Jak daleko je daleko“, která byla reprízována
více než desetkrát, si získala své nadšené diváky i v rámci programu celostátní mezidruhové
divadelní přehlídky Jiráskův Hronov. Mezi jednotlivci v přednesu uspěli Denisa Středová a
Adam Krejčí, kteří postoupili na celostátní přehlídce Dětská scéna. Žáci LDO se zúčastnili
mnoha akcí v Litoměřicích a reprezentovali školu a město i mimo region. Realizovali mnoho
premiér a repríz, spolupracovali na projektech s hudebním a tanečním oborem, významně se
podíleli na programech akcí dalších organizací. Uspořádali Divadelní piknik, dvoudenní
přehlídku skupinových i sólových vystoupení žáků.
Výtvarný obor připravil během roku 2 výstavy v kině Máj v Litoměřicích a velkou souhrnnou
výstavu v prostorách Hradu Litoměřice. Úspěšně vystavoval na krajské přehlídce výtvarných
oborů ZUŠ Ústeckého kraje. Průběžně během školního roku jsou výtvarné práce žáků
vystavovány a obměňovány v Městské nemocnici Litoměřice a v čekárnách lékařských
ordinací. Pro své žáky pořádají učitelé výtvarného oboru zajímavé výtvarné exkurze. Žáci
z obou ateliérů úspěšně vystavovali své práce na krajské soutěžní přehlídce ZUŠ.
Taneční obor v roce 2017 působil třetím rokem. Připravil velmi zajímavá vystoupení spolu s
žáky literárně dramatického oboru v Divadle K. H. Máchy v Litoměřicích a zapojil své mladé
tanečníky do projektu Mezinárodní den tance.
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Městská policie
Obecní policie je orgánem obce, který se řídí zákonem č. 553/ 1991 Sb.
Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku
a plnění dalších úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona zejména:
přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku
dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití
dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce
podílí se v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem dohledu na
bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích
podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a
v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním
zákonem činí opatření k jeho obnovení
podílí se na prevenci kriminality v obci
provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci
odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je
v působnosti obce
poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na
požádání údaje o obecní policii.

Hlavní úkoly činnosti Městské policie v Litoměřicích
v oblasti veřejného pořádku zabezpečování místních záležitostí v teritoriu
města Litoměřice - ochrana bezpečnosti osob a majetku, zabezpečení objektů
na pult centralizované ochrany, zákrokové opatření PCO

Ivan Králik
Poznejte velitele
Narodil jsem se v roce 1959 u
Ústí nad Labem, od svých dvou let
žiju v Litoměřicích. Vystudoval
jsem střední průmyslovou školu
v Duchcově. U Městské policie v
Litoměřicích pracuji od roku 1991.
Má práce mě naplňuje, zvláště
když mohu pomoci lidem v těžkých
situacích. Mezi moje záliby, na
které mi nezbývá moc času, patří
cyklistika, lyžování, snowkiting,
rybaření a cestování.

prevence kriminality, dopravní problematika, získávání poznatků k trestné
činnosti
dohled na dodržování obecně závazných právních předpisů u fyzických
a právnických osob - bezpečnostní orgán města, který dohlíží nejen
nad pořádkem a zákonností v širším měřítku, ale musí pracovat pro
společenský zájem všech slušných spoluobčanů, musí být schopen okamžité
reakce i v situacích mimořádných či krizových.

Ostatní činnost:
spolupráce městské policie a Policie ČR Obvodní oddělení Litoměřice
projednávání stížností, případně předávání informací ke stížnostem občanů
dopravně-bezpečnostní akce - preventivní činnost, besedy na ZŠ, apod.
asistence při čištění komunikací (odtahy) - kontroly BESIPu (zákazy stání,
zastavení, stání na zeleni apod.) -kontroly záborů veřejného prostranství
(reklamní „áčka“, kontejnery, stavební materiál) - kontroly vyhrazených
parkovišť ( pro invalidy, předplacené karty) - kontroly psů (zakázané lokality:
Jiráskovy sady, pískoviště) - kontroly placených zón parkování - pevné
stanoviště v závadových lokalitách - přechody pro chodce
prověřování signálů z pultu centrální ochrany a kódování objektů MÚ
prověřování (telefonických) oznámení občanů, kontroly veřejného pořádku
(černé skládky, pálení odpadů, hluk), konání nápravy komunikačních závad
(poškozené dopravní značení, propadlé vozovky a chodníky, v zimním období
závady ve sjízdnosti a schůdnosti vozovek a chodníků), odchyt toulavých
zvířat

Kamerový systém ve městě - jedná se o monitorování vybraných lokalit
a vytvoření preventivního bezpečnostního prvku.
„Senior v tísni“ - projekt, který je určen pro rizikovou skupinu lidí, kteří
se ocitají v ohrožení života pro dlouhodobou nemoc nebo závažný zdravotní
stav. Jedná se o spolupráci městské policie, RZS, HZS pro okamžitou
pomoc ohroženého člověka, který se ocitne v nouzi (zdravotní hledisko,
bezpečnostní hledisko)
Lokalizace hlídek - pro nepřetržitý přehled o pohybu jednotlivých hlídek
Okrsková služba - je v poslední době hodně upřednostňovaná metoda na
posílení prevence kriminality.
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Akce zabezpečované městskou policií v roce 2017
Městská policie se podílela v roce 2017 na zabezpečení průběhu akcí
konaných v teritoriu města
Záchranářské zabezpečení na Labi dětského závodu „Litoměřický Tomík“
Dopravní zabezpečení akce „Hasičské slavnosti“

Dopravní a bezpečnostní zabezpečení „Závodu míru juniorů“
Zajištění veřejného pořádku a dopravní situace při výstavách pořádaných
v areálu Zahrady Čech
Dopravně-bezpečnostní zabezpečení cyklistického závodu „Litoměřická
dlažba“
Dopravní zabezpečení akce „Vinařské Litoměřice“
Záchranářské zabezpečení na Labi v průběhu „Veslařské regaty“

MĚSTSKÁ POLICIE

Dopravní a bezpečnostní zabezpečení akce „Pivní slavnosti“
Dopravní a bezpečnostní zabezpečení akce „Vinobraní“
Dopravní a bezpečnostní zabezpečení cyklistického závodu „MTB Tour“
Zajištění preventivních bezpečnostně-dopravních akcích na dopravním
hřišti a ve školách na území města - „Bezpečná cesta do školy“, „Den
IZS“, „Den policie“
V roce 2017 došlo u městské policie k rozšíření kamerového systému o dvě
mobilní kamery, které jsou instalovány na místech dle potřeby po dohodě
s Policií ČR.
Dále byl proveden přechod na nový informační program pro práci městské
policie, který zkvalitnil výstupy činnosti MP.

Statistické údaje:

počet přestupků projednaných příkazem na místě
2622
počet podezření ze spáchání přestupků oznámených přísl. orgánům
317
počet rozhodnutí o odstranění vozidla
331
počet použití TPZOV (botičky)
1488
výše pokut uložených v blokovém řízení
861 800 Kč
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Významné události 2017
MĚSTSKÝ ÚŘAD

Nemocnice prošla
rekonstrukcí

info

Pokračujcí
regenerace sídliště
Pokratice

Otevření Muzea
křišťálový dotek

info

info
Hasičské slavnosti
ovládly centrum
Litoměřic

info

Jiráskovy sady se
staly Parkem roku

Revitalizace ulice
Palachova

info

info
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