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Litoměřice 8.12.2016 
 
Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. – odpověď 
 
Vážený pane, 
 
na základě Vaší žádosti o informace, doručené povinnému subjektu dne 24.11.2016, Vám 
poskytujeme požadované informace: 
 

1) Veškerou zaslanou a obdrženou oficiální písemnou komunikaci včetně všech zaslaných a 
obdržených písemností a dokumentů i se všemi jejich přílohami mezi Městem Litoměřice či 
Městským úřadem Litoměřice a Ministerstvem vnitra Ćeské republiky (dále též jako MVČR) ve 
věci získání stanoviska MVČR a ve věci dozoru MVČR týkajících se platnosti či neplatnosti 
dodatku č.2 ze dne 30.12.2015 ke Smlouvě o nájmu výstaviště Zahrada Čech a licenční smlouvě 
k ochranným známkám „Zahrada Čech“ ze dne 31.10.2012 z důvodu nezveřejnění příslušného 
záměru, provést podstatné změny obsahu nájemní smlouvy, na úřední desce Města Litoměřice. 
Pro upřesnění uvádím, že jde o komunikaci týkající se získání stanoviska MVČR č. j. MV-
111682-2/ODK-2016 ze dne  18.8.2016 a o veškerou následnou komunikaci ve věci dozoru 
MVČR, která byla vedena pod stejnou spisovou značkou a navazujícími čísly jednacími. 

K tomuto Vám poskytujeme veškerou zaslanou a obdrženou komunikaci mezi Městem 
Litoměřice a MVČR, a to v elektronické podobě viz příloha č. 1 – 5 (komunikace v písemné 
podobě neproběhla). Jedná se o Dotaz ve věci zveřejnění záměru pronájmu ze dne 12.8.2016 
adresovaný MVČR, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly, k němuž byly přiloženy - 
Smlouva o nájmu výstaviště Zahrada Čech a licenční smlouva k ochranným známkám „Zahrada 
Čech“ (bez příloh) a dodatky č. 1 a 2 k této smlouvě. Dále přikládáme stanovisko MVČR č.j. 
MV-111682-2/ODK-2016 ze dne 18.8.2016. 
 

2) Veškeré veřejné i interní dokumenty a písemnosti týkající se rozhodování orgánů Města 
Litoměřice, rozhodování jednotlivých členů orgánů Města Litoměřice a zaměstnanců Městského 
úřadu Litoměřice v souvislosti s výše v bodu 1) uvedenou komunikací a obdrženými dokumenty a 
stanovisky MVČR. 

V souvislosti s výše v bodu 1) uvedenou komunikací a obdrženým dokumentem - stanovisko 
MVČR č.j. MV-111682-2/ODK-2016 ze dne 18.8.2016, nerozhodovaly orgány Města 
Litoměřice, ani jednotliví členové orgánů Města a ani zaměstnanci (zařazení do) Městského 
úřadu Litoměřice. Byl vznesen jen dotaz na MVČR viz odpověď na otázku pod bodem 1). 



 
 

3) Podepsanou Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Litoměřice, areál ZČ  
– revitalizace ploch za pavilonem M“, jejíž uzavření schválila Rada města Litoměřice dne 
10.11.2016 v usnesení č. 623/21/2016, a to včetně všech příloh této smlouvy. 

Kopii smlouvy včetně všech příloh v elektronické podobě přikládáme v příloze č. 6. 
 
 

4) Podepsanou Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Litoměřice, areál ZČ  
– demolice přístaveb pavilonu T“, jejíž uzavření schválila Rada města Litoměřice dne 10.11.2016 
v usnesení č. 624/21/2016, a to včetně všech příloh této smlouvy. 

Kopii smlouvy včetně všech příloh v elektronické podobě přikládáme v příloze č. 7. 
 
 

5) Jaké konkrétní jednotlivé výdaje v celkové skutečné částce 5,612 mil.Kč uhradilo Město 
Litoměřice ze svého rozpočtu v roce 2015 z položky rozpočtu města „Výstaviště ZČ – opravy a 
rekonstrukce“. 

Jednotlivé výdaje z položky rozpočtu města „Výstaviště ZČ – opravy a rekonstrukce“ v roce 
2015 jsou uvedeny v příloze č. 8. 
 
 

6) Jaké konkrétní jednotlivé výdaje v celkové rozpočtované částce 5,5 mil.Kč uhradilo Město 
Litoměřice ze svého rozpočtu v roce 2016 z položky rozpočtu města „Výstaviště ZČ – opravy a 
rekonstrukce“ a jaké konkrétní jednotlivé výdaje plánuje uhradit do konce roku 2016. 

Jednotlivé výdaje z položky rozpočtu města „Výstaviště ZČ – opravy a rekonstrukce“ v roce 
2016 jsou uvedeny v příloze č. 8. 
 
 
S pozdravem 
 
 
                                                                                     Bc. Martina Skoková 
                                                                  vedoucí odboru Kancelář starosty a tajemníka  
                                                                                       MěÚ Litoměřice 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
č. 1 dotaz MVČR 
č. 2 nájemní a licenční smlouva 
č. 3 dodatek č. 1 
č. 4 dodatek č. 2 
č. 5 odpověď MVČR 
č. 6 smlouva o dílo „Litoměřice, areál ZČ  – revitalizace ploch za pavilonem M“ 
č. 7 smlouva o dílo „Litoměřice, areál ZČ  – demolice přístaveb pavilonu T“ 
č. 8 přehled výdajů z rozpočtu města v roce 2015 a 2016 
č. 9 doplněná – výzva MV ČR 
č. 10 doplněná – odpověď na výzvu 


