
POZVÁNKA 
 

na 3. jednání Zastupitelstva města Litoměřic  
konané dne 13.6.2019 od 16:00 hod. 

v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 
 
PROGRAM 
I. Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu  
II. Schválení zápisu minulého jednání 
III. Kontrola plnění bodů 
IV. Doplnění / stažení bodu programu 
V. Hlasování o programu 
VI. Body jednání 
 
1. Informace k nemocnici 
2. Vyhlášení místního referenda na území města Litoměřice  
3. Petice za pozastavení převodu vlastnictví při provozování nemocnice v Litoměřicích 
4. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 3.6. 2019 
5. Schválení účetní závěrky, Závěrečného účtu a Zprávy o výsledku přezkoumání 

hospodaření města Litoměřice za rok 2018 
6. Žádost o poskytnutí dotace – Litoměřické svátky hudby – Musica et Educatione, z.s. 
7. Upuštění od vymáhání smluvní pokuty 
8. Informace o naplnění Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice 2018 
9. Schválení podání žádosti o dotace do Operačního programu zaměstnanost na projekt 

zavádění metod kvality, aktualizaci a tvorbu rozvojových dokumentů s názvem: 
„Kompetentní úřad a strategické dokumenty město Litoměřice“ 

10. Podání žádosti o dotaci z Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí 
v Ústeckém kraji  

11. Volba soudního přísedícího Okresního soudu Litoměřicích 
12. Schválení ručitelského závazku Města Litoměřice za PO – přistoupení k RS s mobilním 

operátorem 
13. Delegování zástupce města k výkonu akcionářských práv na valné hromadě Severočeské 

vodárenské společnosti a.s. dne 20.6.2019 
 

Majetkové záležitosti:  

Záměry: 

14. Záměr prodeje pozemku parc.č. 4534/2 v k.ú. Litoměřice 
15. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 68/1 v k.ú. Pokratice 
16. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2560/1 v k.ú. Litoměřice 
17. Záměr prodeje pozemku parc.č. 4984/21 v k.ú. Litoměřice 
18. Záměr bezúplatného převodu (daru) částí pozemků parc.č. 4008/95, parc.č. 4008/112 

a parc.č. 4008/116 v k.ú. Litoměřice 
19. Záměr prodeje pozemků v k.ú. Litoměřice, majetkoprávní dořešení Tyršův most 
20. Žádost o bezúplatný převod pozemku parc.č. 1547 v k.ú. Žitenice na ČR ÚZSVM 
 
Prodeje: 

21. Prodej BJ č. 1821/4 v ulici Nezvalova 1821/21 v k.ú. Litoměřice 
22. Prodej opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení – urnového pomníku 

na městském hřbitově 
23. Prodej pozemků parc.č. 194/39, 196/14, 196/52 a 196/53 v k.ú. Pokratice 
24. Prodej pozemku parc.č. 4008/7, jehož součástí je jiná stavba bez čp./če a parc.č. 4008/8, 

jehož součástí je jiná stavba bez čp./če v k.ú. Litoměřice 
25. Prodej pozemku parc.č. 600/66 v k.ú. Pokratice 
26. Prodej pozemku parc.č. 600/65 v k.ú. Pokratice 
27. Prodej pozemku parc.č. 657/92 v k.ú. Pokratice 
28. Prodej pozemku parc.č. 657/91 v k.ú. Pokratice 
29. Prodej pozemku parc.č. 657/90 v k.ú. Pokratice 
30. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Mlékojedy (LV č. 265) 



31. Nákup pozemku parc.č. 3408/106 o výměře 3937 m2 v k.ú. Litoměřice 
32. Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace 
33. Zřízení věcného břemene – služebnosti plynárenského zařízení k pozemkům parc.č. 

1272/1 a 1272/3 v k.ú. Litoměřice 
34. Zřízení věcného břemene – služebnosti plynárenského zařízení k pozemkům 

v ul. Komenského, k.ú. Litoměřice 
35. Zřízení věcného břemene – služebnosti, elektrizační distribuční soustavy k pozemkům 

parc.č. 4020/1 a 4021/1 v k.ú. Litoměřice 
36. Zřízení věcného břemene – služebnosti, elektrizační distribuční soustavy k pozemku 

parc.č. 1168 v k.ú. Pokratice 
37. Zřízení věcného břemene – služebnosti horkovodu k části pozemků parc.č.1321/10, 

1321/11, 1268/19 a 1354/1 v k.ú. Litoměřice 
 
VII. Informace 
VIII. Interpelace 
IX. Diskuze 
X. Závěr 
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 13. 06. 2019

Číslo bodu: 1
Název bodu: Informace k nemocnici
Zodpovídá: Mgr. Petr Panaš
Zpracoval/a/i: Eva Šimková
Převzal/a/i od: Mgr. Petr Panaš

Důvodová zpráva:

Vzhledem k tomu, že zastupitelé nedostávají podklady a informace k MěN ve stejném rozsahu jako
členové RM, navrhuji zařadit tento informativní blok. Jeho smyslem je podat informaci o aktuálním
stavu jednání s Ústeckým krajem, případně Ministerstvem zdravotnictví a dále podat sdělení o stavu
hospodaření nemocnice. Ve sbírce listin obchodního rejstříku nejsou doposud zveřejněny podklady o
hospodaření za r. 2018 a zastupitelé je také neobdrželi. Vzhledem k datu zveřejnění v loňském roce
předpokládám, že by měly být zprávy k hospodaření organizace už hotové. Body 3) – 5) stačí
v rozsahu, aby si zastupitel, který není odborníkem na zdravotnictví dokázal udělat alespoň rámcový
obrázek, podle kterého může následně přijímat rozhodnutí. K bodu 5) sdělit, zda je něco v havarijním
stavu a oprava se bude muset realizovat v dohledné době.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../3/2019

ZM bere na vědomí:

1) Výroční zprávu MěN za r. 2018, účetní zprávu za r. 2018 a zprávu auditora za r. 2018
2) Informaci o jednání s orgány veřejné správy ve vztahu k litoměřické nemocnici
3) Informaci o vývoji hospodaření MěN v I. pololetí r. 2019
4) Informaci o personálním stavu MěN
5) Informaci o stavu budov MěN a nutnosti oprav a investic v následujících dvou letech

Příloha č. 1: 01_nemocnice_Vyrocni_zprava_2018.pdf
Příloha č. 2: 02_nemocnice_Ucetni_zaverka_2018.pdf
Příloha č. 3: 03_nemocnice_Zprava_auditora_2018.pdf

V Litoměřicích 06.06.2019

Předkládá/jí: Mgr. Petr Panaš (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 13. 06. 2019

Číslo bodu: 2
Název bodu: Vyhlášení místního referenda na území města Litoměřice
Zodpovídá: Mgr. Ladislav Chlupáč
Zpracoval/a/i: Bc. Martina Skoková

Důvodová zpráva:
Do doby zveřejnění podkladů pro jednání Zastupitelstva města nebyl návrh přípravného výboru na
konání referenda podán.

Návrh Usnesení:

V Litoměřicích 06.06.2019

Předkládá/jí: Mgr. Ladislav Chlupáč (starosta)
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 13. 06. 2019

Číslo bodu: 3

Název bodu: Petice za pozastavení převodu vlastnictví při provozování
nemocnice v Litoměřicích

Zodpovídá: Mgr. Ladislav Chlupáč
Zpracoval/a/i: Eva Chrudimská

Důvodová zpráva:
Dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, byla dne 13.5.2019 podána na Městský úřad Litoměřice
petice zaměstnanců Nemocnice Litoměřice, a.s., občanů města Litoměřice a okolních obcí za
pozastavení jakékoli formy převodu vlastnictví či provozování nemocnice v Litoměřicích na jiný
subjekt.
Petici podepsalo nejméně 0,5 % občanů města Litoměřice a dle § 16 odst. 2 písm. f) zákona č.
128/2000 Sb,. o obcích, je směřována do rozhodovací kompetence Rady města a Zastupitelstva
města.
Petice byla projednána na 12. jednání Rady města dne 20.5.2019 pod usnesením č. 320/12/2019 a
nyní je předkládána Zastupitelstvu města.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../3/2019

ZM bere na vědomí a projednalo petici občanů podanou dne 13.5.2019 pod č.j.
MULTM/0032656/19/KST/ECh (petice viz příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: Petice_nemocnice_an.pdf

V Litoměřicích 06.06.2019

Předkládá/jí: Mgr. Ladislav Chlupáč (starosta)
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 13. 06. 2019

Číslo bodu: 4
Název bodu: Rozpočtová opatření dle doporučení FV
Zodpovídá: Ing. Iveta Zalabáková
Zpracoval/a/i: Ing. Iveta Zalabáková

Důvodová zpráva:
Viz zápis z jednání FV včetně příloh uveden v příloze

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../3/2019

a) ZM schvaluje rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 3.6. 2019 (viz příloha orig. zápisu)
kromě rozpočtových opatření správního odboru - položek výdajů č. 7 - 10
b) ZM schvaluje rozpočtová opatření správního odboru - položek výdajů č. 7 - 10

Příloha č. 1: zapis_z_jednani_FV_3_6_2019.pdf
Příloha č. 2: RO_FV3_tabulky.pdf
Příloha č. 3: dane_5_2019.pdf
Příloha č. 4: 190604_Financni_vybor_zduvodneni_SO.pdf

V Litoměřicích 06.06.2019

Předkládá/jí: Ing. Radek Lončák MBA (radní)
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 13. 06. 2019

Číslo bodu: 5

Název bodu: Závěrečný účet 2018, Schválení účetní závěrky 2018, Zpráva o
výsledcích přezkumu hospodaření za rok 2018

Zodpovídá: Ing. Iveta Zalabáková
Zpracoval/a/i: Ing. Iveta Zalabáková

Důvodová zpráva:

Schválení účetní závěrky:

- vyplývá z vyhlášky MF č. 220/2013 Sb. ke schvalování účetních závěrek některých účetních
jednotek, která ukládá povinnost schvalovat účetní závěrku příslušným orgánem obce

podklady pro schvalování účetní závěrky - viz přílohy:

Účetní výkazy k 31.12. 2018 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, Rozvaha, Výkaz zisků a
ztrát, Příloha, Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu (tato příloha
je součástí materiálů v níže uvedeném webovém odkazu)
Inventarizační zpráva za rok 2018
Roční zpráva orgánu veřejné správy za rok 2018 - (zpráva interního auditu)
Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření Města Litoměřice za rok 2018 (tato příloha je
součástí materiálů v níže uvedeném webovém odkazu)

Závěrečný účet:

- v souladu s § 17 z. 250/2000 Sb. byl návrh závěrečného účtu zveřejněn na úřední desce v termínu
15 dní před jednáním zastupitelstva

- přezkum hospodaření za rok 2018 byl proveden kontrolními pracovníky KÚ Ústeckého kraje –
závěr zprávy – byly zjištěny chyby a nedostatky – konkrétní chyby a nedostatky jsou popsány
v příloze Nápravná opatření

- vzhledem k závěru Zprávy o přezkumu hospodaření je tedy zastupitelstvu Města Litoměřice
navrženo souhlasit s celoročním hospodařením Města Litoměřice za rok 2018 s výhradou

viz přílohy:

Závěrečný účet Města Litoměřice za rok 2018 (tato příloha je součástí materiálů v níže uvedeném
webovém odkazu)

Účetní výkazy k 31.12. 2018 (tato příloha je součástí materiálů v níže uvedeném webovém odkazu)

Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření Města Litoměřice za rok 2018 (tato příloha je součástí
materiálů v níže uvedeném webovém odkazu)

Nápravná opatření

 Úplné znění návrhu závěrečného účtu včetně příloh a celá Zpráva o přezkoumání hospodaření je
zveřejněna na webových stránkách Města Litoměřice – viz odkaz
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 https://www.litomerice.cz/rozpocet-a-hospodareni-mesta/8833-navrh-zaverecny-ucet-za-rok-2018

 

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../3/2019

ZM schvaluje účetní závěrku Města Litoměřice za rok 2018 (viz příloha orig. zápisu).

ZM schvaluje Závěrečný účet Města Litoměřice za rok 2018 s výhradou včetně Zprávy o výsledcích
přezkoumání hospodaření Města Litoměřice za rok 2018 (viz přílohy orig. zápisu).

Příloha č. 1: Inventarizacni_zprava_2018.pdf
Příloha č. 2: Rocni_zprava_utvar_kontroly_a_interniho_auditu_2018.pdf
Příloha č. 3: audit_KU_napravna_opatreni_2018.pdf

V Litoměřicích 06.06.2019

Předkládá/jí: Mgr. Karel Krejza (místostarosta)

https://www.litomerice.cz/rozpocet-a-hospodareni-mesta/8833-navrh-zaverecny-ucet-za-rok-2018
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 13. 06. 2019

Číslo bodu: 6

Název bodu: Žádost o poskytnutí dotace - Litoměřické svátky hudby - Musica
et Educatione, z.s.

Zodpovídá: Ing. Andrea Křížová
Zpracoval/a/i: Dagmar Zelená

Důvodová zpráva:
Komise kultury při RM projednala dne 24. 4. 2019 žádost Musica et Educatione, z.s. o finanční
podporu 200 000 Kč na uskutečnění projektu 7. ročníku Litoměřických svátků hudby, které se budou
konat ve dnech 30. - 31. 8. 2019 v Kostele Zvěstování panně Marii v Litoměřicích a dne 1. 9.2019 v
Kostele svatého Václava v Lovosicích. Tento projekt byl každým rokem podporován z Dotačního
programu podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích, ale v letošním roce nebyla žádost podána. Dle
vyjádření pana Kuldy byla koncem loňského roku uskutečněna dohoda s  Destinační agenturou České
středohoří,  o.p.s.,  kde  garantem  za  uměleckou  část  měla  být  Musica  et  Educatione,  z.s.  a
organizačně a finančně měla zajišťovat tento projekt Destinační agentura, která žádost o dotaci
nepodala. Aby bylo zajištěno dostatečné finanční krytí všech nákladů spojených s realizací projektu
(odhad celkových nákladů 1,6mil  Kč) žádá spolek o mimořádnou individuální  dotaci  z  rozpočtu
města.

Komise kultury po dohodě doporučuje Zastupitelstvu města dotaci 200 000 Kč na výše uvedený
projekt  poskytnout,  a  to  však  s  doporučením,  že  je  nutné  se  do  budoucna  zamyslet  na  jeho
udržitelností (rostoucí náklady, vysoké honoráře umělců, nízké ceny za vstupenky …aj). Žádosti o
dotaci vyhovuje z důvodů, že se jedná o výjimečnou situaci, kdy je již akce nasmlouvána a probíhají
oslavy 800 let od založení města Litoměřic. Je nutné žadatele o dotaci upozornit, že se již tato situace
s podáním žádosti po termínu mimo vypsané dotační programy města nebude opakovat.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../3/2019

ZM schvaluje
a) poskytnutí dotace ve výši 200 000 Kč Musica et Educatione, z.s., se sídlem Dalimilova 1805/27,
412 01 Litoměřice, IČO: 01709968 na uskutečnění projektu 7. ročník Litoměřických svátků hudby,
který se bude konat ve dnech 30. 8. - 1. 9. 2019. 
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (smlouva viz příloha orig. zápisu).
c)rozpočtové opatření v rámci odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: Zadost_Musica_et_Educatione_z.s..pdf
Příloha č. 2: 4._VPS_o_poskytnuti_dotace_Musica_et_Educatione_z_s.pdf
Příloha č. 3: RO_ZM_13_6_2019_Litomericke_Svatky_hudby_2019.pdf

V Litoměřicích 06.06.2019

Předkládá/jí: Ing. Andrea Křížová (vedoucí odboru)
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 13. 06. 2019

Číslo bodu: 7
Název bodu: Upuštění od vymáhání smluvní pokuty
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Procházková
Konzultoval/a (s
kým): Bc. Skoková Martina

Důvodová zpráva:
Žadatel: OSNMM
Tento bod byl již projednáván ZM dne 13.09.2018 (bod č. 5) návrh nebyl přijat a ZM dne 11.04.2019
(bod č. 13) návrh opět nebyl přijat.
Odbory KSaT a OSNMM, jako správci pohledávky,  v  souladu s  Příkazem starosty města a
tajemníka MěÚ č. 14/2017 „Směrnice k vymáhání pohledávek, jejich odpisům a promíjení“, čl. 10
odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm. a) a b) opět navrhují upuštění od vymáhání části pohledávky a
její vyřazení (odpis), neboť došly k názoru, že vše nasvědčuje tomu, že se jedná o pohledávku
vhodnou pro  vyřazení  (odpis),  z  důvodu,  že  zažalovaná část  pohledávky je  v  exekučním řízení
bezvýsledně vymáhána již dva roky a vymáhání zbývající části smluvní pokuty by zřejmě nevedlo
k výsledku s ohledem na tyto zkušenosti. Vymáhání se tak jeví jako neefektivní a náklady, které je
nutné vynaložit na její vymáhání zřejmě přesáhnou výtěžek.
Informace o pohledávce:
Pan  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  L i toměř ice  a  paní
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice (v tu dobu jako manželé) se na základě
kupní smlouvy uzavřené s Městem Litoměřice, jako prodávajícím, stali vlastníky bytové jednotky
č. 1834/58 v domě č.p. 1834 v ulici Revoluční v Litoměřicích a souvisejících podílů na společných
částech domu a na pozemku parc. č. 3736/5 v k.ú. Litoměřice. Manželé xxxxxxxxxx se zavázali
uhradit  nedoplatek  kupní  ceny  ve  výši  187.604,-Kč  ze  stavebního  spoření  paní  xxxxxxxxxxx
nejpozději do 30.06.2015. Naspořili pouze 46.549,33 Kč (ze strany stavební spořitelny (poddlužníka)
bylo hrazeno opožděně z důvodu nepodání výpovědi ze strany vlastníka stavebního spoření (paní
xxxxxxxxxxx), platba byla připsána na účet města až dne 01.09.2016). Kupní cena a část smluvní
pokuty ve výši 65.723,- Kč byla vymáhána soudní cestou.
Dne 26.04.2017 byla na účet města připsána platba ve výši 19,- Kč (dodatečná státní podpora ze
stavebního spoření) a dne 13.07.2018 platba od soudního exekutora po provedené dražbě bytové
jednotky ve výši 146.354,67 Kč (141.054,67 Kč doplatek kupní ceny, 5.000,- Kč náklady soudního
řízení, 300,- Kč exekuční náklady).
Pro případ prodlení byla v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 0,1 % z nedoplatku kupní
ceny za každý den prodlení. Ke dni uhrazení celé kupní ceny činí smluvní pokuta celkem 176.391,-
Kč, z toho je částka 65.723,- Kč vymáhána v exekučním řízení (dosud nebylo nic vymoženo). Nyní
nastala  situace,  kdy  je  třeba  rozhodnout,  zda  zažalovat  zbývající  část  smluvní  pokuty  ve  výši
110.668,- Kč, což znamená uhradit soudní poplatek ve výši 4.427,-Kč, popř. další náklady, nebo od
vymáhání upustit.
Pan xxxxxxx ani  paní  xxxxxxxxxxx s  městem nekomunikují,  poštu si  na adrese trvalého pobytu
nevyzvedávají (nevíme kde se skutečně zdržují), tudíž nebylo možné s nimi domluvit další postup
(dohodu o splátkách, žádost o prominutí). Vzhledem k tomu, že pokuta dosáhla téměř stejné výše
jako kupní cena není zcela jisté, že ji soud shledá v souladu s dobrými mravy. Z uvedených důvodů
navrhujeme upustit od vymáhání části smluvní pokuty ve výši 110.668,- Kč (u části pokuty ve výši
65.723,- Kč se navrhuje ponechat běžet exekuční řízení).
Pan  xxxxxxx  i  paní  xxxxxxxxxxx  mají  již  několik  let  neuhrazené  poplatky  za  komunální  odpad
v celkové výši cca 9.000,-Kč (oba i s dětmi).
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Dle „Zásad pro promíjení poplatků z prodlení“ schválených ZM by měli dlužníci nárok na prominutí
ve výši 40 %, tj. 70.556,- Kč (v případě bezdlužnosti).

Nemá dopad do rozpočtu města.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../3/2019

ZM schvaluje upuštění od vymáhání smluvní pokuty ve výši 110.668,- Kč po
panuxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice a
paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice.

V Litoměřicích 06.06.2019

Předkládá/jí: Mgr. Karel Krejza (místostarosta)



1/1

Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 13. 06. 2019

Číslo bodu: 8

Název bodu: Informace o naplnění Akčního plánu ke Strategickému plánu
města Litoměřice 2018

Zodpovídá: Veronika Šturalová
Zpracoval/a/i: Veronika Šturalová

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo města Litoměřice schválilo dne 6.12.2018 Akční plán ke Strategickému plánu rozvoje
města Litoměřice na rok 2018. Tento plán obsahoval plánované investice a opravy na daný rok. V
rámci vyhodnocení naplnění plánu se každý zodpovědný odbor vyjádřil k naplnění plánovaných
aktivit.

Dne 15.5.2019 proběhlo zasedání Strategického týmu města, který vyhodnotil a schválil informaci o
naplnění Akčního plánu za loňský rok. Plán byl doplněn seznamem akcí, které byly realizovány nad
rámec schváleného plánu. V příloze přiložena zpráva o naplnění Akčního plánu a původní plánovaný
Akční plán 2018.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../3/2019

ZM schvaluje zprávu o naplnění Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice za rok
2018 (viz příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: Vyhodnoceni_Akcni_plan_2018.pdf
Příloha č. 2: Akcni_plan_2018.pdf

V Litoměřicích 06.06.2019

Předkládá/jí: Mgr. Ladislav Chlupáč (starosta)
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 13. 06. 2019

Číslo bodu: 9

Název bodu:
Schválení podání žádosti o dotace do Operačního programu
zaměstnanost na projekt zavádění metod kvality, aktualizaci a
tvorbu rozvojových dokumentů s názvem: „Kompetentní
úřad a strategické dokumenty město Litoměřice“

Zodpovídá: Veronika Šturalová
Zpracoval/a/i: Veronika Šturalová

Důvodová zpráva:

V rámci výzvy č.92 Operačního programu (OPZ) je možné žádat o dotace na zavádění metod kvality
řízení, aktualizaci a zpracování rozvojových a stávajících analytických dokumentů města. V rámci
přípravy aktualizace Strategického plánu byla nadefinována potřeba zpracovat Strategii rozvoje
úřadu a níže vyjmenované pasporty. Příprava projektu byla postupně prodiskutována s jednotlivými
dotčenými odbory, odděleními a útvary. V rámci žádosti lze uplatnit náklady na činnosti spojené s
aktualizací Strategického plánu rozvoje Města Litoměřice. Tvorba a aktualizace zmíněných
dokumentů přispěje k zefektivnění řízení města, dlouhodobému rozvoji města, hospodárnému
nakládání s veřejnými prostředky. Zmapováním aktuálního stavu oblasti veřejného osvětlení,
dopravního značení a budov dojde k maximálnímu využití potenciálu města pro další rozvoj v těchto
sférách. Součástí mohou být navržená řešení pro možné úspory v jednotlivých oblastech.

Rozdíl  v  aktivitách,  které byly  navrženy v  původním projektu,  které schválila  Rada města  dne
20.5.2019  je  důsledkem změn  dotačního  titulu,  který  aktualizace  pasportů  nepodporuje  (např.
vyřazení pasportu zeleně), a dále na základě diskuze strategického týmu. Zpracovaný pasport budov
bude důležitou součástí plánování oprav a správy majetku města. Pasport budov by měl připravit
město pro zavádění tzv. BIM (informační model budov), který se stane nedílnou součástí stavebních
veřejných zakázek od roku 2022. Z důvodů předpokládaných vysokých nákladů na zpracování byla
přehodnocena aktivita zavádění metod kvality (ISO), která byla z návrhu aktivit projektu vyloučena.

Projekt bude obsahovat tyto aktivity:

- Aktualizace Strategického plánu rozvoje města

- Aktualizaci Plánu zdraví

- Zpracování Strategie rozvoje úřadu

- Zpracování pasportu veřejného osvětlení

- Zpracování pasportu budov v majetku města  

- Zpracování pasportu dopravního značení

Předpokládané trvání projektu 2 roky, zahájení v březnu 2020.

Spoluúčast města je 5% s z celkové částky. Předpokládaná výše nákladů je max. 10.mil Kč tzn. 0,5
mil Kč spoluúčast města. Realizací projektu dojde k úspoře cca 9,5 mil Kč z rozpočtu města. Podání
projektu je součástí trvalého hledání a efektivního využívání finančních prostředků pro rozvoj
Městského úřadu Litoměřice a to včetně úspor. 
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Zpracovaný projekt do Operačního programu zaměstnanost s názvem: „Kompetentní úřad a
strategické dokumenty město Litoměřice“ je hlavní složkou opatření k vytváření finančních rezerv na
rok 2020.

 

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../3/2019

ZM schvaluje

a)  podání žádosti o dotaci do Operačního programu zaměstnanost na projekt aktualizaci a tvorbu
rozvojových dokumentů s názvem: „Kompetentní úřad a strategické dokumenty město Litoměřice“.

b)  zajištění spolufinancování projektu ze strany Města Litoměřice z vlastních rozpočtových
prostředků města ve výši min. 5 % uznatelných a všech neuznatelných nákladů projektu.

(Anotace projektu viz příloha orig.zápisu).

Příloha č. 1: ANOTACE_PROJEKTU_OPZ.pdf

V Litoměřicích 06.06.2019

Předkládá/jí: Mgr. Ladislav Chlupáč (starosta)
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 13. 06. 2019

Číslo bodu: 10

Název bodu: Podání žádosti o dotaci z Programu pro podporu odpadového
hospodářství obcí v Ústeckém kraji.

Zodpovídá: Ing. Pavel Gryndler
Zpracoval/a/i: Ing. Pavel Gryndler
Konzultoval/a (s
kým): Ing. Elman Ivo

Důvodová zpráva:

Žádost o dotaci se týká pořízení technického vybavení pro městskou kompostárnu - nakladač,
překopávač a vibrační síto. Městská kompostárna je připravována v areálu TSM Litoměřice v
Třebouticích na základě schváleného plánu odpadového hospodářství města.
Dotační program vyhlašuje Ústecký kraj. Maximální procentuální podíl dotace na celkových
uznatelných výdajích projektu je 70 %. Konkrétní výše procentuálního podílu dotace bude stanovena
rozhodnutím orgánu Ústeckého kraje o poskytnutí dotace. Maximální výše poskytované dotace činí 
200 000 EUR v případě investičních výdajů za podmínek vymezených v čl. 7 Programu (Podpora de
minimis). 

V případě nezískání dotace budou vyhledány jiné možné zdroje financování.

Předběžný předpoklad celkových výdajů projektu: 2 240 000 Kč vč. DPH.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../3/2019

ZM schvaluje

 1) podání žádosti o dotaci z Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji
na období 2017 - 2025 na pořízení technického vybavení pro městskou    kompostárnu
 2) zajištění spolufinancování projektu z vlastních rozpočtových prostředků města ve výši minimálně
30 % z celkových uznatelných výdajů a všech neuznatelných výdajů projektu

 

 

V Litoměřicích 06.06.2019

Předkládá/jí: Mgr. Václav Červín (místostarosta)
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 13. 06. 2019

Číslo bodu: 11
Název bodu: Volba soudního přísedícího Okresního soudu v Litoměřicích
Zodpovídá: Bc. Martina Skoková
Zpracoval/a/i: Bc. Martina Skoková

Důvodová zpráva:

Soudnímu přísedícímu, panu Bxxxxxxxx Šxxxxxx, zvolenému Zastupitelstvem města Litoměřice končí
funkční období 24.6.2019. Okresní soud v Litoměřicích potřebuje soudní přísedící i pro další období
(4 roky) a navrhovaná osoba projevila zájem ve funkci pokračovat. Jedná se o zaměstnance okresního
soudu, který funkci vykonává zejména v nouzových situacích kdy se přísedící nedostaví, např. náhle
onemocní a jednání by se nemohlo konat.

V souladu s § 60 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, přísedící navrhuje a volí zastupitelstvo
obce v obvodu příslušného okresního soudu z řad občanů ČR, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu
v obvodu zastupitelstva obce nebo zde pracují. Přísedícím může být občan, který je způsobilý k
právním úkonům, bezúhonný (nebyl pravomocně odsouzen za trestný čin) a dosáhl věku 30 let.
Občané narození před r. 1971 doloží, že pro období od 25. 2. 1948 do 17. 11. 1989 splňují podmínky
dle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon funkcí ve státních
orgánech.

Splnění podmínek doložil navrhovaný občan aktuálním výpisem z rejstříku trestů. Čestné prohlášení
a lustrační osvědčení není vzhledem k jeho věku třeba. Dále bylo prověřeno, že nebyl řešen pro
přestupky v působnosti MěÚ Litoměřice. K navrhované osobě se kladně vyjádřil předseda okresního
soudu.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../3/2019

ZM navrhuje za přísedícího Okresního soudu v Litoměřicích a do této funkce volí na dobu
4 let pana Bxxxxxxxx Šxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxLitoměřice.

Příloha č. 1: doc20190523182059.pdf

V Litoměřicích 06.06.2019

Předkládá/jí: Mgr. Ladislav Chlupáč (starosta)
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 13. 06. 2019

Číslo bodu: 12

Název bodu: Schválení ručitelského závazku Města Litoměřice za PO –
přistoupení k RS s mobilním operátorem

Zodpovídá: Ing. Mgr. Jaroslav Lachman
Zpracoval/a/i: Leona Slabochová

Důvodová zpráva:

Dne 29.4.2019 uzavřelo Město Litoměřice se společností Vodafone Czech Republic a.s. Rámcovou
smlouvu o prodeji zboží a poskytování služeb Vodafone OneNet č. 1-114726584667_0.
Na základě této Rámcové smlouvy jsou uzavírány Dohody o přistoupení s příspěvkovými
organizacemi města a společností Zahrada Čech s.r.o.  Město Litoměřice se zavazuje na základě
Rámcové smlouvy a Dohod o přistoupení k Rámcové smlouvě k ručení za peněžité závazky účastníků.
 

Nemá dopad do rozpočtu města.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../3/2019

ZM schvaluje převzetí ručitelského závazku vyplývajícího z Dohod o přistoupení jednotlivých
účastníků (příspěvkové organizace města Litoměřice a Zahrada Čech s.r.o.) a Rámcové smlouvy o
prodeji zboží a poskytování služeb Vodafone OneNet č. 1-114726584667_0  uzavřené dne 29.4.2019
se společností Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO: 25788001.

V Litoměřicích 06.06.2019

Předkládá/jí: Mgr. Milan Čigáš (tajemník)
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 13. 06. 2019

Číslo bodu: 13

Název bodu: Delegování zástupce města k výkonu akcionářských práv na valné
hromadě Severočeské vodárenské společnosti a.s. dne 20.6.2019

Zodpovídá: Mgr. Karel Krejza
Zpracoval/a/i: Eva Chrudimská
Konzultoval/a (s
kým): Skoková Martina Bc.

Důvodová zpráva:
Dne 20.6.2019 se koná valná hromada společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s. (dále
"SVS").
Pro výkon hlasovacího práva na valné hromadě SVS je nutné, aby každý účastnící se akcionář
předložil doklad o tom, že byl k jednání na konkrétní valné hromadě delegován zastupitelstvem obce.
Mgr. Karel Krejza se valné hromady dne 20.6.2019 nemůže zúčastnit z důvodu jednání v Poslanecké
sněmovně ČR, proto navrhuje delegovat zástupcem města pana Mgr. Petra Hoška.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../3/2019

ZM deleguje pana Mgr. Petra Hoška, nar. xxxxxxxxx jako zástupce města Litoměřice k účasti,
jednání a hlasování na valné hromadě Severočeské vodárenské společnosti a.s. dne 20.6.2019.

V Litoměřicích 06.06.2019

Předkládá/jí: Mgr. Karel Krejza (místostarosta)
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 13. 06. 2019

Číslo bodu: 14
Název bodu: Záměr prodeje pozemku parc.č. 4534/2 v k.ú. Litoměřice
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:

Žadatel: manželé
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
Litoměřice

 

Odůvodnění: Žadatelé jsou vlastníky chaty (jiná stavba) na Třeboutické stráni, pozemek pod stavbou
a sousední zahradu užívají na základě nájemní smlouvy.

Stanovisko OÚRM: Žádaný pozemek je dle platné územně plánovací dokumentace, kterou je Územní
plán Litoměřice veden v zastavěném území ve stabilizovaných plochách s rozdílným způsobem
využití označených jako RI - individuální rekreace – chatové lokality. Pozemek není z hlediska
koncepce platné územně plánovací dokumentace dotčen záměry veřejně prospěšných staveb či
opatření. K prodeji pozemku pod stavbou není připomínek.

Stanovisko OSNMM: ZN dne 5.06.2014 pod č.j. 102/4/2014 schválilo cenu pozemku pod chatkou 300
Kč/m2

Projednáno v MK dne 20.05.2019 hlasováním   pro:5               proti: 1              zdržel se: 0

MK doporučuje prodej

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../3/2019

ZM schvaluje záměr prodeje zastavěného pozemku parc.č. 4534/2 o výměře 33 m2 v k.ú. Litoměřice

Příloha č. 1: 4534_2.pdf

V Litoměřicích 06.06.2019

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 13. 06. 2019

Číslo bodu: 15

Název bodu: Záměr prodeje části pozemku parc.č. 68/1 v k.ú. Pokratice (nutný
GP)

Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:

manželé xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Polepy

Odůvodnění: Žadatelé v roce 11/2018 odkoupili nemovitost v ul. K Radobýlu č.p. 222, dodatečně
zjistili, že původní oplocení je posunuté do pozemku ve vlastnictví města.

Stanovisko OÚRM: Žádaný pozemek je v platné územně plánovací dokumentaci veden v zastavěném
území ve stabilizovaných plochách s rozdílným způsobem využití označených jako BH – bydlení
hromadné. Pozemek není z hlediska koncepce platné územně plánovací dokumentace dotčen záměry
veřejně prospěšných staveb či opatření. K prodeji části pozemku není připomínek.

Projednáno v MK dne 20.05.2019 hlasováním   pro:5               proti: 1              zdržel se: 0

MK doporučuje prodej

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../3/2019

ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 68/1 o výměře cca 38 m2 (ost. plocha) v k.ú.
Pokratice (nutný oddělovací GP).

Příloha č. 1: 68_1.pdf

V Litoměřicích 06.06.2019

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 13. 06. 2019

Číslo bodu: 16

Název bodu: Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2560/1 v k.ú. Litoměřice
(nutný GP)

Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:

Žadatel: MELUTRON s.r.o, Hrušovany 17, Polepy, IČO: 05389852

Odůvodnění: Vlastníkem sousední stavby „Luna“ je společnost DE-VOZ, IČO: 25453327, které město
prodalo (ZM 5.5.2011) pozemek parc.č. 2563/158 o výměře 86 m2 na výstavbu pergoly. Již v této
době byly časté stížnosti z okolních panelových domů na hluk.

Žadatel (v současné době nájemce) požádal o rozšíření předzahrádky cca o 40 m2 z důvodu
zvýšeného zájmu maminek a pejskařů.

Stanovisko OŽP: Nesouhlasí s rozšířením zahrádky, umístění stolů s lavicemi na travnatý povrch by
vedlo k likvidaci trávníku.

Stanovisko OÚRM: Dle platné územně plánovací dokumentace, kterou je Územní plán Litoměřice ve
znění právního stavu po změně č. 2, se uvedený pozemek nachází v plochách s rozdílným způsobem
využití označených jako BH – bydlení hromadné. V těchto plochách je přípustné realizovat mimo jiné
i služby obyvatelům. Z hlediska koncepce stanovené v platné územně plánovací dokumentaci lze
konstatovat, že záměr rozšíření předzahrádky není s touto koncepcí v rozporu. Z uvedených hledisek
tedy k záměru prodeje pozemku není připomínek. 

Projednáno v MK dne 20.05.2019 hlasováním   pro:0               proti: 6              zdržel se: 0

MK nedoporučuje prodej za účelem rozšíření stávající pergoly.

 

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../3/2019

ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 2560/1 o výměře cca 40 m2 (nutný oddělovací
GP) v k.ú. Litoměřice.

 

Příloha č. 1: 2560_1.pdf

V Litoměřicích 06.06.2019
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Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 13. 06. 2019

Číslo bodu: 17
Název bodu: Záměr prodeje pozemku parc.č. 4984/21 v k.ú. Litoměřice
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:

Žadatel: pan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice

Odůvodnění: Žadatel odkoupil od ÚZSVM zahradu - pozemek parc.č. 4984/47 ke dni 28.03.2019.
Uvnitř pozemku parc.č. 4984/47se nachází pozemek parc.č. 4984/21ve vlastnictví města (bez
přístupu).

Stanovisko OÚRM: Z hlediska platné územně plánovací dokumentace je pozemek parc. č. 4984/21
v k.ú. Litoměřice veden v ploše označené jako RZ – plochy individuální rekreace – zahrádkářské
osady. OÚRM nemá připomínek k záměru prodeje.

Stanovisko OSNMM: Žadatel ještě požádal o odkoupení dosud nezapsaného pozemku parc.č.
4984/80 o výměře 52 m2. ZM dne 26.04.2018 usnesením č. 62/3/2018 schválilo záměr prodeje
celého původního pozemku parc. č. 4984/38 o výměře 219 m2 v k.ú. Litoměřice. Dle GP byl pozemek
rozdělen a parc.č. 4984/79 byla již prodána (ZM 13.09/2018 usnesení č. 142/5/2018) za cenu
schválenou ZM dne 5.06.2014 pod usnesením č. 102/4/2014 ve výši 100 Kč/m2.    

Nová žádost žadatele (10.05.2019): Požádal o odstranění pozůstatků zahradní stavby na pozemku,
který má žadatel zájem odkoupit (4984/21). Uvádí, že v minulosti se na tomto pozemku nacházela
stavba. Nyní se na pozemku nacházejí plasty, dřevěné trámy a směsný odpad, které znečišťují mimo
jiné i sousední pozemek v jeho vlastnictví. Navrhuje řešení přistavěním kontejneru a je ochoten
svépomocí přispět k vyčištění pozemku.

Stanovisko OSNMM: Pozemek je v evidenci katastru nemovitostí veden jako zahrada, ale původně
byl zřejmě zaměřen jako stavba (chata). Pokud na něm někdo v minulosti postavil stavbu, nebylo to
se souhlasem města. Město takové pozemky (možnost výstavby chatky) prodává za cenu 300 Kč/m2
(schváleno ZM dne 5.06.2014 usnesením č. 102/4/2014).    

Projednáno v MK dne 20.05.2019 hlasováním   pro:6               proti: 0              zdržel se: 0

MK doporučuje prodej ve stávajícím stavu za cenu smluvní schválenou ZM dne 5.06.2014 z důvodu
možnosti výstavby chaty.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../3/2019

ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 4984/21 o výměře 18 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice.

Příloha č. 1: 4984_21.pdf
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V Litoměřicích 06.06.2019

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 13. 06. 2019

Číslo bodu: 18

Název bodu: Záměr bezúplatného převodu (daru) částí pozemků parc.č.
4008/95, parc.č. 4008/112 a parc.č. 4008/116 v k.ú. Litoměřice

Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:

Žadatel: Město Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, IČO: 00263958

Odůvodnění: Město Litoměřice dlouhodobě připravuje, ve spolupráci s Univerzitou Karlovou (UK) a
dalšími institucemi, projekt výzkumu potenciálu a využití geotermální energie. Usnesením Vlády ČR
ze dne 21.12.2015 vznikla výzkumná infrastruktura RINGEN (VI), jejímž nositelem je UK a její
partneři, a která se bude rozvíjet v areálu kasáren Jiřího z Poděbrad. Z důvodu získání dotace na
vybudování VI ZM dne 23.06.2016 pod č. usnesení 97/4/2016 schválilo bezúplatný převod pozemku
parc.č. 4008/1113 včetně stavby v k.ú. Litoměřice kde vzniká přestavba výzkumného pracoviště -
centrum geotermální energie Litoměřice RINGEN. Předmětem převodu jsou pozemky, které byly
zjištěny na základě skutečného provedení stavby pro kolaudační souhlas. Tyto pozemky byly součástí
smlouvy o právu provést stavbu „Vědeckovýzkumného a vzdělávacího centra geotermální energie“
dle projektové dokumentace, kdy součástí stavby jsou i venkovní úpravy, okapové chodníčky a
zpevněná komunikace o celkové výměře cca 77 m2 (bude upřesněno na základě GP)

Stanovisko OÚRM: V územně plánovací dokumentaci je tato plocha vedena TO – Technické služby a
zabezpečení. Nemovitost je dotčena záměrem na veřejně prospěšné stavby jako T101 – Centrální
zdroj tepla – Geotermální teplárna (GTT) a T 102 – Nouzové záložní zdroje tepla, není tedy námitek
ani připomínek.  

Projednáno v MK dne 20.05.2019 hlasováním   pro:6               proti: 0              zdržel se: 0

MK doporučuje bezúplatný převod.

 

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../3/2019

ZM schvaluje záměr bezúplatného převodu (darování) částí pozemků parc.č. 4008/95 o výměře cca
73 m2, parc.č. 4008/112 o výměře cca 1 m2 a parc.č. 4008/116 o výměře cca 3 m2 v k.ú. Litoměřice,
nutný oddělovací geometr. plán.

 

Příloha č. 1: geoterm.pdf
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V Litoměřicích 06.06.2019

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 13. 06. 2019

Číslo bodu: 19

Název bodu: Záměr prodeje pozemků v k.ú. Litoměřice, majetkoprávní
dořešení - Tyršův most

Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:

Žadatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha, IČO: 65993390

Odůvodnění: ZM dne 5.05.2011 usnesením č. 148/5/2011 schválilo smlouvu o budoucí kupní smlouvě
s ŘSD (žadatel je investorem a budoucím vlastníkem stavby „I/15 Litoměřice, mosty ev.č.
15-040,15-041,15-042 a 15-043“- oprava Tyršova mostu).

Jednalo se o trvalý zábor částí pozemků dle PD, parc.č. 449/2 (travní porost) výměra 3 m2; (celá
výměra 25 m2) parc.č. 2714/51 (ostatní plocha) výměra 309 m2, (celá výměra 403 m2), parc.č.
4855/1 (ostatní plocha) výměra 18 m2 (celá výměra 586 m2), vše v k.ú. Litoměřice. Po dokončení
stavby budou tyto pozemky na základě budoucí smlouvy odprodány ŘSD.

Jedná se o státní organizaci a cena byla stanovena dle znaleckého posudku 441,66 Kč/m2 (tzv.
porovnávací indexovou metodou).

Stanovisko ODaSH: Není námitek k převodu jedná se o součásti komunikace I. třídy.

Na základě zhotoveného geometr. plánu po dokončení stavby bylo zjištěno, že stavbou byly dotčeny i
pozemky které nebyly schváleny ZM.

Jedná se o nově vzniklé pozemky parc.č. 293/20 o výměře 1 m2, 2719/44 o výměře 27 m2 a 2719/45
o výměře 1 m2 v k.ú. Litoměřice.

Upřesněné již schválené pozemky dle GP:

449/13 o výměře 15 m2, parc.č. 2714/51 o výměře 393 m2, 2714/57 o výměře 2 m2, vše v k.ú.
Litoměřice.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../3/2019

ZM schvaluje záměr prodeje pozemků parc.č. 293/20 o výměře 1 m2, parc.č. 2719/44 o výměře 27
m2 a parc.č. 2719/45 o výměře 1 m2, vše v k.ú. Litoměřice.

Příloha č. 1: 293_20.pdf

V Litoměřicích 06.06.2019
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Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 13. 06. 2019

Číslo bodu: 20

Název bodu: Žádost o bezúplatný převod pozemku parc.č. 1547 v k.ú. Žitenice
na ČR ÚZSVM

Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:

Žadatel: OSNMM

Odůvodnění: Pozemek parc.č. 1547 o výměře 1100 m2 v k.ú. Žitenice se nachází pod účelovou
komunikací za nemocnicí. Část účelové komunikace je ve vlastnictví města. Dle zákona č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích, údržbu a správu komunikací a zeleně provádí obec. Převody
pozemků pod komunikacemi a veřejná prostranství jsou dle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR,
převáděny na obce bezúplatně.

 

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../3/2019

ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku parc.č. 1547 o výměře 1100 m2 (ost.
plocha-komunikace) v k.ú. Žitenice, na ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2,
IČO:69797111.

Příloha č. 1: 1547.pdf

V Litoměřicích 06.06.2019

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 13. 06. 2019

Číslo bodu: 21
Název bodu: Prodej BJ č. 1821/4, ulice Nezvalova 1821/21 v k.ú. Litoměřice
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Procházková

Důvodová zpráva:

Žadatel: OSNMM

Město Litoměřice vlastní v domě č.p. 1821, ul. Nezvalova pouze tuto bytovou jednotku (o velikosti
1+1, v 1. NP, o výměře 39,40 m2), za kterou musí přispívat do fondu oprav. RM schválila dne
23.4.2019 pod č. usnesení 254/10/2019 způsob prodeje veřejnou nabídkou za nejvyšší nabídnutou
kupní cenu. Veřejná nabídka k prodeji byla zveřejněna na úřední desce města od 29.4.2019 do
17.5.2019.

Kupující  pan  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx411  48  Křešice,  zvítězil  s  nejvyšší  nabídnutou
kupní cenou ve výši 858.000,- Kč.

Příjem do rozpočtu města – OSNMM ÚZ/ORG 04802/4000 prodej bytů.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../3/2019

ZM schvaluje prodej bytové jednotky č. 1821/4, v domě č.p. 1821 stojícím na pozemku parc. č.
 3718/15 a souvisejících podílů ve výši 3940/297888 na společných částech domu a pozemku v obci
a  k .ú .  L i t oměř i ce ,  za  ne j vyšš í  nab ídnu tou  kupn í  cenu  858 .000 , -  Kč  panu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx411 48 Křešice.

V Litoměřicích 06.06.2019

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 13. 06. 2019

Číslo bodu: 22

Název bodu: Prodej opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení -
urnového pomníku na městském hřbitově

Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:

Žadatel: pan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Potůčky xxx, PSČ 362 38

 Odůvodnění: ZM dne 6.3.2008 schválilo zásady pro prodej opuštěných a neudržovaných náhrobků a
pomníků (hrobová zařízení - movité věci) a hrobek (hřbitovní stavby - nemovité věci), které se
z důvodu opuštění jejich vlastníky staly vlastnictvím města.

Stanovisko OSNMM: Projednáno se správcem městského hřbitova – jedná se o nemovitou věc, která
se nezapisuje do katastru nemovitostí, je určená k uložení lidských pozůstatků v rakvi nebo urně.
Dle metodiky ekonomického odboru je příjem nutné zaúčtovat s aktuálním DPH (21%).
Projednáno v MK dne 18.03.2019, hlasováním  pro:7               proti: 0              zdržel se: 0
MK doporučuje

Záměr byl projednán a schválen v ZM 11.04.2019 usnesením č. 47/2/2019

Zveřejněno na úřední desce: od 7.05.2019 do 23.05.2019 není připomínek ani námitek.

Cena dle znaleckého posudku č. 9216/100                    4 820 Kč

Dopad do rozpočtu města 2019 bude příjmem ÚZ 4802/4000

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../3/2019

ZM schvaluje prodej opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení (urnového pomníku),
evidenční číslo 86, oddělení II, ř. 4 - 46 na městském hřbitově za cenu znaleckého posudku 4820 Kč
+ 21 % DPH panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Potůčky xxx, PSČ 362 38

 

Příloha č. 1: 2560_1.pdf

V Litoměřicích 06.06.2019

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 13. 06. 2019

Číslo bodu: 23

Název bodu: Prodej pozemků parc.č. 194/39, 196/14, 196/52 a parc.č. 196//53
v k.ú. Pokratice

Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:

Žadatel: manželé
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
Litoměřice

Odůvodnění: Jedná se o dořešení majetkoprávního vztahu k pozemkům, kdy nebyla do katastru
zapsána hospodářská smlouva z r. 1978 o převodu pozemků mezi MNV a ČSAD. Dřívější vlastníci RD
č.p. 368/2 v ul. Květinová v Litoměřicích, manželé xxxxxxxxx (rodiče žadatelů), požádali město o
odkoupení části zahrady. V té době probíhala na katastru digitalizace katastrálního operátu v k.ú.
Pokratice. Vlastníci požádali v roce 2004 o uznání vydržení vlastnického práva. Město Litoměřice při
soudním jednání zastupovala advokátní kancelář Mgr. Axmanna. Krajský soud rozsudek OS zrušil a
řízení zastavil dne 22.01.2008.

Stanovisko OÚRM: Souhlasí s prodejem, u pozemku parc.č. 196/14 pouze části, z důvodu úpravy
komunikace - možnost vybudování chodníku v šíři 1,20 m

Projednáno v MK dne 23.03.2015 doporučuje prodej za ceny platné v roce 2008

Dle zákona o obcích 128/2000 Sb. § 39 odst.2 může být prodejní cena nižší než cena v čase obvyklá,
která však musí být zdůvodněná.

Projednáno v ZM dne 9.04.2015 s tím, že bylo doporučeno nové projednání v MK za účasti původních
a současných vlastníků.

Nové stanovisko OÚRM: Trvají na původním rozhodnutí – možná výstavba chodníku.

Záměr prodeje projednán a schválen v ZM 25.06.2015 pod bodem 140/6/2015.

Zveřejněno na úřední desce: od 14.07.2015 do 30.07.2015

Zhotoven odděl. geometr. plán č. 1353-143/2015 dle požadavku OÚRM (posunutí hranice pro
budoucí chodník), kde se nachází oplocení včetně podezdívky v majetku žadatele

Vypracovány ZP - ceny pozemků v roce 1997, 2008 a 2015.

Projednáno v ZM dne 17.09.2015: tento bod byl stažen za účelem doplnění zdůvodnění nižší ceny
z roku 2008.

Projednáno v ZM dne 10.12.2015: návrh na usnesení nebyl přijat

RM dne 24.03.2016 schválila nájemní smlouvu na užívání žádaných pozemků

Informace investičního technika: Na části pozemku parc.č. 196/14 a 194/1 se nachází zařízení
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veřejného osvětlení, kupující berou na vědomí služebnost umístění provozování, údržby a opravy
veřejného osvětlení s tím, že při realizaci chodníku bude VO přemístěno pod chodník.

V den jednání (21.01.2019) MK přišla informace, že stávající oplocení, které je ve velice špatném
stavu žadatelé odmítají opravovat. Odkoupené pozemky by si oplotili a prostor mezi stávajícím
starým plotem již do pronájmu nechtějí. Hlasováním      pro:7 MK doporučila tento bod odložit do
jednání na 18.03.2019. Toto stanovisko žadatele bylo změněno, mají zájem o dořešení včetně
pronájmu a povinnosti údržby stávajícího oplocení do doby zbudování nového chodníku.

Stanovisko OSNMM: Geodetickou firmou proběhlo vytýčení a vyznačení přesné hranice prodávaných
pozemků v terénu včetně zaměření osvětlení a zajištění dořešení převodu části pozemku parc.196/52
pro výstavbu nového chodníku.

Projednáno v MK dne 18.03.2019, hlasováním  pro:7               proti: 0              zdržel se: 0

MK doporučuje prodej za cenu smluvní, odvozenou ze znaleckého posudku z roku 2008, která
zohledňuje ukončení majetkoprávního sporu u OS v Litoměřicích a KS v Ústí n.L. a zatížení pozemků
služebnostmi (veřejné osvětlení, kanalizace).

Záměr byl projednán a schválen v ZM 11.04.2019 usnesením č. 48/2/2019.

Zveřejněno na úřední desce: od 7.05.2019 do 23.05.2019 není připomínek ani námitek.

Dopad do rozpočtu města 2019 bude příjmem ÚZ 4802/4000.

 

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../3/2019

ZM schvaluje prodej pozemků parc.č. 196/53 o výměře 18 m2 (stavební), parc.č. 196/14 o výměře
202 m2 (orná), 194/39 o výměře 39 m2 (ost. plocha) a 196//52 o výměře 4 m2 (ost. plocha) v k.ú.
Pokratice, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxa paní
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice, do podílového
spoluvlastnictví za cenu smluvní 116 314 Kč za podmínky uhrazení nákladů za vypracování GP ve
výši 8 651 Kč a znaleckého posudku ve výši 3 993 Kč a uhrazení správního poplatku za vklad práva
do katastru nemovitostí.  

Tato cena byla stanovená pro období po ukončení soudního sporu u OS v Litoměřicích a KS v Ústí
n.L. Jde o prodej, který se řešil řadu let, kdy se nejdříve muselo dořešit dvojí vlastnictví žádaných
pozemků, následně probíhala digitalizace území v k.ú. Pokratice. Od roku 2004 byl řešen soudní spor
o vlastnictví předmětných pozemků, který byl ukončen až v roce 2008. Výše uvedená prodejní cena
pozemků byla opakovaně projednána a doporučena v majetkové komisi při Radě města Litoměřice.

Příloha č. 1: 196_53.pdf

V Litoměřicích 06.06.2019
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Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 13. 06. 2019

Číslo bodu: 24

Název bodu:
Prodej pozemku parc. č. 4008/7 jehož součástí je stavba bez
č.p./č.e. a pozemku parc. č. 4008/8 jehož součástí je stavba bez
č.p./č.e. v k.ú. Litoměřice

Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Procházková

Důvodová zpráva:

Žadatel: Potravinová banka v Ústeckém kraji z.s., Pražská 992/14, 412 01 Litoměřice, IČO:1.
22820701
Žadatel: Ing. pan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 412 012.
Litoměřice

Odůvodnění: ZM schválilo na svém jednání dne 11.4.2019 pod č. usn. 49/2/2019 adresný záměr
prodeje pozemku parc. č. 4008/7 o výměře 587 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) jehož součástí je
stavba bez č.p./č.e. (jiná stavba) a pozemku parc. č. 4008/8 o výměře 78 m2 (zastavěná plocha a
nádvoří), jehož součástí je stavba bez č.p./č.e. (jiná stavba), k.ú. Litoměřice, Potravinové bance
v Ústeckém kraji z.s., Pražská 992/14, 412 01 Litoměřice, IČO: 22820701.
Adresný záměr prodeje nemovitosti byl zveřejněn na úřední desce města od 25.04.2019 do
10.05.2019.

Potravinová banka v Ústeckém kraji z.s podala na MěÚ OSNMM dne 30.1.2019 žádost o odkoupení
nemovitostí za cenu dle znaleckého posudku č. 25473-1273/2018 ze dne 3.4.2018 za cenu obvyklou
ve výši 3.100.000,- Kč. Stávající nájemce ( 1. žadatel) na základě nájemní smlouvy, provozuje
v objektu sklad potravinové a další humanitární pomoci a garážuje techniku. I v letošním roce je
potravinovým bankám a dalším humanitárním organizacím umožněno čerpat investiční dotace
Ministerstva zemědělství ČR. Z důvodu čerpání dotací na rekonstrukci objektů musí být žadatel
vlastníkem nemovitosti.

Na základě zveřejnění dne 23.04.2019 a 25.4.2019 podal pan Ing.xxxxxxxxxxxxx žádost o odkoupení
parc. č. 4008/7 jehož součástí je stavba bez č.p./č.e. a pozemku parc. č. 4008/8 jehož součástí je
stavba bez č.p./č.e. v k.ú. Litoměřice. V žádostech neuvádí způsob využití.

Stanovisko OÚRM: Záměr prodeje není v rozporu s platnou územně plánovací dokumentací (ÚPD).
Dle ÚPD je nemovitá věc zahrnuta do ploch s funkčním využitím pro občanskou vybavenost (OV).

Projednáno v MK 18.3.2019, hlasováním - pro: 6, proti: 1, zdržel se: 0.

MK doporučuje adresný záměr prodeje za cenu ve výši 4.359.000,- Kč (dle znaleckého posudku č.
25473-1273/2018 ze dne 3.4.2018 - cena dle vyhlášky MF ČR č. 457/2017 Sb., o oceňování majetku).

Stanovisko OSNMM: Dle stanoviska OÚRM a MK doporučuje adresný prodej žadateli Potravinové
bance v Ústeckém kraji z.s. za kupní cenu ve výši 4.359.000,- Kč.

Příjem do rozpočtu města – OSNMM ÚZ/ORG 04802/4000.
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Návrh Usnesení:

usnesením č. ../3/2019

ZM schvaluje prodej pozemku parc. č. 4008/7 o výměře 587 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) jehož
součástí je stavba bez č.p./č.e. (jiná stavba) a pozemku parc. č. 4008/8 o výměře 78 m2 (zastavěná
plocha a nádvoří) jehož součástí je stavba bez č.p./č.e. (jiná stavba) v k.ú. Litoměřice, Potravinové
bance v Ústeckém kraji z.s., Pražská 992/14, 412 01 Litoměřice, IČO: 22820701, za kupní cenu ve
výši 4.359.000 Kč .

Příloha č. 1: 4008_7_8.pdf

V Litoměřicích 06.06.2019

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 13. 06. 2019

Číslo bodu: 25
Název bodu: Prodej pozemku parc.č. 600/66 v k.ú. Pokratice
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:

Žadatel: pan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice

Odůvodnění: Pozemek užívá bez právního důvodu. Celý pozemek je oddělený z komunikace cca 3 m
vysokou železobetonovou opěrnou zdí, která odděluje pozemek od zpevněné veřejné komunikace.
Žádaný pozemek navazuje na zahradu žadatele a slouží jako přístup z ul. A. Muchy.

Stanovisko OÚRM: Dle platné územně plánovací dokumentace, kterou je Územní plán města
Litoměřice ve znění právního stavu po změně č.2 se pozemek nachází v plochách s rozdílným
způsobem využití označený jako BH – bydlení hromadné. K záměru prodeje dle nezapsatelného GP
původního z roku 1995 vyznačené částí 600/ a, b není námitek ani připomínek.

Projednáno v MK dne 18.03.2019, hlasováním  pro:7               proti: 0              zdržel se: 0

MK doporučuje prodej, opěrná zeď by měla být součástí převodu bez finančního vyrovnání, kupující
bere na sebe závazek opravy a údržby.

Záměr byl projednán a schválen v ZM 11.04.2019 usnesením č. 50/2/2019,

Zveřejněno na úřední desce: od 7.05.2019 do 23.05.2019 není připomínek ani námitek.

Cena dle znaleckého posudku č.16/732/19           pozemek       74 400 Kč

Opěrná zeď ohraničuje pozemek                                              21 000 Kč

Dopad do rozpočtu města 2019 bude příjmem ÚZ 4802/4000

 

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../3/2019

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 600/66 (ostatní plocha) o výměře 48 m2 v k.ú. Pokratice za
cenu dle znaleckého posudku 74 400 Kč panu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice, s úhradou ceny ve dvou
splátkách, ½ ceny při podpisu smlouvy a ½ do 31.12.2019, a uhrazení nákladů na znalecký posudek
ve výši 4 235 Kč, GP ve výši 3 630 Kč a správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.
Současně ZM schvaluje darování železobetonové opěrné zdi ohraničující pozemek kupujícímu.
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Příloha č. 1: parc.c._600_66.pdf

V Litoměřicích 06.06.2019

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 13. 06. 2019

Číslo bodu: 26
Název bodu: Prodej pozemku parc.č. 600/65 v k.ú. Pokratice
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:

Žadatel: paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice

Odůvodnění: Pozemek užívá bez právního důvodu. Žádaný pozemek je oddělený z komunikace cca 3
m vysokou železobetonovou opěrnou zdí, která odděluje pozemek od zpevněné veřejné komunikace,
část žádaného pozemku je využíván jako přístup – příjezd k domu č.p.119 v ul. Pod Strání.

Stanovisko OÚRM: Dle platné územně plánovací dokumentace, kterou je Územní plán Litoměřice ve
znění právního stavu po změně č.2 se pozemek nachází v plochách s rozdílným způsobem využití
označený jako BH – bydlení hromadné. K záměru prodeje dle nezapsatelného GP původního z roku
1995 vyznačené částí 600/ a,b není námitek ani připomínek.

Projednáno v MK dne 18.03.2019, hlasováním  pro:7               proti: 0              zdržel se: 0

MK doporučuje, opěrná zeď by měla být součástí převodu bez finančního vyrovnání, kupující bere na
sebe závazek opravy a údržby.

Záměr byl projednán a schválen v ZM 11.04.2019 usnesením č. 50/2/2019,

Zveřejněno na úřední desce: od 7.05.2019 do 23.05.2019 není připomínek ani námitek.

Cena dle znaleckého posudku č. 15/731/19                      pozemek            289 850 Kč

Opěrná zeď ohraničuje pozemek                                                                60 000 Kč

Dopad do rozpočtu města 2019 bude příjmem ÚZ 4802/4000.

 

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../3/2019

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 600/65 (ostatní plocha) o výměře 187 m2 v k.ú. Pokratice za
cenu dle znaleckého posudku 289 850 Kč paní
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice, s úhradou ceny ve dvou
splátkách, ½ ceny při podpisu smlouvy a ½ do 31.12.2019, a uhrazení nákladů na znalecký posudek
ve výši 4 235 Kč, GP ve výši 3 630 Kč a správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.
Současně ZM schvaluje darování železobetonové opěrné zdi ohraničující pozemek kupujícímu.
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Příloha č. 1: parc.c.600_65.pdf

V Litoměřicích 06.06.2019

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 13. 06. 2019

Číslo bodu: 27
Název bodu: Prodej pozemku parc.č. 657/92 v k.ú. Pokratice
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:

Žadatel: pan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice

Odůvodnění: Majetkoprávní dořešení „připlocených pozemků“ v lokalitě ul. Na výsluní.

Na základě kontroly a orientačního zaměření byly zjištěny nesrovnalosti hranic sousedních vlastníků,
oplocení pozemků je posunuté. OSNMM již tyto nesrovnalosti v minulosti řešil vždy na žádost
vlastníků dotčených pozemků.

Ul. Na výsluní: Dle stanoviska bylo původním majitelům ze strany MNV nařízeno při oplocení
zachovat uliční čáru.  

Záměr byl projednán a schválen v ZM 7.02.2019 usnesením č. 14/1/2019, za cenu smluvní 100
Kč/m2,

Zveřejněno na úřední desce: od 7.05.2019 do 23.05.2019 není připomínek ani námitek.

Dle GP č. 1443-91/2019 se jedná o pozemek parc.č. 657/92 o výměře 10 m2.

Dopad do rozpočtu města 2019 bude příjmem ÚZ 4802/4000

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../3/2019

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 657/92 o výměře 10 m2 (ost. plocha) v k.ú. Pokratice
panuxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice, za cenu smluvní 1
000 Kč a uhrazení nákladů na GP ve výši 3 630 Kč a správního poplatku za vklad práva do katastru
nemovitostí. Cenu připloceného pozemku schválilo ZM dne 7.02.2019.

Příloha č. 1: 657_92.pdf

V Litoměřicích 06.06.2019

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 13. 06. 2019

Číslo bodu: 28
Název bodu: Prodej pozemku parc.č. 657/91 v k.ú. Pokratice
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:

Žadatel: pan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice

Odůvodnění: Majetkoprávní dořešení „připlocených pozemků“ v lokalitě ul. Na výsluní.

Na základě kontroly a orientačního zaměření byly zjištěny nesrovnalosti hranic sousedních vlastníků,
oplocení pozemků je posunuté. OSNMM již tyto nesrovnalosti v minulosti řešil vždy na žádost
vlastníků dotčených pozemků.

Ul. Na výsluní: Dle stanoviska bylo původním majitelům ze strany MNV nařízeno při oplocení
zachovat uliční čáru.  

Záměr byl projednán a schválen v ZM 7.02.2019 usnesením č. 14/1/2019, za cenu smluvní 100
Kč/m2,

Zveřejněno na úřední desce: od 7.05.2019 do 23.05.2019 není připomínek ani námitek.

Dle GP č. 1443-91/2019 se jedná o pozemek parc.č. 657/91 o výměře 22 m2.

Dopad do rozpočtu města 2019 bude příjmem ÚZ 4802/4000

 

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../3/2019

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 657/91 o výměře 22 m2 (ost.plocha) v k.ú. Pokratice panu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice, za cenu smluvní 2 200 Kč a
uhrazení nákladů na GP ve výši 3 630 Kč a správního poplatku za vklad práva do katastru
nemovitostí. Cenu připloceného pozemku schválilo ZM dne 7.02.2019.

Příloha č. 1: 657_91.pdf

V Litoměřicích 06.06.2019

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 13. 06. 2019

Číslo bodu: 29
Název bodu: Prodej pozemku parc.č. 657/90 v k.ú. Pokratice
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:

Žadatel: manželé
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx, Litoměřice.

Odůvodnění: Majetkoprávní dořešení „připlocených pozemků“ v lokalitě ul. Na výsluní.

Na základě kontroly a orientačního zaměření byly zjištěny nesrovnalosti hranic sousedních vlastníků,
oplocení pozemků je posunuté. OSNMM již tyto nesrovnalosti v minulosti řešil vždy na žádost
vlastníků dotčených pozemků.

Ul. Na výsluní: Dle stanoviska bylo původním majitelům ze strany MNV nařízeno při oplocení
zachovat uliční čáru.  

Záměr byl projednán a schválen v ZM 7.02.2019 usnesením č. 14/1/2019, za cenu smluvní 100
Kč/m2,

Zveřejněno na úřední desce: od 7.05.2019 do 23.05.2019 není připomínek ani námitek.

Dle GP č. 1443-91/2019 se jedná o pozemek parc.č. 657/90 o výměře 4 m2.

Dopad do rozpočtu města 2019 bude příjmem ÚZ 4802/4000

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../3/2019

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 657/90 o výměře 4 m2 (ostat. plocha) v k.ú. Pokratice
manželům Ing.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx, Litoměřice, za cenu smluvní 400 Kč a uhrazení nákladů na GP ve výši 3 630 Kč a správního
poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí. Cenu připloceného pozemku schválilo ZM dne
7.02.2019.

Příloha č. 1: 657_90.pdf

V Litoměřicích 06.06.2019

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 13. 06. 2019

Číslo bodu: 30
Název bodu: Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Mlékojedy (LV č. 265)
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:

Žadatel: Obec Mlékojedy, č.p. 41, Mlékojedy, IČO: 0526151

Odůvodnění: Na základě připravované stavby „LT Mlékojedy rozšíření VO“ žadatel požádal o
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrských sítí na pozemku
parc.č. 306/6 (ostatní plocha) o výměře 9997 m2. Tato smlouva byla podepsaná 8.03.2019 a zároveň
požádal o majetkoprávní dořešení.

Stanovisko OSNMM: V rámci stavby „II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I.část“, Ústecký
kraj převedl bezúplatně v roce 2011 pozemky parc.č. 191/14, 191/18, 306/33 a 306/51 včetně
doprovodných staveb na město Litoměřice. Doporučujeme bezúplatný převod všech pozemků o
výměře 11 035 m2, které jsou v k.ú. Mlékojedy. Město má povinnost za pozemky v jiném katastru
hradit daň z nemovitosti (cca 2 171 Kč/rok).

Stanovisko OÚRM: Pozemky zapsané v KN pod LV č. 265, tedy pozemky parc. č. 191/14, 191/18,
306/6, 306/33, 306/51 v k.ú. Mlékojedy, jsou dle platné územně plánovací dokumentace, kterou je
v tomto případě Územní plán Mlékojedy (účinnost od 15.12.2010, zahrnuty do ploch s rozdílným
způsobem využití označených jako „Plochy dopravní infrastruktury – silnice a místní komunikace
(DS)“, není připomínek k převodu všech uvedených pozemků.

Projednáno v MK dne 18.03.2019, hlasováním  pro:7               proti: 0              zdržel se: 0

MK doporučuje převod

Záměr byl projednán a schválen v ZM 11.04.2019 usnesením č. 52/2/2019,

Zveřejněno na úřední desce: od 7.05.2019 do 23.05.2019 není připomínek ani námitek.

 

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../3/2019

ZM schvaluje bezúplatný převodu pozemků parc.č. 191/14 o výměře 344 m2 (orná půda), 191/18 o
výměře 22 m2, 306/6 o výměře 9997 m2, 306/33 o výměře 136 m2 a 306/51 o výměře 536 m2 (vše
ost.plocha) v k.ú. Mlékojedy, do vlastnictví obce Mlékojedy, IČO: 0526151, Mlékojedy č.p. 41.

Příloha č. 1: Mlekojedy.pdf
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V Litoměřicích 06.06.2019

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 13. 06. 2019

Číslo bodu: 31

Název bodu: Nákup pozemku parc.č. 3408/106 o výměře 3 937 m2 v k.ú.
Litoměřice

Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:

Žadatel: OSNMM

Odůvodnění: Město Litoměřice má k pozemku parc.č. 3408/35 o výměře 11385 m2 předkupní právo
dle § 101 zákona 183/2006 Sb. Pozemek je ve vlastnictví ČR s právem hospodaření Správy železniční
dopravní cesty, Dlážděná 1003/7, Nové Město, Praha. Záměr využití: na části pozemku zbudovat
odstavnou plochu pro OA (parkoviště), převážně pro návštěvníky blízkých sportovních a školských
zařízení.

Stanovisko OÚRM: Dle platné územně plánovací dokumentace, kterou je ÚP je žádaná část pozemku
zařazena do ploch D8 – koridor místní propojovací komunikace v prostoru severně a jižně od žel.
stanice Litoměřice - Horní nádraží, pro kterou je zřízeno předkupní právo, doporučují odkoupení
části pozemku.

Projednáno v MK dne 18.02.2016 hlasováním   pro:6               proti:1               zdržel se:0

MK doporučuje nákup

Záměr byl projednán a schválen v ZM 11.02.2016 usnesením č. 27/2/2016

Zveřejněno na úřední desce: od 23.02.2016 do 10.03.2016 není připomínek ani námitek.

Cena dle znaleckého posudku po odečtení náhrady za VCB 1 920 000 Kč 

Prodej pozemku musí odsouhlasit Správní rada SŽDC a následně prostřednictvím Ministerstva
dopravy projednat vláda ČR.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../3/2019

ZM schvaluje nákup pozemku parc.č. 3408/106 o výměře 3937 m2 (ost. plocha) v k.ú. Litoměřice za
cenu dle znaleckého posudku 1 920 000 Kč se zřízením služebnosti telekomunikačního zařízení ve
prospěch prodávajícího, uhrazení nákladů za znalecký posudek 6 700 Kč a GP 12 300 Kč od Správy
železniční dopravní cesty, st.org., Dlážděná 1003/7, Praha 1, IČO: 70994234

 

Příloha č. 1: 3408_106.pdf
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V Litoměřicích 06.06.2019

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 13. 06. 2019

Číslo bodu: 32
Název bodu: Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:

Žadatel: OSNMM

Odůvodnění: Na základě požadavků odborů MěÚ a odborných posudků byl zpracován seznam
rozbitého, neopravitelného, nepoužitelného a opotřebovaného majetku. Seznam vyřazených položek,
byl projednán na majetkové komisi vč. agendy likvidační, která doporučila odpis a vyřazení
uvedených položek.

Likvidace vyřazeného majetku bude doložena protokoly o předání k fyzické likvidaci nebo doklady o
provedení likvidace přes odbornou firmu / ekologicky.

U zápisu č.4 vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace je podmíněna obdržením dotace
z MŠMT. K vyřazení majetku z evidence by došlo ke dni předání staveniště zhotoviteli stavby.

 

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../3/2019

ZM schvaluje na návrh majetkové komise vč. agendy likvidační dle zápisu ze dne 20.05.2019 odpis a
vyřazení uvedených položek z účetní evidence (viz. příloha orig. zápisu).

 

Příloha č. 1: Zapis_likvidacni_20.5..pdf

V Litoměřicích 06.06.2019

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 13. 06. 2019

Číslo bodu: 33

Název bodu: Zřízení věcného břemene – služebnosti plynárenského zařízení k
pozemkům parc.č. 1272/1,1272/3 v k.ú. Litoměřice

Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Jana Fialová

Důvodová zpráva:

Žadatel: GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČO:27295567

Odůvodnění: V rámci stavební akce „REKO MS Litoměřice –U Katovny, číslo stavby: 7700072843“
žadatel zrekonstruoval část plynárenského zařízení v ul.U Katovny.

Před stavební akcí byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě pro zřízení věcného břemene č.
9810000464 dne 01.08.2016. Objednavatelem geom. plánu a jeho plátcem byl žadatel. Poplatky za
vklad práva do KN hradí žadatel.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../3/2019

ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav
plynárenského zařízení k části pozemků parc.č. 1272/1,1272/3 k.ú. Litoměřice dle GP
4659-2018383/2018 ve prospěch oprávněného GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem,
IČO:27295567 za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 3.768 Kč + 21% DPH a uhrazení správního
poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Příloha č. 1: pr._vcb_se_zakresem_464.pdf

V Litoměřicích 06.06.2019

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 13. 06. 2019

Číslo bodu: 34

Název bodu: Zřízení věcného břemene – služebnosti plynárenského zařízení k
pozemkům v ul. Komenského, k.ú. Litoměřice

Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Jana Fialová

Důvodová zpráva:

Žadatel: GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČO:27295567

Odůvodnění: V rámci stavební akce „REKO MS Litoměřice – Komenského, číslo stavby: 7700072852“
žadatel zrekonstruoval část plynárenského zařízení v ul. Komenského.

Před stavební akcí byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě pro zřízení věcného břemene č.
9810000465 dne 18.4.2016. Objednavatelem geom. plánu a jeho plátcem byl žadatel. Poplatky za
vklad práva do KN hradí žadatel.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../3/2019

ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav
plynárenského zařízení k části pozemků parc.č.
660/1,1268/7,1268/8,1268/9,1268/19,1268/20,1268/22,1268/24,1272/1,1313/27,1313/28 k.ú.
Litoměřice dle GP 4624-2018186/2018 ve prospěch oprávněného GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí
nad Labem, IČO:27295567 za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 19.320 Kč + 21% DPH a
uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Příloha č. 1: pr._465..pdf

V Litoměřicích 06.06.2019

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 13. 06. 2019

Číslo bodu: 35

Název bodu: Zřízení věcného břemene – služebnosti, elektrizační distribuční
soustavy k pozemkům parc.č. 4020/1,4021/1 v k.ú. Litoměřice

Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Jana Fialová

Důvodová zpráva:

Žadatel: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035

Odůvodnění: V rámci stavební akce “ EP-12-4002662, LT_Litoměřice – kNN přeložka, Zahrada Čech“
byla žadatelem vybudována na pozemku v majetku obce nová elektrizační distribuční soustava
k nové TS v areálu Zahrady Čech.

Před stavební akcí byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě pro zřízení věcného břemene č.
9810000397 dne 24.9.2014.

Objednavatelem geom. plánu a jeho plátcem byl žadatel. Poplatky za vklad práva do KN hradí
žadatel.

Dopad do rozpočtu: Jednorázová náhrada bude příjmem do rozpočtu UZ 4801/ORG 4000 pro rok
2019.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../3/2019

ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav
elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 4020/1,4021/1 v k.ú. Litoměřice dle GP
4672-1718/2018 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO:
24729035 za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 1556 Kč + 21% DPH a uhrazení správního
poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Příloha č. 1: pr._397..pdf

V Litoměřicích 06.06.2019

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 13. 06. 2019

Číslo bodu: 36

Název bodu: Zřízení věcného břemene – služebnosti, elektrizační distribuční
soustavy k pozemku parc.č. 1168 v k.ú. Pokratice

Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Jana Fialová

Důvodová zpráva:

Žadatel: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035

Odůvodnění: V rámci stavební akce “ IV-12-4016483, LT-Litoměřice, p.č. 668/21, kNN,SS100“ byla
žadatelem vybudována na pozemku v majetku obce nová elektrizační distribuční soustava.

Před stavební akcí byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě pro zřízení věcného břemene č.
9810000555 dne 16.4.2018

Objednavatelem geom. plánu a jeho plátcem byl žadatel. Poplatky za vklad práva do KN hradí
žadatel.

Dopad do rozpočtu: Jednorázová náhrada bude příjmem do rozpočtu UZ 4801/ORG 4000 pro rok
2019

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../3/2019

ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav
elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č.1168 v k.ú. Pokratice, dle GP 1438-13/2018
ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s.,Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035 za
jednorázovou úhradu ve smluvní výši 422 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad
práva do katastru nemovitostí.

Příloha č. 1: pr._vcb555.pdf

V Litoměřicích 06.06.2019

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)



1/1

Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 13. 06. 2019

Číslo bodu: 37

Název bodu:
Zřízení věcného břemene – služebnosti horkovodu k části
pozemků parc.č. 1321/10, 1321/11, 1268/19, 1354/1 v k.ú.
Litoměřice

Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Jana Fialová

Důvodová zpráva:

Žadatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, Praha,
IČO: 65993390

Odůvodnění: V rámci stavební akce I/15 Litoměřice mosty ev. č. 15 – 040, 15, 041, 15 – 042, 15 –
043, byl žadatelem zrealizován stavební objekt SO 352 Přeložka horkovodu. Zařízení horkovodu je ve
vlastnictví ENERGIE Holding a.s., Kutvirtova 339/5, 15000 Praha 5 - Radlice, IČO: 27594301.

Před stavební akcí byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě pro zřízení věcného břemene č.
9810000361 dne 20.3.2013. Náklady spojené se zřízením VCB ( geom. plán, správní poplatek do KN
a jednorázovou náhradu) bude hradit žadatel, který byl investorem stavby přeložky. Oprávněným
z věcného břemene bude vlastník přeloženého zařízení horkovodu ENERGIE Holding a.s.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../3/2019

ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav
horkovodního zařízení k části pozemků parc.č. 1321/10,1321/11,1268/19,1354/1 v k.ú. Litoměřice
dle GP 4682-135/2018 ve prospěch oprávněného spol. ENERGIE Holding a.s., Kutvirtova 339/5,
15000 Praha 5 - Radlice, IČO: 27594301. Investor stavby Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní
příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, Praha, IČO: 65993390 uhradí správní poplatek za
vklad práva do katastru nemovitostí a Městu Litoměřice jednorázovou náhradu za zřízení služebnosti
ve smluvní výši 4.416 Kč + 21% DPH.

Příloha č. 1: pr._VCB_361..pdf

V Litoměřicích 06.06.2019

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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1. Úvodní slovo

Vážené kolegyně, kolegové, přátelé a příznivci nemocnice,

obdobné, jako v předchozích letech, tak i  letos je mojí milou povinností 
zhodnotit úvodním slovem významné změny i úspéchy, kterými prošla naše 
nemocnice v roce 2018. V prúbéhu roku 2018 probíhala jedna z potenciálně 
nejvýznamnéjších změn dalšího vývoje nemocnice, koncesní řízení na nového 
provozovatele nemocnice, které však bylo na podzim zastaveno. Bez nadsázky lze 
prohlásit, že toto období bylo náročnou zkouškou společné vize dalšího statutu 
nemocnice, mimo jiné zatížené i vlivem komunálních voleb. Přesto nemocnice 
úspěšně pracovala na svém všeobecném rozvoji a pokračovala ve zvyšování 
rozsahu poskytovaných zdravotních služeb nasmlouváním nových zdravotních 
výkonů, úspěšné zažádala o statuty pracovišf akreditovaných pro nové formy a 
stupně specializačního vzdělávání a potvrdila statuty screeningových center, vč. 
iktového centra a akreditace ČIA pro laboratoře. Na oddělení centrální sterilizace 
rovněž zdárné absolvovala recertifikační audit společnosti DNV GL dle ISO 9001.

Mezi největší události počátku roku 2018 patří lednové dokončení projektu -  
stavby nového pracoviště magnetické rezonance, zahájené v roce 2017 a jeho 
uvedeni do plného provozu. Nebývalý zájem o novou diagnostiku záhy ukázal 
potřebu takového pracoviště i ve zdravotnických zařízeních našeho typu. V průběhu 
jarních měsíců roku jsme se zaměřili na zvýšení komfortu prostředí lůžkové stanice C 
interního oddělení, a to novými výmalbami, nátěry povrchů, výměnou dveří, 
osvětlení, vypínačů a zásuvek. V květnu byl pro kojící maminky, v hale nemocnice, 
zřízen zcela nový kojící koutek. Před letními prázdninami byla zahájena rozsáhlá 
modernizace centrálních chodeb nemocnice, která kromě rekonstrukce a výměny 
podlahových povrchů a výmalby stěn zahrnovala také postupnou instalaci nových 
stropních podhledů včetně instalace úsporných LED svítidel.

Největší investicí roku. z vlastních prostředků, bylo vybudování nového 
skiagrafického pracoviště v hodnotě přes 8 miliónů korun. V tomto roce byla též 
zahájena rekonstrukce prostor a modernizace vybavení audiologické ambulance, 
která bude dokončena v roce 2019. Na urologii byl zakoupen nový ultrazvuk a byla 
realizována digitalizace gastroenterologického pracoviště. Stravovací provoz jsme 
vybavili v roce 2018 novou myčkou černého nádobí a novým mrazicím boxem. Na 
Oddělení klinických laboratoří byl v září. ve spolupráci se společností Siemens 
Healthineers. zprovozněn v ČR dosud nejnovéjší systém pro diagnostiku laboratorních 
vzorků Atellica Solution. čímž se nemocniční laboratoře zařadily v rámci republiky ke 
špičce ve zpracování laboratorních vzorků.

Ke svému, zejména investičnímu, rozvoji v roce 2018 nemocnice využívala jak 
vlastní, tak i dotační finanční prostředky. Z významných dotačních titulů, které 
nemocnice v roce 2018 čerpala, byly dotace Krajského úřadu Ústeckého kraje na 
podporu komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče. Díky těmto 
dotacím mohlo být mj. nakoupeno vybavení pro gastroenterologii (kolposkop, 
gastroskop, gastroskopická věž), pro novorozenecké oddělení (inkubátor, výhřevné 
lůžko), pro rehabilitační oddělení motodlahy a vertikalizační lůžko a pro lůžka 
dlouhodobě nemocných sprchovací a koupací lůžka a převozová křesla pro 
pacienty. Celkové nemocnice získala díky těmto dotacím 7.1 miliónu korun.
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výroční XDfóvo 2018

Z úspěchů roku 2018 je nutno též zmínit výborné umístění Nemocnice 
Litoměřice, a.s. v celostátním srovnávacím šetření realizovaném neziskovou 
organizací Healthcare Institute, kdy nemocnice uspěla jak v hodnocení pacientů, 
tak i zaměstnanců. V hodnocení spokojenosti ambulantních i hospitalizovaných 
pacientů se nemocnice umístila na třetím místě v rámci Ústeckého kraje a na 35.. 
resp. 39. pozici v rámci celé ČR. Zaměstnanci nemocnice patří mezi druhé 
nespokojenější zaměstnance nemocnic v Ústeckém kraji a mezi dvacáté 
nejspokojenější v konkurenci zaměstnanců všech českých a moravských nemocnic.

Nemocnice již od roku 2006 hospodaří s kladným hospodářským výsledkem a 
stejně tak tomu bylo i v roce 2018. Při celkovém finančním obratu prostředků v 
objemu 789,3 mil. Kč je dosažený výsledek hospodaření ve výši +5.916 mil. Kč. 
Pň současném nastaveném principu financování poskytování zdravotních služeb a 
při veřejném závazku nemocnice kopírovat nárůst mezd zaměstnanců dle Nařízení 
Vlády jde o velmi dobrý výsledek, který prokazuje ekonomickou stabilitu nemocnice. 
V následujícím roce 2019 přistoupí nemocnice (i s pomocí svého jediného akcionáře 
-  Města Litoměřice) k dalšímu plošnému navýšení tarifních platů všech pracovníků, a 
to navzdory tomu. že toto státem nařízené plošné navýšení osobních nákladů je 
opět bez plné odpovídajícího zvýšení úhrad z poskytování zdravotních služeb. Stejně 
tak tomu bylo i  předchozích letech.

Nemocnice v roce 2018 plynule navázala na veškeré předchozí aktivity řešení 
personálních otázek. V tomto roce ještě s větším důrazem na personální inzerci a 
přímé oslovování potenciálních zájemců o uplatnění v naší nemocnici. Snaha přivést 
na oddělení další kvalitní zdravotnický personál byla vždy velkou prioritou. Účastnili 
jsme se několika veletrhů práce a oslovili jsme tak absolventy lékařských fakult i 
zdravotnických škol. Rozšířili jsme nabídku nefinančních benefitů nemocnice pro 
stabilizaci stávajících i nových pracovníků. Stále si však musíme připomínat, že 
výsledky přicházejí v dlouhodobém horizontu, a proto je třeba stále důsledně a 
systematicky postupovat.

Je zřejmé, že za těmito dobrými výsledky stojí mnoho práce všech 
odpovědných pracovníků, kteří se na celém procesu rozvoje a poskytování 
zdravotních služeb nemocnice významné podílejí. Rád bych jim všem, za jejich úsilí, 
obětavou a vysoce profesionální práci, upřímně poděkoval. Zároveň bych chtěl 
poděkovat i všem ostatním, pacientům nemocnice i široké veřejnosti za vstřícný 
přístup a velkou podporu nemocnice. Věřím, že rok 2019 bude neméně úspěšným 
rokem naší nemocnice tak, jako tomu bylo i v roce 2018.

Za představenstvo společnosti: Ing. Radek Lončák, MBA 
předseda představenstva a.s.
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2. Základní údaje
stav k 31.12.2018

Obchodní firma; Nemocnice Litoměřice, a.s.

Právní forma: akciová společnost

Datum zápisu do OR: 19. 6. 2017

Sídlo: Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice

IČ: 061 99 518

Zápis v OR: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ústí nad 
Labem, oddíl B, vložka 2641

Zakladatel: Společnost byla založena usnesením Zastupitelstva Města 
Litoměřice ze dne 24. 5. 2017.

Předmět podnikání: Oprávnění k poskytování zdravotních služeb
Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních, 
ústavní péče
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 
živnostenského zákona
Masérské, rekondiční a regenerační služby
Hostinská činnost
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Akcie: 11 710 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité 
hodnotě 10 000,- Kč

Jediný akcionář: Město Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, 
IČ: 002 63 958

Základní kapitál: 117 100 000,- Kč, splaceno 100 %
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3. Organizační struktura

3.1. Struktura řízení
Stav k 31. 12.2018

Valná hromada

Představenstvo

Dozorčí rada

Sekce řízení

Sekce zdravotní péče

Sekce ekonomiky a provozu

6 / 2 5
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3.2. Vedeni Města Litoměřice
stav k 31. 12.2018

Starosta: Mgr. Ladislav Chlupáč
Místostarostové: Mgr. Karel Krejza

Lukas Wůnsch 
Mgr. Václav Červín

3.3. Dozorčí rada
slav k 31. 12. 2018

Předseda: MUDr. Leoš Vysoudil. MBA
Místopředseda: Ing. Pavel Grund
Členové: MUDr. Miroslav Jiránek

Ing. Vladimír Matys 
MUDr. Petr Pinka 
Martin Bukvář

3.4, Představenstvo
Stav k 31.12.2018

Předseda: Ing. Radek Lončák, MBA
Místopředseda: Ing. Vladimír Kestřánek. DiS., MBA
Člen: MUDr. Jaroslav Pršala

3.5. Poradní orgány
stav k 31. 12.2018

Porada primářů a vedoucích lékařů
Porada vrchních NLZP
Porada vedoucích nezdravotních úseků
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3.6. Vedení zdravotnických úseků
k 31. 12.2018

Oddělení Primář Vrchní sestra

ARO MUDr. Kesslerová Ludmila Mezerová Petruše

Dětské MUDr. Bárta Vladimír Hautová Božena

Gynekologie-porodnice MUDr. Hejtmánková Petra Ing. Filipová Simona

Chirurgie MUDr. Dostál Libor Bc. Ikoniaková Miroslava

Interna MUDr. Kubát Karel Bc. Bendová Eva

Gastroenterologie MUDr. Svoboda Pavel Mgr. Filípková Dagmar

Klinické laboratoře Ing. Kaňák Vladislav Opluštilová Martina

LDN MUDr. Pršala Jaroslav Ludmila Vrbová

Neurologie MUDr. Bóhmová Michaela Marková Jana

MOJIP MUDr. Kučírek Petr Mezerová Petruše

Operační sály Ševicová Marta

Ortopedie MUDr. Procházka Vladislav Mgr. Neumannová 
Monika, DiS.

ORL MUDr. Fuhrmann Lukáš Bc. Ikoniaková Miroslava

Poliklinika MUDr. Svoboda Pavel Mgr. Filípková Dagmar

Radiologie
a zobrazovací metody MUDr. Šild Vladimír Kutílková Olga

Rehabilitace MUDr. Nerandžič Zorán Kadlecová Jana /
/ Bc. Smetanová Eva

Urologie MUDr. Milota Jan Bc. Ikoniaková Miroslava
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4. Vybrané ukazatele zdravotní péče
Údaje 70 období let 2014 -  ?o 16 jsou uvedeny 70 subjekt Městskd nemocnice v  i  itoměňcích. příspěvková 
organizace, kierú k  au lu 30.09.2017 pioaulu svůj obchodní zúvoa Nemocnici Liioměfice, a.s.
Údaje za rak 2017 obsahuji souhrnná dala za celý rok. vč. obdobi před koupi obchodního závodu.

Název oddělení Počet pacientů Počet
lůžek

Využití lůžek 
v %

Průměrná 
ošetřovací doba 

ve dnech

Chirurgie 2714 60 57,45 4,30

Mezioborový JIP 1 472 15 66.6 2.45

Dětské 3 190 48 62.79 3,26

ARO 156 7 51.98 8.51

Rehabilitace 780 30 67.62 8,75

1907 40 36,14 2.77Gynekologie - porodnice

ORL * ušni, nosní, krční 262 10 26.18 3:53_

Neurologie 1 354 30 59.92 4,45

Kardiovaskulární J|P 736 10 73.75 3.66

Interna 3 341 90 71.89 4.79

Dětský JIP 553 5 61.47 187

Urologie 1 470 20 81.70 3.93

Ortopedie 2 143 30 86.53 3.87

LDN 896 130 96.36 55.42

Ošetřovací lůžka 80 30 35.23 26.91

Sociální lůžka 0 5 0 0

Celkem 21 054 560 71,16 6.25

z toho :
standardní 17 161 358 62.81 4,15

intenzivní 2 917 37 61.72 2,97

dlouhodobá 976 160 89.88 53,08

sociální 0 5 0 0

4.2. Počet porodů 2015-2018

2015 2016 2017 2018

Počet
narozených dětí 672 626 627 585

z  toho císařským 
řezem 87 63 65 63
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4.3. Využití lůžkového fondu 2015-2018

Období, 
typ lůžka Počet pacientů

II Využití lůžek 
v %

Průměrná 
ošetřovací doba 

ve dnech

2015

standardní 18 753 358 61.79 4.03

intenzívni 2 827 37 66.49 3.18.

dlouhodobá 1 174 160 92,33 45.934

sociální 3 5 10,00 24.33

22 757 560 71,07 6.09

2016

standardní 17 485 358 64.03 4.23

intenzivní 283) 37 67.43 3.13

dlouhodobá 1 152 160 86.29 43,37

sociální 0 5 0 0

Celkem 21 468 560 70,49 6,18

2017

standardní 16 723 358 62.59 4.00

intenzívni 2 798 37 63.65 2.60

dlouhodobá 1 070 160 83,19 44.80

sociální 0 5 0 0
Celkem 20 591 560 69.16 5.80

2018

standardní 17 161 358 62.81 4.15
intenzívni 2917 37 61.72 2.97
dlouhodobá 976 160 89.88 53.08
sociální 0 5 0 o j

Celkem 21 054 560 71,16 6 . 2 5 ____ 1

4.4, Nejčastější hlavní diagnózy hospitalizovaných 2015 - 2018
(nejsou zahrnuly diagnózy související s těhotenstvím a porodem)

2015 2016 2017 2018

1 Z509 Z509 Z509 J352

2 J352 J352 J352 Z  509

3 M170 M549 M160 M160
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4.5. Průměrný věk hospitalizovaných 2015-2018

2015 2016 2017 2018

Průmérný vék 51.16 51.42 50.51 50.33

4.6. Vvskvt nemocničních nákaz 2015-2018
(nemocniční nákaza je infekční onemocněni pacienta vzniklé v souvislosti s je h o  pobytem ve 
zdravotnickém zařízení)

2015 2016 2017 2018

Počet nákaz 
celkem 198 235 217 246

Procento nákaz
z celkového 

počtu
hospitalizovaných

0.87 % 0.99 % 1,09% 1.16%

4.7. Překlady pacientů 2015 - 2018
(překlad „z" nebo „do" jiného zdravotnického zařízeni, které není LDN ani sociálním ústavem)

2015 2016 2017 2018

Převzato z  jiných
lůžkových

zařízení
1 212 1 192 1 058 1 137

Přeloženo do
Jiných lůžkových 

zařízení
907 846 856 843

4,8. Počet úmrtí v nemocnici 2015 - 2018

2015 2016 2017 2018

Počet úmrtí 
celkem 598 560 603 641

z toho na LDN 307 314 313 322

z  toho na JIP 150 109 128 110

z toho na
standardních

lůžcích
141 137 145 209
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4.9. Počet zemřelých na 1 000 hospitalizovaných 2015 - 2018

2015 2016 2017 2018

letalita celkem 26.27 26.08 29.28 30.45

Letalita na IDN 261.49 272,57 292,28 329,91

Letalita na JIP 53.05 38.50 47.53 37,71

letalita na 
standardních 

lůžcích
7.51 7.84 7.62 12,18

Letalita na JIP ♦
standardních 

lůžcích celkem
13.48 12,11 14 86 15.89

4.10, Průměrný vék zemřelých 2015-2018

2015 2016 2017 2018

Průměrný vék 77,97 77,81 78.37 76.61

4.11. Počet poděkování a stížností na zdravotní péči 2015 - 2018

2015 2016 2017 2018

Podaných
stížností celkem 15 13 16 18

Z toho
nedůvodných 13 8 13 6

Z toho částečné
důvodných - 1 2 2

Z toho zcela
důvodných 2 1 1 1

Z toho
odložených - 1 0 9

Počet
poděkování 104 87 54 59
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4.12. Počet ambulantních vyšetření 2015 - 2018

2015 2016 2017 2018

Počet ambulantních vyšetření 247 092 261 434 257 997 274 343

13/25
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5. Ekonomika

Při hodnocení dosaženého výsledku hospodaření za rok 2018 lze konstatovat, 
že Nemocnice Litoměřice, a.s. dodržela základní stanovené zásady hospodaření pro 
daný rok a dosáhla tak výsledku hospodaření v celkové výši + 5,916 mil. Kč.

Tohoto výsledku bylo dosaženo pň poskytnutí zdravotní péče v tomto rozsahu:
• počet hospitalizovaných pacientů 21 054 / rok
• průměrná délka hospitalizace 6,25 dnů
• počet ambulantních vyšetření 274 343 / rok

Plnění rozhodujících nákladových položek lze vnímat jako odpovídající 
podmínkám provozováni lůžkových zdravotních služeb, přičemž celkové výše 
nákladů 783,4 mil. Kč bylo dosaženo v přímé závislosti na očekávanou výši výnosů. 
Výnosová část byla ovlivněna zejména dominantní položkou „Výnosy za vlastní 
výkony a zboží", která dosáhla výše 759,5mil. Kč, přičemž celkové výnosy pak 
dosáhly hodnoty 789,3 mil. Kč.

Uvedenými hodnotami byl zachován vývoj celkových výsledků hospodaření 
minulých let, nicméně je nutno věnovat pozornost trendu s ohledem na vývoj let 
předcházejících, kdy hodnota roku 2015 činila +3,7 mil. Kč, hodnota roku 2016 činila 
+ 0,5 mil. Kč a hodnota roku 2017 činila + 2,1 mil. Kč.

Při posuzování celkové ekonomické situace nemocnice je třeba také 
zhodnotit stav bilanční sumy. jejíž výše netto dosáhla ke konci hodnoceného roku 
celkové výše 219,2 mil. Kč.

Význam byl rovněž kladen na objem vynaložených finančních prostředků na 
pořízení dlouhodobého majetku (investic). Vynaložená výše investic v roce 2018 
činila celkem 21,7 mil. Kč.

Počty pracovníků lze charakterizovat rovněž jako stabilní, kdy celkový počet 
(evidenční přepočtený) se v letech 2015 až 2018 pohyboval v intervalu 828.46 - 
827,67 a v kategorii lékaři pak 101.20 - 103,14.

V oblasti mzdových prostředků bylo v roce 2018 dosaženo celkové průměrné 
mzdy 38 352,- Kč (A + 5 338,- Kč), dále pak v kategorii lékaři 86 742,- Kč (A + 6 442,- 
Kč), a u všeobecných sester a porodních asistentek 38 425,- Kč (A + 6 317,- Kč).

Celková suma obdržených sponzorských darů dosáhla výše 840 244,- Kč.

Vypovídací schopnost informací Výroční zprávy dokládá „Výrok auditora" o 
ověření účetní závěrky „Bez výhrad" a dále skutečnosti, že bez nedoplatku jsou 
k datu sestavení zprávy všechny zákonné povinnosti vůči veřejnoprávním institucím.
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5J,VÝsjedkyhpsRodgřen.i.2015 - 2018
Údaje za období let 20 U  2016 jsou uvedeny za subjekt Městská nemocnice v Litoměřicích, pnspevkovo
organizace, která k datu 30.09. 2017 prodala svůj obchodni závod Nemocnici Litoméflce. a s.
Údaje za iok 2017 obsahují dala za společnost Nemocnice Litoměřice. u.s., která zahájila svoji vlastni
činnost od data koupě obchodního závodu 1.10.2017.

Údaje k 31. 12.. v tis. Kč

Náklady 2015 2016 2017 2018

Spotřebované nákupy 171 24 17071/ 48 845 180016)

Služby 64 027 55 286 17 12C 63 473

Osobni náklady 384 916 415 29<í 116 92 5 l4  255j

Dané a poplatky 57 31
,o3

Ostatní náklady 3 62C 4 26C 4 386 6 348

Odpisy 28 655 25 594 5 04C 20 051

Daň z  pňjmu / Odložená daň 855 726 1 777 -8 7 6

Ostatní 0

Celkem 653 381 671 95C 194 122 783 374

Výnosy

tržby za vlastní výkony 646 87C 660 99 184 516 759 515

Ostatní výnosy 10 222 11 42 11 7IC 29 775

Celkem 657 092 672 420 196 226 789 290

Hospodářsky výsledek ♦  3711 ___♦ 470 ♦ 2 104 ♦  5 916

Výsledek hospodaření (v tis. Kč)

5914
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5,2- Rozvaha 2015-  2018
Údaje za období let 2014 -  2016 jsou uvedeny za subjekt Městská nemocnice v Litoměřicích, pňspěvková
organizace, která k aatu 30.09. 2017 prodala svůj obchodní závod Nemocnici Litoměřice, a.s.
Údaje za rok 2017 obsahují data za společnost Nemocnice Litoměřice, a.s.. která zahájila svoji vlastní
činnost od dafo koupě obchodního závodu 1.10.2017.

Údaje k 31.12.. v tis. Kč

ROZVAHA 2015 2016 2017 2018

AKTIVA CELKEM 955 957 944 292 239 172 219 197

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0

B. Dlouhodobý majetek / Stálá aktiva 779 233 764 686 21 846 29 79 lj

B.l. Dlouhodobý nehmotný majetek 10 330 10  70: 9019 9 203

B.l. Oprávky k dlouhodobému NM -9 462 -9 989 -8 506 -8 79S

B.il. Dlouhodobý hmotný majetek 1 200 115 1 201 496 269 85í 264 503

B.ll. Oprávky k dlouhodobém HM -464 750 -472 524 -283 52 -270 120

B.lll. Dlouhodobý finanční majetek 35 000 35 00C 35 00C 35 000

C. Oběžná aktiva 176 725 179 604 213 699 184 472

C.l. Zásoby 12 065 11 855 12 78 13518

C.ll. Pohledávky 62 883 70 249 65 366 74 610

C.IV. Peněžní prostředky 0 1 97 499 135 552 96 344
"  H

D. Náklady příštích období 0 3 626 4 934

PASIVA CELKEM 955 957 944 291 239 172 219 197

A. Vlastní kapitál 848 343 861 494 119 204 125 120

A.l. Základní kapitál 798 495 784 250 117 100 117 100

A.II. Fondy účetní jednotky 46 137 76 773 - .

A.IV. Výsledek hospodařeni minulých let 2  104

A. V. Výsledek hospodaření běžného období 3711 470 2 104 5916

B. ♦ C. Cizí zdroje 107 6 U  82 798 119 968 93 030
B. Rezervy 6 0 0
C . Závazky 107 6 U  82 798 119 968 93 030

0 . Časové rozlišení pasiv Q 0 0 1 047
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5.3. Pořízené investice (HaNDM) 2015-2018
Údaje za období let 2014 -  2016 jsou uvedeny za subjekt Městská nemocnice v  Litoměřicích, příspěvková
organizace, která k aatu 30.09. 201/ prodala svůj obchodní závod Nemocnici Litoměřice, a.s.
Údaje za rok 2017 obsahují data za společnost Nemocnice Litoměřice, a.s.. která zahájBa svoji vlastní
činnost od duta koupě obchodního závodu 1.10.2017.

Údaje v tis. Kč

Typ pořízeného majetku

Nehmotný investiční majetek

2015

0

2016 2017

108 85

2018

184

Hmotný investiční majetek 40 445 8319 37 006 21 533

z toho:

stroje, přístroje, dopravní prostředky atd. 29 096 5 716 30 146 17 191

budovy, stavby, haty 11 349 2 603 6 860 4 342

1_________________ Cefcem_________________1 40 445 8 427 37 091 21 7171

5.4. Sociální fond 2018

Údaje V  tis. Kč

Položka 2018

Doprava zájezdy 113

Závodní stravováni 818

Rekreace a zájezdy 2 396

[Tělovýchova 54
Peněžní dary 595j

Nepeněžní dary oj
Příspěvek na činnost odborové orqanizace 5Q

Ostatní čerpáni (např. vitaminy, očkováni) 1 131

Kulturní činnost 0

čerpání celkem 5 157
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5.5. Počty zaměstnanců 2015-2018
Údaje za období let 2014 -  2016 jsou uvedeny za subjekt Městská nemocnice v Litoměřicích, příspěvková 
organizace, ktefá k datu 30.09.2017 prodala svůj obchodní závod Nemocnici Litoměřice, a.s.
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.

Stav k 31. 12.

Kategorie 2015 2016 2017 2018

Lékaři 101,20 102,64 104,35 103.14

Formaceuti 4,50 4.50 5.00 4.96j

JOP 9,15 9,23 9.23 8,61

VS ♦  PA 328.36 330.42 331.46 335,36

ZPBD 63.16 65.96 63.50 63.42

ZPOD 154,71 149.21 157.08 148.44

THP 55.75 55.75 52.30 52.93

Dělnicí 111.63 112.13 113.13 110.81

Celkem 828.46 829.84 836.05 827.67

Zm6r>a stavu + 1.38 ♦  6,21 -8.3$

Vysvětlivky:
JOP -  pní odbomi pracovníci
VS a PA -  všeobecné sestry a porodní asistentky
ZPBD -  nelékařští zdravotničtí pracovníci, pracující bez odborného dohledu 
ZPOD -  zdravotničtí pracovníci, pracující pod odborným dohledem

Struktura pracovníku dle kategorie 2018

OZPBD V$ * ooe. OS
8S *'*
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Údaje v  Kč

5.6. Průměrná mzda 2015-2018
Údaj© za období tel 2014 -  2016 jsou uvedeny za subjekt Městská nemocnice v Litoměřicích, příspěvková
organizace, kletá k datu 30.09 2017 prodala svůj obchodní závod Nemocnici Litoměřice, a.s.
Údaje za rok 201/ obsahuji data za společnost Nemocnice Litoměřice, a.s.. která zahájila svoji vlastní
činnost od data koupá obchodního závodu i 10.2017

Kategorie 2015 2016 2017 2018

Lékaři 7 2  1 1 7  7 8  3 5 2 8 0  3 0 0 8 6  7 4 2

farmoceuti 4 9  0 5 7  4 9  9 7 6 5 3  0 1 6 5 7  1 0 0

pOP 3 6  8 4 9  3 7  1 75 3 9  6 2 3 5 0  3 6 3

VS *  por. as. 2 7  1 9 0  2 8  4 6 6 3 2  1 0 8 3 8  4 2 5

ZPBD 2 7  5 3 2  2 8  4 8 2 3 3  2 6 5 3 6  7 8 5

ZPOD 1 4  2 0 9  1 5  1 67 16 5 3 9 2 0  1 7 2

THP 2 8  8 7 0  2 9  7 4 5 3 2  8 8 5 3 4  9 4 2

Dělnici 1 2  9 2 2  1 3  6 6 6 1 4  8 0 4 1 7  4 4 5

Celkem 28 449 30 461 33014 38 352

M e a 'o č r zménq __ ____________________ * 2 0 1 2 _ ♦  2  5 5 3 ♦ 5  3 3 8

Vývoj průměrné mzdy celkem 2015-2018

Vývoj průměrné mzdy lékaři 2015-2018

66 7*2

2015 2016 2017 2018
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6. Seznam provedených kontrol a šetření 2018

Subjekt provádějící kontrolu a šetření Doba trvání

1. Všeobecná zdravotní pojišfovna
Mírové náměstí 35C. 400 50 Ústí nad Labem

2 týdny

2. Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR 
Koněvova 54/1107. 130 00 Praha 3

4 týdny

3. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje
Mírové náměstí 36. 412 01 Litoměřice

13 týdnů

4. Město Litoměřice
Mírové náměstí 15/7. 412 01 Litoměřice

1 týden

5. Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
Českolipská 1997/11.412 01 Litoměřice

4 týdny

6. Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Habrovice 52. 403 40 Ústí nad Labem

2 týdny

7. AUDIT Litoměřice s.r.o.
Vrchlického 248/17. 412 01 Litoměřice

8 týdnů

20/25



výroční správa 2018

7. Seznam sponzorů a dárců 2018

Setříděno podle abecedního pořadí

BAKO, s.r.o.. Roudnice nad Labem 
BAYER, s.r.o., Praha 
Fridrichová Pavla. České Kopisty 
Gastrotech group. s.r.o.. Ústí nad Labem 
Janovský Václav, Hoštka 
Kestřánek Vladimír Ing., Litoměřice 
Nutricia.a.s., Praha 
Pásztor Josef, Litoměřice

Uvedený seznam obsahuje sponzory a dárce, kteří písemně neodmítli své zveřejnění. 
Hodnota těchto finančních a věcných darů je 153 290,- Kč

Celková hodnota všech přijatých finančních a věcných darů činila 840 244,- Kč.

Nemocnice Litoměřice, a.s. si dovoluje poděkovat všem sponzorům a dárcům za 
podporu poskytované zdravotní péče.
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8. Návrh na rozdělení výsledku hospodaření 2018

Představenstvo společnosti, na základě zpracované účetní závěrky za rok 2018 
navrhuje, aby dosažený výsledek hospodaření po zdanění ve výši

5 916 193,08 Kč
byl převeden na účet „Nerozděleného zisku minulých let".

Představenstvo uvádí, že ověření Účetní závěrky. Výroční zprávy a Zprávy o vztazích 
mezi propojenými osobami za rok 2018 provedla auditorská společnost AUDIT 
Litoměřice, s.r.o., se sídlem Vrchlického 248/17. 412 01 Litoměřice, IČ: 254 65 902. 
Společnost je registrována Komorou auditorů ČR s číslem oprávnění 474 a je vedená 
v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C. číslo vložky 19375.

Ing. Radek Lončák, MBA
předseda představenstva

Ing. Vladimír Kestřánek, DiS., MBA
místopředseda představenstva

MUDr. Jaroslav Pršala
člen představenstva

V Litoměřicích 18.03. 2019
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9. Kontaktní informace

Nemocnice Litoměřice, a.s.
Žitenická 2084
Litoměřice
4120!

IČ: 06199 518
DIČ: CZ06199518

Tel.: +420 416 723 111
Fax: +420 416 723 100
Datová schránka: tgxkp5y
Web: www.nemocnice-lt.cz
E-mail: info@nemocnice-lt.cz
Facebook: www.facebook.com/nemocnicelt

Ing. Radek Lončák, MBA
předseda představenstva 
výkonný ředitel 
Tel.: +420 416 723 371 
e-mail: radek.loncak@nemocnice-lt.cz

Ing. Vladimír Kestřánek, DiS., MBA
místopředseda představenstva 
ředitel pro ekonomiku a provoz 
Tel.: +420 416 723 374 
e-mail: v.kestranek@nemocnice-lt.cz

MUDr. Jaroslav Pršala
člen představenstva 
ředitel pro zdravotní péči 
Tel.: +420 416 723 583 
e-mail: j.prsala@nemocnice-lt.cz
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10. Údaje o osobách odpovědných za Výroční zprávu

Výroční zprávu vypracovali:

Ing. Radek Lončák, MBA
kapitoly: I . Úvodní slovo

4.11. Počet poděkování a stížností na zdravotní péči 2015-2018

MUDr. Jaroslav Pršala
kapitoly: 4. Vybrané ukazatele zdravotní péče

Ing. Vladimír Kestřánek, DiS., MBA
kapitoly: 2. Základní údaje

3. Organizační struktura
5. Ekonomika
6. Seznam provedených kontrol a šetření 2018
7. Seznam sponzorů a dárců 2018
8. Návrh na rozdělení výsledku hospodaření 2018
9. Kontaktní informace
10. Údaje o osobách odpovědných za Výroční zprávu

Prohlášení:
Představenstvo společnosti prohlašuje, že údaje uvedené ve výroční zprávě 
odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit správné 
posouzení stavu společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s., nebyly záměrné vynechány 
ani zamlčeny.

Ing. Radek Lončák, MBA
předseda představenstva

Ing. Vladimír Kestřánek, DiS., MBA
místopředseda představenstva

MUDr. Jaroslav Pršala
člen představenstva

V Litoměřicích 18. 03. 2019
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Přílohy:

1. Účetní závěrka 2018
2. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 2018
3. Zpráva auditora o ověření Účetní závěrky. Výroční zprávy a Zprávy o vztazích 2017

V elektronické verzi Výroční zprávy 2018 jsou přílohy připojeny v samostatných 
souborech.
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Minimální závazný výčet Informaci podle 
v y h lá ik y  č . 500/2002 St». ve znéní pozdéiiích 
předpisů

ROZVAHA 
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2018

(v  ce lých tis íc ích  Kč)

Rok M ěsíc ------------ic------------

2018 12 06 1 9 9 5 1 8

Jméno a příjmení, obchodní firma nebo 
jiný  název účetní jednotky

Nemocnice Litom ěřice, a.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a 
místo podnikáni. bSMI se od bydliSté

Žltenlcká

Litoměřice
4 1 2 01 ................................................

Označeni

a

A K T IV A

b

Óislo
řádku

c

Běžné účetní obdob! Minulé obdobt
Brutto

1
Korekce

2
Netto

3
Netto

4

Aktiva celkem 001 498 637 279 440 219 197 239 172

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0 0

B. Stálá aktiva 003 308 705 278 915 29 791 21 846

B.l.

B.I.1.

2.

B.l.2.1.

Dlouhodobý nehmotný majetek 004 9 203 8 795 408 513

Nehmotné výsledky vývoje 005 0 0 0 0

Ocenitelná práva 006 9 203 8 795 408 513

Software 007 9 203 8 795 408 513

2.

3.

4.

5.

B.l.5.1.

2.

Ostatní ocenitelná práva 008 0 0 0 0

Goodwill 009 0 0 0 0

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 010 0 0 0 0

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 
a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

011 0 0 0 0

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 0 0 0 0

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 013 0 0 0 0

B.ll.

8.11.1.

B.ll.1.1.

2.

2.

3.

4.

B.ll.4.1.

2.

3.

5.

B.ll. 5.1.

2.

Dlouhodobý hmotný majetek 014 264 502 270 120 -5 618 -13 667

Pozemky a stavby 015 8 887 110 8 778 4 886

Pozemky 016 0 0 0 0

Stavby 017 8 887 110 8 778 4 886

Hmotné movité věci a je jich soubory 018 371 633 279 770 91 863 96 183

Oceňovací rozdíl k  nabytému majetku 019 -117 123 -9 760 -107 362 -115 171

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 020 0 0 0 0

Pěstitelské cefcy trvalých porostů 021 0 0 0 0

Dospělá zvířata a jejich skupiny 022 0 0 0 0

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 023 0 0 0 0

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a 
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

024 1 105 0 1 105 435

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 025 0 0 0 0

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 026 1 105 0 1 105 435

B li l.

B.III.1.

2.

3.

4.

5.

Dlouhodobý finanční majetek 027 35 000 0 35 000 35 000

Podíly - ovládaná nebo ovládajíc! osoba 028 0 0 0 0

Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba 029 0 0 0 0

Podíly - podstatný vliv 030 0 0 0 0

Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv 031 0 0 0 0

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 032 0 0 0 0



Označeni

a

A K T IV A

b

Cislo
řádku

c

Béžné účetní období Minulé období
Brutto

1
Korekce

2
Netto

3
Rětto

4

6. Zápůjčky a úvěry - ostatní 033 0 0 0 0

7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 034 35 000 0 35 000 35 000

B.III.7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek 035 35 000 0 35 000 35 000

2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 036 0 0 0 0

c. Oběžná aktiva 037 184 997 525 184 472 213 699

CJ. Zásoby 038 13518 0 13 518 12 781

C.I.1. Materiál 039 9 062 0 9 062 8  252

2. Nedokončená výroba a polotovary 040 0 0 0 0

3. Výrobky a zboží 041 4 456 0 4 456 4 528

C.l.3.1. Výrobky 042 0 0 0 0

2. Zboží 043 4 456 0 4 456 4  528

4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 044 0 0 0 0

5. Poskytnuté zálohy na zásoby 045 0 0 0 0

C.ll. Pohledávky 046 75 135 525 74 610 65 366

C JI1 . Dlouhodobé pohledávky 047 0 0 0 0

C.ll.1.1. Pohledávky z  obchodních vztahů 048 0 0 0 0

2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládajíc! osoba 049 0 0 0 0

3. Pohledávky - podstatný vliv 050 0 0 0 0

4. Odložená daňová pohledávka 051 0 0 0 0

5. Pohledávky - ostatní 052 0 0 0 0

C.ll. 1.5.1 Pohledávky za společníky 053 0 0 0 0

2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 054 0 0 0 0

3. Dohadné účty aktivní 055 0 0 0 0

4. Jiné pohledávky 056 0 0 0 0

C.II.2. Krátkodobé pohledávky 057 75 135 525 74 610 65 366

C.ll.2.1. Pohledávky z  obchodních vztahů 058 57 192 0 57 192 59 639

2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 059 0 0 0 0

3. Pohledávky - podstatný vliv 060 0 0 0 0

4. Pohledávky-ostatní 061 17 943 525 17 418 5 727

C.11.2.4.1 Pohledávky za společníky 062 0 0 0 0

2. Sociální zabezpečeni a  zdravotní pojištěni 063 0 0 0 0

3. Stát - daňové pohledávky 064 0 0 0 0

4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 065 12 645 0 12 645 36

5. Dohadné účty aktivní 066 0 0 0 0

6. Jiné pohledávky 067 5 299 525 4  773 5 691

C.lll. Krátkodobý finanční majetek 068 0 0 0 0

C.III.1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 069 0 0 0 0

2. Ostatní krátkodobý finanční majetek 070 0 0 0 0

C.IV. Penéžnl prostředky 071 96 344 0 96 344 135 553

C.IV.1. Penéžni prostředky v  pokladně 072 591 0 591 522

2. Penéžnl prostředky na účtech 073 95 753 0 95 753 135 031

D. Časové rozbšeni aktiv 074 4  934 0 4  934 3 627

0.1. Náklady příštích období 075 4  934 0 4  934 3 626

2. Komplexní náklady pňštlch období 076 0 0 0 0

3. Příjmy příštích období 077 0 0 0 1



Označeni

a

P A S I V A

b

Cislo
řádku

c

Stav v  běžném účetním 
období

5

Stav v  m inulém  účotnim 
období

6

Pasiva cefcem 078 2 1 9  1 97 2 3 9  1 72

A. Vlastni kapitál 079 1 2 5  1 20 1 1 9  2 0 4

A.I. Základní kapitál 080 1 1 7  1 00 1 1 7  1 0 0

A.I.1. Základní kapitál 081 117 100 117 100

2. Vlastni podíly (-) 082 0 0

3. Zmény základního kapitálu 083 0 0

A.II. Ážio a kapitálové fondy 084 0 0

A.II.1. Ažio 085 0 0

2. Kapitálové fondy 086 0 0

A.ll.2.1. Ostatní kapitálové fondy 087 0 0

2. Oceňovací rozdíly z pfecenénl majetku a závazků (♦/-) 088 0 0

3. Oceňovací rozdíly z  pfecenénl při přeměnách obchodních korporad (+/-) 089 0 0

4. Rozdíly z  pfemén obchodních korporad (■»/-) 090 0 0

5. Rozdíly z oceněni pft přeměnách obchodních korporad (♦/-) 091 0 0

A ll l. Fondy ze zisku 092 0 0

AIII.1. Ostatní rezervní fondy 093 0 0

2. Statutární a ostatní fondy 094 0 0

AIV . Výsledek hospodařeni minulých let (+/-) 095 2  1 04 0

A.IV.1. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-) 096 2 104 0

2. Jiný výsledek hospodařeni minulých let (+/-) 098 0 0

A.V. Výsledek hospodařeni běžného účetního období (+/-) 099 5  9 1 6 2  1 04

A. VI. Rozhodnuto o  zálohové výplatě podílu na zisku (-) 100 0 0

B. ♦ C. Cizí zdroje 101 9 3  0 3 0 1 1 9  9 6 8

B. Rezervy 102 0 0

B.1. Rezerva na důchody a  podobné závazky 103 0 0

2. Rezerva na daň z příjmů 104 0 0

3. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 105 0 0

4. Ostatní rezervy 106 0 0

c . Závazky 107 9 3  0 3 0 1 1 9  9 6 8

C.l. Dlouhodobé závazky 108 901 1 777

C.1.1. Vydané dluhopisy 109 0 0

C.l.1.1. Vyměnitelné dluhopisy 110 0 0

2. Ostatní dluhopisy 111 0 0

2. Závazky k úvěrovým institudm 112 0 0

3. Dlouhodobé přijaté zálohy 113 0 0

4. Závazky z  obchodních vztahů 114 0 0

5. Dlouhodobé směnky k  úhradě 115 0 0

6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 116 0 0

7. Závazky - podstatný vliv 117 0 0

8. Odložený daňový závazek 118 901 1 777

9. Závazky - ostatní 119 0 0

C. 1.9.1. Závazky ke společníkům 120 0 0

2. Dohadné účty pasivní 121 0 0

3. Jiné závazky 122 0 0

C.ll. Krátkodobé závazky 123 9 2  1 29 1 1 8  191



a

P A S IV A

b

čís lo
řádku

C

Stav v  běžném Účetním
období

5
období

6

C.ll.1. Vydané dluhopisy 124 0 0

C.ll.1.1. Vyměnitelné dluhopisy 125 0 0

2. Ostatní dluhopisy 126 0 0

2. ZSvazIcy k  úvěrovým institucím 127 0 0

3. Krátkodobé přijaté zálohy 128 351 307

4. Závazky z  obchodních vztahů 129 28 223 67 705

5. Krátkodobé směnky k  Ohradě 130 0 0

6. Závazky - ovládaná nebo ovtádajici osoba 131 0 0

7. Závazky - podstatný vliv 132 0 0

8. Závazky ostatni 133 63 554 50 178

C.11.8.1. Závazky ke společníkům 134 0 0

2. Krátkodobé finanční výpomoci 135 0 0

3. Závazky k  zaměstnancům 136 214 178

4. Závazky ze sociálního zabezpečeni a zdravotního pojištěni 137 14 876 13 240

5. Stát - daňové závazky a dotace 138 11 705 11 787

6. Dohadné účty pasivní 139 9  224 183

7 . Jiné závazky 140 27 535 24 790

D. časové rozliSenl pasiv 141 1 046 0
0.1. Výdaje příštích obdobi 142 1 046 0

2. Výnosy příštích období 143 0 0



Minimální z iv«zný výčet Informaci podle 
vyh liS K y č . 500/2002 Sb.. ve znéni pozdějších 
pfe<ip«$ů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
v plném rozsahu
ke dn i 31.12.2018

(v  ce lých tis íc ích  Kč)

Rok Měsíc ič
2018 12 06199518

Jméno a příjmení, obchodní firma nebo 
jiný název účetní jednotky

Nomocnlce Litoměřice, a.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a 
místo podnikáni, liSI-li se od bydliště

Žitenická

Litoměřice..........................................

412 01................................................

Číslo Skutečnost v  účetntm období
Označeni

a b
řádku

c
běžném

1
minulém

2

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 01 700 443 169 548

II. Tržby za prodej zboží 02 59 072 14 967

A. Výkonová spotřeba 03 245 687 66 315

A. 1. Náklady vynaložené na prodané zboží 04 47 897 12 283

A. 2. Spotřeba materiálu a energie 05 142 951 36 911

A  3. Služby 06 54 838 17 120

B. Změna stavu zásob vlastni činnosti (»/-) 07 0 0

C. Aktivace (-) 08 0 0

D. Osobni náklady 09 514 255 116 920

D. 1. Mzdové náklady 10 381 085 87 347

D.2. Náklady na sociální zabezpečeni, zdravotní pojištěni a  ostatní náklady 11 133 169 29 573

D. 2. 1. Náklady na sociální zabezpečeni a zdravotní pojištěni 12 128 062 28 839

D. 2. 2. Ostatní náklady 13 5  107 734

E. Opravy hodnot v  provozní oblasti 14 17 871 4  455

E. 1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 15 17 871 4 455

E. 1. 1. - Opravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé 16 17 345 4  455

E. 1.2.
- Opravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - 
dočasné

17 525 0

E. 2. Opravy hodnot zásob 18 0 0

E. 3. Opravy hodnot pohledávek 19 0 0

III. Ostatní provozní výnosy 20 28 934 11 397

111.1. Tržby z  prodaného dlouhodobého majetku 21 100 907

III.2. Tržby z  prodaného materiálu 22 0 2

III.3. Jiné provozní výnosy 23 28 834 10488

F. Ostatní provozní náklady 24 6  438 4 653

F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 25 61 849

F. 2. Prodaný materiál 26 0 0

F. 3. Dané a poplatky 27 107 31

F. 4. Rezervy v  provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 28 0 0

F. 5. Jiné provozní náklady 29 6  270 3 773

• Provozní výsledek hospodařeni (*/-) 30 4  200 3 568

IV. Výnosy z  dlouhodobého finančního majetku - podíly 31 0 0

IV. 1. Výnosy z  podílů - ovládaná nebo ovládající osoba 32 0 0

IV.2. Ostatní výnosy z  podílů 33 0 0



Označeni

a

“č ís lo Skutečnost v  účetním období

b
řádku

c
béžném

1
minulém

2

G. N3klady vynaložené na prodané podíly 34 0 0

V. Výnosy z  ostatního dlouhodobého finančního majetku 35 0 0

V.1.
Výnosy z ostatniho dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo 
ovládajíc! osoba 36 0 0

V.2. Ostatní výnosy z  ostatního dlouhodobého finančního majetku 37 0 0

H. Náklady souvisejíc! s ostatním dlouhodobým finančním majetkem 38 0 0

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 39 39 10

VI.1. Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba 40 39 10

VI.2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 4 1 0 0

I. Úpravy hodnot a rezervy ve finančni oblasti 42 0 0

J- Nákladové úroky a  podobné náklady 43 0 0

J. 1. Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba 44 0 0

J.2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 45 0 0

VII. Ostatní finanční výnosy 46 801 303

K. Ostatní finanční náklady 47 0 0

• Finančni výsledek hospodařeni (♦/-) 48 840 313

- Výsledek hospodařeni před zdanénim (+/-) 49 5 040 3 881

L. Daň z  příjmů 50 -876 1 777

L I . Daň z  přijmu splatná 51 0 0

L. 2. Daň z  příjmů odložená (+/-) 52 -876 1 777

- Výsledek hospodařeni po zdanéní (♦/-) 53 5 916 2 104

M. Převod podilu na výsledku hospodařeni společníkům (♦/-) 54 0 0

... Výsledek hospodařeni za účetní období (*/-) 55 5 916 2 104

• Čistý obrat za účetní období ■  1. ♦ II. + III. + IV. *  V. *  VI. ♦ Vil 56 789 290 196 226
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Přehled o peněžních tocích k 31.12.2018

P o d n ik : Nemocnice Litoměřice a.s.
sídlo: Ž ite n ická  2084 , 41 2  01 L itom ěřice

IČO: 6199518

Provozní činnost Běžné obd. Předch.obd.

ÍP I Stav peněžních p rostředků  a peněžních ekvivalentů
lna začátku účetn ího období ____________________________ _

Ž  IÚčetní z isk nebo ztrá ta  z  běžné č innos ti před zdaněním 5 040 118

A.1. |Úpravy o nepeněžní operace 25 225109

A.1.6. | Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace -901 167[

Čistý peněžní to k  z provozní č innos ti před zdaněním, 
změnami pracovního kap itá lu  a m im ořádným i položkam i

A.2. Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu I -44 886195

A.2.2.

Ol

A.1.1. Odpisy SA s výjimkou ZC prodaných SA, odpis pohledávek 
a dále umořováni opravné položky k nabytému majetku

17 870 870 0

A.1.2. Změna stavu opravných položek a rezerv 8 333 557| 0

A .1.3. Zisk (ztráta) z prodej e stálých aktiv -39 392 0

A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku 0 ° l

A.1.5. Vyúčtované nákladové úroky s  výjimkou kapitalizovaných 
úroků a vyúčtované výnosové úroky

-38 759 0

13
30 265 227| Q

A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti. -11 002 068 0
aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních

T-l A  A C  QflB n

A.2.3. Změna stavu zásob -737 219 0

A.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku
nespadajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů

0 0

A‘ * |Čistý peněžní to k  z provozní č innos ti před zdaněním -14 620 968 0

A.3. IVýdaje z  plateb úroků s  výjimkou kapitalizovaných úroků

A.4.1 Přijaté úroky 38 759

A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku

A.5. Zaplacená daň z  přijmů za běžnou činnost a za doměrky 
daně za minulá léta

0 0

A.6. Příjmy a výdaje spojené s  mimoř.účetnimi případy, 
které tvoří mimoř.hosp.výsledek včetně uhrazené 
splatné dané z příjmů z mimořádné činnosti

0 0

-14 582 209



Investiční činnost Běžné obd. Předch.obd.

B.1. [Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv

B.2. | Příjmy z prodeje stálých aktiv

B.3. | Půjčky a úvěry spřízněným osobám

|B ***|C istý peněžní to k  vztahující se  k investičn í č innosti

-25 553112

25 000

Finanční činnost Běžné obd. Předch.obd.

C.1. Dopady změn d louhodobých  závazků, popř.krátkodobých závazků, 
které soadaií do  finančn í č innosti

901 166 0

C.2. Dooadv zm ěn v lastn ího  kapitá lu na peněžní prostředky a ekvival. 0 0

C.2.1. Zvýšení penéž.prostř.a peněž.ekvivalentů z titulu zvýšení 
základního kapitálu, emisního ažia, event.rezervního fondu 
včetně složených záloh na toto zvýšení

0 0

C.2.2. Vyplaceni podílu na vlastním kapitálu společníkům 0 0

C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů 0 0

C.2.4. Úhrada ztráty společníky ól 5

n n
C.2.5.

C.2.6.

Přímé platby na vrub fondů

Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené 
srážkové dané vztahující se k těmto nárokům a vč.finanč.vypoř. 
společníky veřejné obch.spol.a komplementáři u komanditspol.

0 0

■ I -39 209 1551 Ol

S e s ta v e n o  d n e : ^ Q 2019

Osoba odpovědná za účetnictví: DVA Kateřina, 6617

Podpis statutárního orgánu: ing.Vlediniír Ke3 třé .MBA

Nemocnice Litoměřice, a.s. 
Ž itcn ická  2 084  

412 01 L itom ěřice 
IČ: 061 99 510 3
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Příloha účetní závěrky za rok 2018

1. OBECNÉ ÚDAJE

1.1. Založení a charakteristika společnosti

Nemocnice Litoměřice, a.s. (dále jen „společnost") byla založena zakladatelskou 
listinou jako akciová společnost dne 26.5.2017 a vznikla zapsáním do obchodního 
rejstříku soudu v Ústí nad Labem dne 19.6.2017 Předmětem podnikání společnosti je
- sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních, ústavní péče
- masérské, rekondiční a regenerační služby
- oprávnění k poskytování zdravotních služeb
- hostinská činnost
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 2 živnostenského zákona

Fyzické a právnické osoby podílející se více než 20%  na základním kapitálu 
společnosti a výše jejich podílu jsou uvedeny v následující tabulce:

A k c io n á ř/ S po lečn ík %  p o d íl na zá k la d n ím  ka p itá lu
M čsto L itom čřicc 1 00%

Ostatní 0

C e lkem 1 0 0 %

1.2. Změny a dodatky v obchodním rejstříku v hodnoceném období 

V obchodním rejstříku jsou zápisy týkající se vzniku firmy.

1.3. Představenstvo a dozorčí rada k rozvahovému dni

Funkce Jm éno
Představenstvo Předseda Ing. Radek Lončák. M B A

Člen M lJ D r. Jaroslav Pršala
Člen Ing. V la d im ír  Kcstfánck. D ÍS ..M B A

D o zo rč í rada Předseda M U D r. Leoš V ysoud il, M B A
Člen M U D r. M iro s la v  Jiránek
Člen Ing. Pavel Grund
Člen M U D r. Petr Pinka
Člen M artin  B ukváf
Člen lnu. V la d im ír  Matvs

1.4. Identifikace skupiny

Společnost není součástí žádné skupiny.

Nemocnice Litoměřice a.s. 3



Příloha účetní závěrky za rok 2018

2. ÚČETNÍ METODY

Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem 
č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, pro účetní jednotky, 
které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění 
a Českými účetními standardy pro podnikatele v platném znění.

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku 
historickými cenami (ncní-li dále uvedeno jinak), zásadu účtování ve věcné a časové 
souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat vc 
svých aktivitách.

Účetní závěrka společnosti je sestavena k rozvahovému dni 31.12.2018 za kalendářní 
rok 2018.

Finanční údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korun českých (Kč), 
ncní-li dále uvedeno jinak.

2.1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Dlouhodobým majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden 
rok a jehož ocenění je v jednotlivém případě vyšší než 40.000,- Kč u hmotného 
majetku, a 60.000,- u nehmotného majetku.

Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovací cenou 
sníženou o oprávky a případné opravné položky.

Technické zhodnocení, pokud převýšilo v úhrnu za zdaňovací období u jednotlivého 
hmotného majetku částku 40.000,- Kč a u jednotlivého nehmotného majetku částku 
40.000,- Kč. zvyšuje pořizovací cenu příslušného dlouhodobého majetku.

Pořizovací cena dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, s výjimkou pozemků 
a nedokončených investic, je odpisována po dobu odhadované životnosti majetku 
lineární metodou následujícím způsobem:

D ru h  m a je tku M etoda  odp isován í
( l in e á rn í,  z r y c h le n á , výk o n o vá )

Počet le t /  %

Hmotný lineární dvojnásobek dé lky  daň. odpisů

Nehmotný lineární dvojnásobek dé lky  daň. odpisů

4Nemocnice Litoměřice a.s.



Příloha účetní závěrky za rok 2018

Způsob tvorby opravných položek k dlouhodobému majetku

Společnost v roce 2018 netvořila opravné položky k dlouhodobému majetku.

2.2. Finanční majetek

Finanční majetek s dobou splatnosti nebo se záměrem držby nad jeden rok se vykazuje 
jako dlouhodobý, Finanční majetek s dobou splatnosti nebo se záměrem držby do 
jednoho roku jako krátkodobý.

O cenění finančního majetku při pořízeni

Podíly, cenné papíry jsou při pořízení oceněny pořizovací cenou, včetně ážia 
a nákladů s pořízením souvisejících.

O ceněni finančního  majetku ke konci rozvahového dne

Cenné papíry určené k obchodování a ostatní realizovatelné cenné papíry se oceňují 
reálnou hodnotou.
(Pokud platí) Majetkové podíly představující účast s rozhodujícím nebo podstatným 
vlivem se oceňují ekvivalencí (podílem na vlastním kapitálu vlastněné společnosti).

2.3. Zásoby

Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pořizovací cena zahrnuje 
cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady, zejména dopravné a skladovací poplatky, 
provize, pojistné a skonto.

Zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují vlastními náklady, které zahrnují přímé 
náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost.

Opravné položky k zásobám nejsou tvořeny.

2.4. Pohledávky

Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou, následně sníženou 
o opravné položky. Společnost v roce 2018 tvořila opravné položky k pohledávkám ve 
výši 525.382 Kč.

2.5. Závazky

Závazky jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě.

2.6. Úvěry

Společnost nečerpá žádné úvěry.

Nemocnice Litoměřice a.s. 5



Příloha účetní závěrky za rok 2018

2.7. Rezervy

Společnost v roce 2018 netvořila žádné rezervy.

2.8. Přepočty údajů v cizích mčnách na českou mčnu

Účetní operace v cizích mčnách nejsou během roku prováděny.

2.9. Finanční leasing

Organizace nemá v užívání žádný majetek související s finančním leasingem.

2.10. Výnosy

Výnosy z prodeje služeb se účtují v okamžiku, kdy dojde s poskytnutí zdravotního 
výkonu.

Výnosy jsou zaúčtovány v hodnotě přijatého plnění nebo plnění, které bude přijato, 
a představují pohledávky za zboží a služby poskytnuté v průběhu běžné činnosti, po 
odečtení slev, daně z přidané hodnoty a dalších daní souvisejících s prodeji.

Tržby z prodeje zboží jsou zaúčtovány v okamžiku, kdy dojde k doručeni zboží 
a převedení práv vztahujících se k tomuto zboží.

2.11. Použití odhadů

Sestaveni účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady 
a předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní 
závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Vedení 
společnosti stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě všech jemu dostupných 
relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty 
v budoucnu se mohou od těchto odhadů odlišovat.

2.12. Změny účetních metod oproti předcházejícímu účetnímu období

Společnost nezměnila účetní metodu oproti předcházejícímu období.

2.13. Změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich 
obsahového vymezení oproti předcházejícímu účetnímu období

Společnost neprováděla žádné změny.

Nemocnice Litoměřice a.s 6



Příloha účelní závčrky za rok 2018

3. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Položky výnosů a nákladů, mimořádné svým objemem nebo původem:

602010 Tržby od zdravotních pojišťoven 678 092 tis. Kč

604100 Prodané zboží-fakturace ZP 46 441 tis. Kč

521100 Mzdové náklady 333 265 tis. Kč

524100 Zákonné sociální pojištěni 92 781 tis. Kč

Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM)

P o ř i z o v a c í  c e n a
(úda ic v  tis. Kč)

Počáteční
zůstatek

P ř írů s tk y V y řa ze n í P řevody
Konečný
zůstatek

Nehmotné výs ledky výzkumu
a vývo je 0 0 0 0 0
O cenitelná práva 0 0 0 0 0

G oodw ill 0 0 0 0
Ostatní D N M 9 0 1 9 184 0 0 9  203
Poskytnuté zá lohy na D N M 0 0 0 0 0
Nedokončený D N M 0 0 0 0 0

C e lkem  2018 9 019 184 0 0 9  203

C e lkem  2017 00 9 019 0 0 9 019

O p r a v n é  p o l o ž k y  a  o p r á v k y
(údaje v  tis . Kč)

P ř írů s tk y  Ú b y tk y Převody
Konečný
zůsta tek

O pravné
p o lo ík v

Účetní
hodnota

Nehmotné výs ledky výzkum u 
a vývoje 0 0 0 0 0 0 0

O cenitelná práva 0 0 0 0 0 0 0

G oodw ill 0 0 0 0 0 0 0

Ostatní D N M 0 0 0 0 0 0 0

Poskytnuté zálohy na D N M 0 0 0 0 0 0 0

Nedokončený D N M 0 0 0 0 0 0 0

C e lkem  2018 0 0 0 0 0 0 0

C e lkem  2017 0 0  0 0 0 0 0

Nemocnice Litoměřice a.s. 7



Příloha účetní závěrky za rok 2018

3.2. Dlouhodobý hmotný majetek (DHM)

Pořizovací cena
(údaje v  tis . K č >

Počáteční
zůstatek

P řírů s tk y V yřazen í Převody
Konečný
zůstatek

Pozemky 0 0 0 0 0

Stavby
Hm otné m ovité vfic i a je jich

4 893 4 341 347 0 8 887

soubory
Oceňovací rozdíl

381 649 11 635 21 651 0 371 633

k nabytému majetku -  117 122 0 0 0 -117 122

Ostatní D H M 0 0 0 0 0

Poskytnuté /á lo h v  na D H M 434 670 0 0 1104

Nedokončený D H M 0 0 0 0 0

C e lkem  2018 269 854 16 646 21 998 o 264 502

C e lkem  2017 0 281 843 12 423 0 269 854

O p r a v n é  p o l o ž k v  a  o n r á v k v
(uda ic v  tis. Kč)

Ú bytky Převody
Konečný
zůsta tek

O pravné
položkv

Účetní
hodnota

Pozemky 0 0 0 0 0 0 0

Stavby
Hm otné m ovité  včc i a je jic h

0 0 0 0 0 0 0

soubory
Oceňovací rozd il k  nabytému

0 0 0 0 0 0 0

majetku 0 0 0 0 0 0 0

Ostatni D H M 0 0 0 0 0 0 0

Poskytnuté zá lohy na D H M 0 0 0 0 0 0 0

Nedokončeny D H M 0 0 0 0 0 0 0

C e lkem  2018 0 0 0 0 0 0 0

C e lkem  2017 0 0 0 0 0 0 0

Organizace není vlastníkem nemovitého majetku. Budovy a pozemky jsou v pronájmu. 
Evidence nemovitého majetku je vedena v podrozvahové evidenci, takto:

Položka H odno ta

Pronájem pozemky

Pronájem budovy

24 674 tis. Kč

594 955 tis. Kč

Drobný dlouhodobý majetek (hmotný i nehmotný) v ceně 
v operativní evidenci a je vykazován v podrozvaze, takto:

Položka H odnota

D robný d louhodobý hm otný majetek

D robný d louhodobý nehmotný majetek

83 937 tis. Kč

2 031 tis. K č

Další významnou položkou neuvedenou 
pořízený z dotací:

v rozvaze, ale v

Nemocnice Litoměřice a.s. 8



Příloha účetní závěrky za rok 2018

Položka H odno ta

M ajetek pořízený z  dotací (zcela nebo částečné) 44 718 tis. K č

Nemocnice Litoměřice a.s. 9



Příloha účetní závčrky za rok 2018

3.3. Dlouhodobý finanční majetek

Podíly -  ovládaná osoba
_______________________________________ (údaje v tis. Kč)

O b ch od n í jm é n o  S íd lo  společnosti Výše obch . V la s tn i k a p itá l V ýs ledek  hospodařen í Účelní
s p o le č n o s t i ___________________________ ___________ p o d ílu  s p o l e č n o s t i * s p o l e č n o s t i *  hodnota

Celkem

Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
______________________ (údaje v tis. Kč)

O b ch od n í jm é n o  Š id lo  společnosti V ýše obch . V las tn í ka p itá l V ýs ledek  hospodařen i Účetní
společnosti _____________ pod ílu  společnosti*_____________ spo lečnosti* hodnota

Celkem

3.4. Zásoby

Skladové evidence jsou účtovány způsobem A. Skladové zásoby vedeny metodou 
FIFO.

3.5. Dlouhodobé pohledávky

Organizace v roce 2018 neeviduje pohledávky se splatností vyšší než jeden rok.

3.6. Krátkodobé pohledávky

Pohledávky po lhůté splatnosti k 31.12.2018 činí 1 089 tis. Kč (k 31.12.2017 činily 751 
tis. Kč), z  toho nad 365 dnů po splatnosti činí 72 tis. Kč a nad 180 dnů po splatnosti 359 
tis. Kč .

3.7. Krátkodobý finanční majetek

Účetní jednotka nemá krátkodobý finanční majetek.

3.8. Časové rozlišení aktivní

Významné položky: 381 - náklady příštích období: 

Stav k 31.12.18-4 934 tis. Kč

Skládá se z položek náklady na školení zaměstnanců, pravidelné technické kontroly 
zdravotních zařízení, náklady pořízení majetku, náklady na licence k SW.

Nemocnice Litoměřice a.s. 10
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3.9. Vlastní kapitál

V roce 2018 nedošlo k navýšení kapitálu. Stav vlastního kapitálu společnosti 
k 31.12.2018 činí 117 100 tis. Kč.

3.10. Rezervy

Společnost v roce 2018 neúčtovala o rezervách.

Ostatní rezervy

___S tav  k  31. 12.2018
Typ I
Typ 2
m i
O sta tn í reze rvy  celkem

(údaje v tis. KČ)
Stav k  31. 12.2017

3.11. Dlouhodobé závazky

Společnost v roce 2018 eviduje dlouhodobé závazky. Jedná se o odloženou daň -  
závazek za rok 2018, výše závazku činí 901 166,-Kč. V roce 2017 výše odložené danč -  
závazku činila 1 777 242,-Kč

3.12. Krátkodobé závazky

Závazky po lhůtě splatnosti k 31.12.2018 činí 2.652 tis. Kč (k 31.12.2017 činily 
3.032 tis. Kč), z toho není žádný závazek nad 180 dní po splatnosti.

3.13. Bankovní úvěry

V roce 2018 společnost nečerpala žádné dlouhodobé ani krátkodobé bankovní úvěry. 

Dlouhodobé bankovní úvěry obsahuji:
(údaje v tis. KČ)

B a n ka / M ěna  Z ů s ta te k  k  Z ů s ta te k  k  F o rm a  za jiš tě n i
V ě ř ite l 3 1 . 1 2 . 2 0 1 8 3 1 . 1 2 . 2 0 1 7

Celkem ______________________________________________________________________________________

Části výše uvedených úvěrů splatné do jednoho roku od data účetní závěrky jsou 
v rozvaze vykázány jako součást krátkodobých bankovních úvěrů.

Krátkodobé bankovní úvérv a krátkodobé finanční vypomoci obsahují;
______________________ _____________(údaje v tis. Kč)

B a n ka / M ěna Z ů s ta te k  k  Z ů s ta te k  k  F o rm a  za jiš tě n i

V ě ř ite l ____________ 31.12.2018 31.12.2017

Nemocnice Litoměřice a.s. 11
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C e lk e m

3.14. Časové rozlišení pasivní

Stav k 31.12.2018 dohadné položky pasivní činní 0,- Kč.

3.15. Odložená daň z příjmu

Celkovou existující odloženou daňovou pohledávku (závazek) lze analyzovat takto:

(údaje v  lis . K č)
S tav  k  31.12.2018 Stav k  31.12.2017

O právkv dlouhodobého majetku 278 914 292 028

Zásoby 13518 12 780

Pohledávky 77254 65 365

Rezervy 0 0

Závazky 92 128 119 968

Daňová ztráta m inu lých  let 0 0

C e lkem  pohledávka /závazek

V  v š e  u v e d e n á  D o h l e d á  v k a  b v l a  ú č t o v á n a  p o u z e č á s t e č n ě  v e  v v S i ,  v  j a k é  lz e

s  p ř i m ě ř e n o u  o p a t r n o s t í  o č e k á v a t  i e i í  r e a l i z a c i :
(údaje v  tis . K č)

S tav k  31.12.2018 S tav  k  31.12.2017

Účtovaná pohledávka -901 -1 777
Neúčtovaná pohledávka 0 0

C e lkem  pohledávka -901 -1 777

3.16. Výnosy z běžné činnosti

(údaje v  lis . K č)

602010 Tržby od zdravotních pojišťoven 678 092 
604100 Prodané zboží-fakturace ZP 46 441 
602011 Zúčtováni výnosů 5 910 
648120 Ostatní provozní výnosy 3 172 
604200 Prodané zboží-hotovost 12 631 
648134 Provozní výnosy -  dotace Města Litoměřice 16 550

3.17. Zaměstnanci, vedení společnosti a statutární orgány

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců a členů vedení společnosti za rok 2018 činí 
828 osob.

V roce 2018 výše odměn členům řídících, kontrolních či správních orgánů z titulu jejich 
funkce činila v součtu 3 919 tis. Kč.

3.18. Ostatní provozní výnosy a náklady

Komentář k významné položce: účet 648134 -  Ostatní provozní výnosy -  dotace Město 
Litoměřice obsahuje zúčtování výnosů za rok 2018 -  provozní dotace Města Litoměřice, 
na posílení mzdové složky.

3.19. Finanční výnosy a náklady

Nejsou významné.
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3.20. Transakce a vztahy se spřízněnými subjekty

Společnost v roce 2018 neeviduje žádné operace se spřízněnými subjekty.

Celkové nákupy od spřízněných subjektů činily v roce 2018 nula tis. Kč (0 tis. Kč 
v roce 2017).

Závazky vůči spřízněným subjektům k 31.12.2018
(údaje v  tis. K č)

S u b je k t V z ta h  kc 
společnosti

Krátkodobé 
z obchodního styku

O sta tn í
k rá tkodobé

D louhodobé  Z á p ů jč k y  O s ta tn í C e lkem

Mateřská
Sesterská

C elkem

Závazky vůči spřízněným subjektům k 31.12.2017
(údaje v  tis. K č )

S u b je k t V z ta h  ke 
společnosti

K rá tko d o b é
z obchodního  s tyku

O sta tn í
k rá tko d o b é

D louhodobé Z á p ů jč k y  O s ta tn í Celkem

Mateřská
Sesterská

C e lkem

3.21. Závazky neuvedené v rozvaze

Společnost v roce 2018 nevykazuje žádné závazky neuvedené v rozvaze.

3.22. Události, které nastaly po datu účetní závěrky

Po datu účetní závěrky nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na 
účetní závěrku.

3.23. Informace o trvání předpokladu nepřetržitého pokračování činnosti účetní jednotky

Předpoklad nepřetržitého pokračování činnosti účetní jednotky byl v účetnictví účetní 
jednotky použit a ke dni zpracování účetní závěrky nejsou účetní jednotce známy žádné 
informace, které by nasvědčovaly tomu, že účetní jednotka nemusí být schopna 
nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a že by v důsledku toho byla ohrožena schopnost 
plnit své závazky.

3.24 Ostatní

Proti společnosti nejsou vedeny významné soudní spory. Majetek společnosti je 
pojištěn a využíván k podnikatelské činnosti Nejsou známy žádná významná rizika, 
ztráty a znehodnocení, která by nebyla vyjádřena v účetní závěrce.

Nemocnice Litoměřice a.s. 13
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3.25 Vývoj a výzkum

Nemocnice Litoměřice a.s. 14



T itu ln í list

Nemocnice Litoměřice, a.s.

OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 
SPOLEČNOSTI NEMOCNICE LITOMĚŘICE, a.s. 

ZA OBDOBÍ OD 1.1.2018 DO 31.12.2018

Rozdélovnik: 
výtisk číslo: 1-2 

výtisk číslo: 3

Nemocnice Litoměřice, a.s. se sídlem Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice 

AUDIT Litoměřice s.r.o., se sídlem Vrchlického 248/17, 412 01 Litoměřice



Zpráva auditora

Z á k l a d n í  ú d a j e  o s p o l e č n o s t i  
N em ocn ice  L ito m ěřice , a.s., 

se sídlem Žitenická 2084, Litoměřice - Předměstí, PSČ 412 01

Předmět podnikání

Obchodní jméno firmy

Sídlo firmy

IČO

Předseda představenstva 

Členové představenstva

Předseda dozorčí rady 

Členové dozorčí rady

Základní kapitál společnosti 

Podklady předával

Důvod provedení auditu

Předmět ověřování

Auditorská společnost

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 
1 až 3 živnostenského zákona. Masérské, 
rekondiční a regenerační služby. Hostinská 
činnost. Podnikáni v oblasti nakládání 
s nebezpečnými odpady. Sociální služby 
poskytované ve zdravotnických zařízeních a 
ústavní péče. Oprávněni k poskytování 
zdravotních služeb.

Nemocnice Litoměřice, a s.

Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice -  Předměstí

06199518

Ing. Radek Lončák, MBA

MUDr. Jaroslav Pršala a Ing. Vladimír 
Kestřánek, MBA

MUDr. Leoš Vysoudil, MBA

MUDr. Miroslav Jiránek, Ing. Pavel Grund, 
MUDr. Petr Pinka, Martin Bukvář a Ing. Vladimír 
Matys

117 100 000 - Kč splaceno 100 %

Ing. Vladimír Kestřánek, MBA a účetní 
společnosti Jitka Houžvičková

Ze zákona akciové společnosti při splnění jedné 
podmínek ze tří. (aktiva, obrat a počet pracovní
ků -  společnost splňuje všechny tři kriteria). Je
dná se o dobrovolný audit akciové společnosti 
na základě požadavku společnosti.

Výkaz zisků a ztrát, rozvaha, příloha a stav 
majetku ke dni 31. prosinci 2018 u společnosti 
Nemocnice Litoměřice, a.s.

AUDIT Litoměřice s.r.o., se sídlem Vrchlického 
248/17, Litoměřice, číslo oprávnění 474 vydané 
Komorou auditorů ČR v Praze
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Zpráva auditora

Jméno odpovědného auditora Ing. Josef Běloubek, číslo oprávnění 1022 
vydané Komorou auditorů ČR v Praze

Provedeni auditu : 2. ledna 2019 -  2. dubna 2019

Den dokončeni auditu 2 dubna 2019

Výpis z obchodního rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, 
číslo vložky 2641, ze dne 19. června 2017. 
Poslední výpis OR ze dne 1.4.2019 ověřený 
internetovým výpisem.

Použité předpisy k ověřeni Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech

Mezinárodni auditorské standardy a Aplikační 
doložky Komory auditorů ČR

Přílohy ke zprávě auditora : Výkaz zisku a ztráty, rozvaha včetně přílohy 
k 31.12.2018. Výpis Obchodního rejstříku.

Metoda ověřování : Mezinárodní auditorské standardy požadují 
naplánování a provedení auditu tak, aby auditor 
získal přiměřené ujištění o tom, že účetní 
závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. 
Ověření úplnosti a průkaznosti částek a 
informací uvedených v účetní závěrce a 
posouzení správnosti a vhodnosti účetních 
postupů a významných odhadů učiněných 
vedením společnosti při jejím sestavení. 
Auditorské postupy byly provedeny výběrovým 
způsobem s ohledem na významnost
vykazovaných skutečností.
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Zpráva auditora

Z P R Á V A  N E Z Á V I S L É H O  A U D I T O R A  O O V Ě Ř E N Í
Ú Č E T N Í  Z Á V Ě R K Y  

sp o le č n o s ti N em ocn ice  L ito m ěřice , a.s., 
se sídlem Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice - Předměstí

Akcionářům  akciové spo lečnosti Nemocnice L itom ěřice, a.s.

Výrok auditora
Provedl jsem audit přiložené účetní závěrky společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. 
(déle také „Společnost1*) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se 
skládá z rozvahy k 31.12.2018, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního 
kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31.12.2018 a přílohy této účetní 
závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další 
vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní 
závěrky. Jedná se o audit provedený u společnosti poprvé.

Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv 
společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. k 31.12.2018 a nákladů a výnosů a výsledku 
jejího hospodaření a peněžních toků za období od 1.1.2018 do 31.12.2018 v souladu 
s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok
Audit jsem provedl v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů 
České republiky (KA ČR) pro audit, kterými jsou mezinárodni standardy pro audit (ISA) 
případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Moje odpovědnost 
stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za 
audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým 
Komorou auditorů České republiky jsem na Společnosti nezávislí a splnil jsem i další 
etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domnívám se, že důkazní 
informace, které jsem shromáždil, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádřeni 
výroku.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě
Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace 
uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a moji zprávy auditora. Za ostatní 
informace odpovídá statutární orgán Společnosti.
Můj výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však 
součástí mých povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámeni se s 
ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném 
(materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s mými znalostmi o účetní jednotce 
získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví 
jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzuji, zda ostatní informace byly ve 
všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými 
právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují 
požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracováni ostatních
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informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených 
požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informaci.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokáže auditor posoudit, uvádí, že
• ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení 

v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu 
s účetní závěrkou a

• ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.
Dále jsem povinen uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž 
jsem dospěl při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) 
věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsem v obdržených ostatních 
informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistil.

Odpovědnost představenstva a dozorčí rady Společnosti za účetní závěrku 
Představenstvo Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a 
poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní 
systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby 
neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo 
chybou.
Při sestavování účetní závěrky je představenstvo Společnosti povinno posoudit, zda je 
Společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní 
závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trváni a použití předpokladu 
nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy statutární 
orgán plánuje zrušeni Společnosti nebo ukončeni její činnosti, resp. kdy nemá jinou 
reálnou možnost, než tak učinit. Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve 
Společnosti odpovídá dozorčí rada.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky
Mým cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje 
významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat 
zprávu auditora obsahující můj výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, 
nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve 
všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) 
nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považuji 
se za významné (materiální), pokud lze reálné předpokládat, že by jednotlivě nebo v 
souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím 
základě přijmou.
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je moji povinností 
uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. 
Dále je moji povinností:

Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky 
způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující 
na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abych na jejich základě 
mohl vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalím významnou (materiální) nesprávnost, k níž 
došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhaleni významné (materiální) 
nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody 
(koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášeni nebo obcházení 
vnitřních kontrol.
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Zpráva auditora

Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v 
takovém rozsahu, abych mohl navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na 
dané okolnosti, nikoli abych mohl vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního 
systému.

Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních 
odhadů a informace, které v této souvislosti statutární orgán Společnosti uvedl v 
příloze účetní závěrky.

Posoudit vhodnost použiti předpokladu nepřetržitého trváni při sestaveni účetní 
závěrky statutárním orgánem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace 
existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které 
mohou významné zpochybnit schopnost Společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme 
k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je moji povinností 
upozornit ve zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a 
pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Moje závěry 
týkající se schopnosti Společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, 
které jsem získal do data moji zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky 
mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat.

Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále 
to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který 
vede k věrnému zobrazeni.

Moji povinností je informovat statutární orgán mimo jiné o plánovaném rozsahu a 
načasování auditu a o významných zjištěních, která jsem v jeho průběhu učinil, včetně 
zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

V Litoměřicích, dne 2. dubna 2019

Ing. Josef Běloubek 
a u d i t o r  

číslo oprávněni 1022

3



M inirrá ln ízávaxrtý výčet informací poc:e 
vyh lá šky  č . 500/2002 Sb.-.' ve zněni pozdějších •
předpis!

■ <: R O Z V A H A  Jméno a příjmení. obchodní firma nebo

V  plném rozsahu jiný název účetní jednotky

ke  d n i  31 .12 .2018  Nemocnice Litoměřice, a.s.
t& M ..........................................................

(v celých tisících Kč)
____ ___ __ __ _____ *_____ :

Rek M ésíc IQ
2018 12 06199518 |

• V ' '  'V '  1 *  X p r f .  j j j t f - V  ’ v *  '}-}** .*.?■ '■, ; > , & J T '  2  *' : .  1

Sídlo nebo bydllšlé účetní jednotky a 
místo podnikaní, IISI-II se od bydliště

Žltenlcká
Litoměřice.......................................

412 01......................

Označeni

a

A K T I V A

b

Číslo
řádku

c

Běžná účetní období Minulé období
Bruno

1
Korekce

2
Neno

3
Nono

4

Aktiva celkem 001 498 637 279 440 219 197 239 172

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0 0

B. Stálá aktiva 003 . 3Q8705 278 915 ; 29 791 21 846

B.l. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 9 203 8 795 408 513

B.I.1. Nehmotné výsledky vývoje 005 0 0 0 0

2. Ocenitelná práva 006 9 203 8 795 408 513

B.l.2.1. Software 007 9 203 8 795 408 513

2. Ostatní ocenitelná práva 008 0 0 0 0

3. Goodwill 009 0 0 0 0

4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 010 0 0 0 0

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek n o o o
a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

B.l.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 0 0 0 0

2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 013 0 0 0 0

BII. Dlouhodobý hmotný majetek 014 264 502 270 120 -5618 -13 667

B.II.1. Pozemky a stavby 015 8 887 110 8 778 4 886

B.II.1.1. Pozemky 016 0 0 0 0

2. Stavby 017 8 887 110 8 778 4 886

2. Hmotné movité véci a jejich soubory 018 371 633 279 770 91 863 96 183

3. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 019 -117 123 -9 760 -107 362 -115 171

4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 020 0 0 0 0

B.11.4.1. Pěstitelské ce&cy trvalých porostů 021 0 0 0 0

2. Dospélá zvířata a jejich skupiny 022 0 0 0 0

3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 023 0 0 0 0

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a 1 105 o 1 105 435nedokončeny dlouhodobý hmotný majetek

B II 5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 025 0 0 0 0

2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 026 1 105 0 1 105 435

B lil. Dlouhodobý finanční majetek 027 35 000 0 35 000 35 000

B.III.1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 028 0 0 0 0

2. Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládajici osoba 0 0 0

3. Podíly - podstatný vliv / •03b^  ITT
r x \  0

*  m  .  v
0 0 0

4. Zápůjčky a úvěry - podstatný vtrv ’ r  03 S 1  0 0 0 0
5. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly \ -03?S ;

** o 0 0 0

nV /



Označoni

a

A K T I V A

b

Cisto
řádku

c

Běžné účotni období Minulé obdobi
Brutto

1
Korokce

2
Netto

3
Motto

4

6.

7.

B.III.7.1.

2.

Zápůjčky a úvéry - ostatní 033 0 0 0 0
Ostatní dlouhodobý finanční majetek 034 35 000 0 35 000 35 000

Jiný dlouhodobý finanční majetek 035 35 000 0 35 000 35 000

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 036 0 0 0 0

C. Obéžná aktiva 037
■

525 134 472 213 699

C.l.

C.I.1.

2.

3.

Zásoby 038 0 13 518 12 781

Materiál 039 9 062 0 9 062 8 252

Nedokončená výroba a polotovary 040 0 0 0 0

Výrobky a zboži 041 4 456 0 4 456 4 528

C.1.3.1.

2.

4.

5.

Výrobky 042 0 0 0 0

Zboži 043 4 456 0 4 456 4 528

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 044 0 0 0 0

Poskytnuté zálohy na zásoby 045 0 0 0 0

C.ll.

C.II.1.

C.ll.1 .1 .

2.

3.

4.

5.

C.ll.1.5.1

2.

3.

4.

C.II.2.

C.11.2.1.

2.

3.

4.

C.ll.2.4.1

2.

3.

4.

5.

6.

Pohledávky 046 • 75 135 525 74 610 65 366

Olouhodobé pohledávky 047 0 0 0 0
Pohledávky z obchodních vztahů 048 0 0 0 0

Pohledávky - ovládaná nebo ovládajíc! osoba 049 0 0 0 0
Pohledávky - podstatný vliv 050 0 0 0 0

Odložená daňová pohledávka 051 0 0 0 0

Pohledávky - ostatní 052 0 0 0 0

Pohledávky za společníky 053 0 0 0 0

Dlouhodobé poskytnuté zálohy 054 0 0 0 0
Dohadné účty aktivní 055 0 0 0 0
Jiné pohledávky 056 0 0 0 0

Krátkodobé pohledávky 057 75 135 525 74 610 65 366

Pohledávky z obchodních vztahů 058 57 192 0 57 192 59 639

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 059 0 0 0 0
Pohledávky - podstatný vliv 060 0 0 0 0
Pohledávky - ostatní 061 17 943 525 17418 5 727

Pohledávky za společníky 062 0 0 0 0
Sociální zabezpečeni a zdravotní pojišténl 063 0 0 0 0
Stát - daňové pohledávky 064 0 0 0 0
Krátkodobé poskytnuté zálohy 065 12 645 0 12 645 36

Dohadné účty aktivní 066 0 0 0 0
Jiné pohledávky 067 5 299 525 4 773 5 691

C.lll.

C.III.1.

2.

Krátkodobý finanční majetek 068 0 0 0
Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 069 0 0 0 0
Ostatní krátkodobý finanční majetek 070 0 0 0 0

C.IV.

C. IV.1.

2.

D.

Peněžní prostředky 071 96 344 0 96 344 135 553

Peněžní prostředky v pokladně 072 591 0 591 522

Peněžní prostředky na účtech 073 95 753 0 95 753 135 031

Časové rozlišeni aktiv 074 4 934 0 4 934 3 627

0.1.

2.

3.

i
Náklady příštích období / T \ 0

/  _________ I 4 075
'

4 934 0 4 934 3 626

Komplexní náklady příštích obdob/C* M  W 0 0 0 0
Přijmy příštích období

i -
0 0 0 1



Označeni P A S I V A
čís lo
řádku

Stav v  běžném účetním
období

Stav v  m inulém  účetnim
období

3 D c 5 6
Pasiva celkem 078 i m . 219 197 239 172

A. Vlastni kapitál 079 125 120 119 204

A.I. Základni kapitál 080 gfc ; 117 100 117 100'•x v é * • •  f  • '
A.I.1. Základní kapitál 081 117 100 117 100

2. Vlastni podíly (-) 082 0 0

3. Změny základního kapitálu 083 0 0

A.II. Ážlo a kapitálová fondy 084 0 >.• o

A.II.1. Ažio 085 0 0

2. Kapitálové fondy 086 0 0

A.II.2.1. Ostatní kapitálové fondy 087 0 0

2. Oceňovací rozdíly z pfecenéni majetku a závazků (*/•) 088 0 0

3. Oceňovací rozdíly z pfecenéni pň přeměnách obchodních korporaci (+/-) 089 0 0

4. Rozdíly z přeměn obchodních korporaci (+/-) 090 0 0

5. Rozdíly z oceněni pň přeměnách obchodních korporaci (+/•) 091 0 0

A lll. Fondy ze zisku 092 0 0

A.III.1. Ostatní rezervní fondy 093 0 0

2. Statutární a ostatní fondy 094 0 0

A. IV. Výsledek hospodařeni minulých let (+/-) 095 2 104 0

A.IV.1. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (♦/-) 096 2 104 0

2. Jiný výsledek hospodařeni minulých let {+/-) 098 0 0

A.V. Výsledek hospodařeni běžného účetního období (+/•) 099 5 iP 2 104

A.VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-) 100 0
B. ♦ C. Cizi zdroje 101 93 030

'
119 963

B. Rezervy 102 0 0

B.1. Rezerva na důchody a podobné závazky 103 0 0

2. Rezerva na daň z příjmů 104 0 0

3. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 105 0 0

4. Ostatní rezervy 106 0 0

C. Závazky 107 93 030 119 968

C.l. Dlouhodobé závazky 108 901 1 777

C.I.1. Vydané dluhopisy 109 0 0

CJ.1.1. Vyměnitelné dluhopisy 110 0 0

2. Ostatní dluhopisy 111 0 0

2. Závazky k úvěrovým institucím 112 0 0

3. Dlouhodobé pfljató zálohy 113 0 0

4. Závazky z obchodních vztahů 114 0 0

5. Dlouhodobě směnky k úhradě 115 0 0

6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 116 0 0

7. Závazky - podstatný vliv 117 0 0

8. Odložený daňový závazek 118 901 1 777

9. Závazky -  ostatní 119 0 0
C.1.9.1. Závazky ke společníkům 120 0 0

2. Dohadné účty pasivni t l J / X 121 0 0

3. Jiné závazky / ý 122 0 0

C.ll. Krátkodobé závazky I  ̂

1 1  ----------  "  ,------------------
123 92 129 118 191



Označeni

a

P A S I V A

b

Číslo
řádku

c

Stav v běžném účetním
Obdob!

5

Stav v minulém účetním 
období

6
C.II.1. Vydané dluhopisy 124 0 0
C.ll.1.1. Vyměnitelné dluhopisy 125 0 0

2. Ostatní dluhopisy 120 0 • I

2. Zflvazky k úvěrovým institucím 127 0 0
3. Krátkodobé přijaté zálohy 128 351 307
4. Závazky z obchodních vztahů 129 28 223 67 705
5. Krátkodobé směnky k úhradě 130 0 0
6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 131 0 0

7- Závazky - podstatný vliv 132 0 0
8. Závazky ostatní 133 63 554 50 178

C.H.6.1. Závazky ke společníkům 134 0 0
2. Krátkodobé finanční výpomoci 135 0 0
3. Závazky K 2améstnanc0m 136 214 178

4. Závazky ze sociálního zabezpečeni a Zdravotního pojiSté.ol 137 14 876 13 240

3. Stát - daňové závazky a dotace 138 11 705 11767

6. Dohadné účty pasivní 139 9 224 163

7. Jiné závazky 140 27 535 24 790

D. Oasové rozliSenl pasiv 141 m m m w m m V 0
D.1. Výdaje pňStlch období 142 1 046 0

2. Výnosy příštích období 143 0 0

Sestaveno dne:

18.03.2019

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní Jednotky pebo podpisový 
záznam fyzické osoby, která Je účetní Jednotkou f '

11

Právní forma účelní jednotky Předmět podnikáni M

N e m o cn ice  L ito m ě řic e , a.s.
Žitenická 2084

412 01 Litoměřice
IČs 061 99 518 3



Minimální závazný v ý č e t Inform aci podle ' 
vyhlášky č. 500/2Č02 SOV. ve z n ín lpozdějších ' . 
pfed&sú "  '

>■ í :>  ' * • ; ■ ? & W f t f i C

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
v plném rozsahu
ke dn i 31.12.2018

ch i-sícich.ki)'

Jméno a příjmení, obchodní firma nebo 
Jiný název účetní jednotky

-• Nomocnice Litoměřice, a.s.
JÉ&.............................

h.tisícjcfv.Kč}'

. • -'í Siclo nebe bydliště účetní jednotky a 
místo podnikáni, lišl-í; se ou bydlišté

Z itw K U
............................................
Litomóřico

' *>» 01

Označeni

a

T E X T

b

Jislo Skutečnost v ů íotmm obdobi
ádku

c
běžném

1
minulém

2

I, Tržby z prodeje výrobků a služeb 01 700 443 169 548

II. Tržby za prodej zboží 02 59 072 14 967

A. výkonová spctfeba 03 245 687
■

66 315

A. 1. Náklady vynaložené na prodané zboži 04 47 897 12 283

A. 2.

A. 3.

Spotřeba materiálu a energie 05 142 951 36 911

S ^ t y  - 06 54 838 17 120

B. Změna stavů zásob vlastri činnosti (+/-) 07 0 0

C. Aktrvace (•) 08 0 0

D.

D. 1 .

Osobni náklady 09 514 255 116 920

Uzdové náklady " 10 381 085 87 347

D. 2.

D. 2. 1.

D. 2. 2.

Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištěni a ostatní náklady 11 133 169 29 573

Náklady na sociální zabezpečení, a zdravotní pojištěnl 12 128 062 28 839

Oslaín! nak'33/ 13 5 107 734

E.

E. 1.

E. 1.1.

E. 1.2.

E. 2.

E. 3.

úpravy hodnot v prevozn oblast 14 17 871 4 455

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 15 17 871 4 455

- Úpravy hodnotdlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé 16 17 345 4 455

• Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotnéno majetku - 
dočasný .

17 525 0

Úpravy hodnot zásob 18 0 0

Úpravy hodnot pcnledáve< 19 0 0

III.

111.1.

111.2.

111.3.

Ostatní provozní výnosy 20 28 934 11 397

Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 21 100 907

Tržby z prodaného materiálu 22 0 2

Jiné provozní výnosy 23 28 834 10 488

F.

F. 1.

F. 2.

F. 3.

F. 4,

F. 5.

Ostatní prpvoznT náhledy; 24 6 438 4 653

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 25 61 849

Pro daný. mater ál 26 0 0

D3.oě a poplatky 27 107 31

Rezervy v provozní, oblasti a komplexní náklady příštích období 28 0 0

Jiné provozní náklady 29 6 270 3 773

• Provozní výsledek hospodařeni (+/-) 30 4 200 3 568

IV.

IV. 1.

IV.2.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly f 31 o 0

Výnosy z pocllů - ovládaná nebo ovládajíc! osoba \ £«;<£ V 32 0 0

Ostatní výnosy z podílů l 33 0 0
.H T t  g



Skutočnost v účetním obdob!
Označonl minulémřádku béžném

Finanční výsledek hospodařeni (*■/•)

3 ;831Výsledek hospodařeni před zdanénlm <♦/-)

Výsledek hospodařeni po zdaněni (*/-)

Výsledek hospodařeni za účetní období (+/-)

Čistý obrat za účelní období ■ I. ♦ IL *  III. *  IV. 4 V. *  VI. -  VIL





Přehled o peněžních tocích k 31.12.2018
Podnik: Nem ocnice L itom ěřice  a.s. IČO: 6199518
Sídlo: Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice_________________________

Provozní č in no s t

4+

1 Běžné obd. Předch.obd.

■ r r r ,r7  v~rťV j - . :  . i
9  1

•'I - *

Z i Účetní zisk nobo ztráta z

|A.1. |Úpravy nepeněžní operace 25 225 109 0

A.1.1. Odpisy SA s výjimkou ZC prodaných SA, odpis pohledávek
a dále umořováni opravné položky k nabytému majetku

17 870 870 0

A.1.2. Změna stavu opravných položek a rezerv 8 333 557 0

A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv -39 392 0

A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku 0 0

A.1.5. Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapitalizovaných
úroků a vyúčtované výnosové úroky

-38 759 0

A.1.6. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace -901 167 OJ

žmě íami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami

\.2. Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu -44 886 195 0

A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti.
aktivních účtů časového rozlišeni a dohadných účtů aktivních

-11 002 068 0

A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z prov.činnosti.
pasivních účtů časového rozlišeni a dohadných účtů pasivních

-33 146 908 0

A.2.3. Změna stavu zásob -737 219 ° l

A.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku
nespadajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů

0 0

A**..
a mimořádnými položkami

U

|A.3.1 Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků oi ° l

A.4.1Přiiaté úroky 38 7591 0|

A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky 
daně za minulá léta

0

A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimoř.ůčetnlmi případy, 
které tvoři mimoř.hosp.výsledek včetně uhrazené 
splatné dané z příjmů z mimořádné činnosti

0

A.7 .1 Přijaté dividendy a podíly na zisku 0| 0



Investiční č in no s t Běžné obd. Předch.obd.

B.1. IVýdaje spojené s nabytím stálých aktiv -25 553 112

B.2. | Příjmy z prodeje stálých aktiv 25 000

B.3.1 Půjčky a úvěry spřízněným osobám

iB^lčistv-pénéžni.tok vztahující

Finanční č in no s t Běžné obd. Předch.obd.

C.1. Dopady změn dlouhodobých závazků, popř.krátkodobých závazků, 901 166 0
které spadají do finanční činnosti ____________

C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvival, 0 m

C.2.1. Zvýšeni peněž.prostř.a penéž.ekvivalentů z titulu zvýšeni 
základního kapitálu, emisního ažia. event.rezervnlho fondu 
včetně složených záloh na toto zvýšeni

0 0

C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům I Ol 0

C 2 3. Další vklady peněžních prostředků společn ků a akcionářů I 0 0

0C.2.4. Úhrada ztráty společníky ------------------------------- -

C.2.5. IPřímé platby na vrub fondů 0 0-

C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené
srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a vč.finanč.vypoř. 
společníky veřejné obch.spol.a komplementáři u komandit.spol.

0 0

Ip : lČisté■zvý§érií,.respi' srilže

Sestaveno dne:  ̂ g .53. 2019

Osoba odpovědná za účetnictví:

Podpis statutárního orgánu: i  rxg ,MBA

N em ocn ice  L ito m ě ř ic e , a.s. 
Žltenickó 20B4 

UM 01 UtomSřice 
IČ: 061 99 510 3
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Příloha účetní závěrky za rok 2018

1. OBECNÉ ÚDAJE

1.1. Založení a charakteristika společnosti

Nemocnice Litoměřice, a.s. (dále jen „společnost*’)  byla založena zakladatelskou 
lísanou  jako akciová společnost dne 26.5.2017 a vznikla zapsáním do obchodního 
rejstříku soudu v Ústi nad Labem dne 19.6.2017 Předmětem podnikám’ společnosti je
- sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních, ústavní péče
- masérské, rekondiční a regenerační služby
- oprávnění k poskytování zdravotních služeb
- hostinská činnost
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 2 živnostenského zákona

Fyzické a právnické osoby podílející' se více než 20%  na základním kapitálu 
společnosti a výše jejich podílu jsou uvedeny v následující tabulce:

Akcionář/Společník
Město Litoměřice %  podlí na základním kapitálu 

1 0 0 %

Ostatní
Celket

100%

1.2. Změny a dodatky v obchodním rejstříku v hodnoceném období

V obchodním rejstříku jsou zápisy týkající še vzniku firmy.

1.3. Představenstvo a dozorčí rada k rozvahovému dni

Představenstvo
_________  Funkce

Předseda
Člen
Člen

Jméno
Ing. Radek Lončák, M BA
MUDr. Jaroslav PrSala
Ing. Vladimír Kcstfánek. DiS.,MBA

Dozorčí rada Předseda
Člen
Člen
Člen
Člen
člen

M UD r. LeoS VysoudiJ. MBA
MUDr. Miroslav Jíránek
Ing. Pavel Grund
M UD r. Petr Pinka
Manin Bulcvář

1.4. Identifikace skupiny

Společnost není součástí žádné skupiny.

Nemocnice Litoměřice a.s.
3



Příloha účetní závěrky za rok 2018

2. ÚČETNÍ METODY

Účetnictví společnosti je  vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem 
č. 563/1991 Sb. o účetnictví v  platném znění, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona, č. 563/1991 Sb. o účetnictví, pro účetní jednotky, 
které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění 
a Českými účetními standardy pro podnikatele v  platném zněni.

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku 
historickými cenami (není-li dále uvedeno jinak), zásadu účtování ve věcné a časové 
souvislosti, zásadu opatrností a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve 
svých aktivitách.

Účetní závěrka společnosti je sestavena k  rozvahovému dni 31.12.2018 za kalendářní 
rok 2018.

Finanční údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korun českých (Kč), 
není-li dále uvedeno jinak.

2.1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Dlouhodobým majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden 
rok a jehož oceněni je  v jednotlivém případě vyšší než 40.000,- Kč u hmotného 
majetku, a 60.000,- u  nehmotného majetku.

Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je  oceněn pořizovací cenou 
sníženou o oprávky a.případné opravné položky.

Technické zhodnocení, pokud převýšilo v úhrnu za  zdaňovací období u jednotlivého 
hmotného majetku částku 40.000,- Kč a u jednotlivého nehmotného majetku Částku 
40.000,- KČ, zvyšuje pořizovací cenu příslušného dlouhodobého majetku.

Pořizovací cena dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, s výjimkou pozemků 
a nedokončených investic, je  odpisována po dobu odhadované životnosti majetku 
lineární metodou následujícím způsobem:

Druh majetku Metoda odpisováni 
(lineární* zrychlená, výkonová)

Počet let /  %

Hmotný lineární dvojnásobek délky daň. odpisů
Nchmotnv lineární dvojnásobek délky daň. odpisů



Příloha účetní závěrky za rok 2018

Způsob tvorbv opravných položek k dlouhodobému majetku

Společnost v roce 2018 netvořila opravné položky k dlouhodobému majetku.

2.2. Finanční majetek

Finanční majetek s dobou splatnosti nebo se záměrem držby nad jeden rok se vykazuje 
jako dlouhodobý, finanční majetek s dobou splatnosti nebo se záměrem držby do 
jednoho roku jako krátkodobý. 3

Ocenění finančního majetku při pořízení

Podíly, cenné papíry jsou pn pořízení Oceněny pořizovací 
a  nákladů s pořízením souvisejících.

cenou, včetně ážia

Ocenění finančního majetku ke konci rozvahového dne

S Í X & Z -  k obchodováni a ostatní realizovatelné cenné papíry se oceňují

(Pokud platí) Majetkové podíly představující účast s rozhodujícím nebo podstatným 
vlivem se oceňuji ekvivalencí (podílem na vlastním kapitálu vlastnčné společnosti).

2.3. Zásoby

Nakupované zásoby jsou  oceňovány pořizovacími cenami. Pořizovací cena zahrnuje 
cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady, zejména dopravné a skladovací poplatky 
provize,, pojistné a skonto. ť  ť  y'

n á k Ů ,d v ^ i řT % VlaStm* čim ° f  *  vJaslními náMady. které zahrnují přímé
naklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost.

Opravné položky k zásobám nejsou tvořeny.

2.4. Pohledávky

O o n m w 0 ’ Í T  Pc !™ iku oceňovány  jmenovitou hodnotou, následně sníženou 
525.382 ̂  P $l V r0Ce 2018 *****  °Pta™é položky k pohledávkám ve

2.5. Závazky

Závazky jsou zaúčtovány ve jmenovitě hodnotě.

2.6. Úvěry

Společnost nečerpá žádné úvěry.

Nemocnice Litoměřice a.s.
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2.7. Rezervy

Společnost v roce 2018 netvořila žádné rezervy.

2.8. Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu

Účetní operace v cizích měnách nejsou během roku prováděny.

2.9. Finanční leasing

Organizace nemá v užívání žádný majetek související s finančním leasingem.

2.10. Výnosy

Výnosy z  prodeje služeb se účtuji v okamžiku, kdy dojde s poskytnutí zdravotního 
výkonu.

Výnosy jsou zaúčtovány v  hodnotě přijatého plněni nebo plném, které bude přijato, 
a představují pohledávky za zboží a služby poskytnuté v průběhu běžné činnosti, po 
odečtení slev, daně.z přidané hodnoty a dalších daní souvisejících s prodeji.

Tržby z prodeje zboží jsou zaúčtovány v  okamžiku, kdy dojde k doručení zboží 
a převedení práv vztahujících se k tomuto zboží.

2.11. Použití odhadů

Sestaveni účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady 
a předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní 
závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Vedeni 
společnosti stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě všech jemu dostupných 
relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty 
v budoucnu se mohou od těchto odhadů odlišovat.

2.12. Změny účetních metod oproti předcházejícímu účetnímu období 

Společnost nezměnila účetní metodu oproti předcházejícímu období.

2.13. Změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich 
obsahového vymezení oproti předcházejícímu účetnímu období

Společnost neprováděla žádné změny.

Nemocnice Litoměřice a.s. 6
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3. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Položky výnosu a nákladů, mimořádné svým objemem nebo původem:

602010 Tržby od zdravotních pojišťoven 
604100 Prodané zboží-fakturace ZP

678 092 tis. Kč 
46 441 tis. Kč

521100 íMzdové náklady
524100 Zákonné sociální pojiSlěni

333 265 lis. Kč 
92 781 lis. Kč

3.1. Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM)

Pořizovací cena

Počáteční
zůstatek P řírůstky Vyřazení

(úd

Převody

aic v tis. KČ)
Konečný
zůstatek

Nehmotné výsledky výzkumu
a vývoje 0 o 0 A 0Ocenitelná práva 0 0 0
Goodwj]]
Ostatní DNM

0
9019 184

0 0 0
Poskytnuté zálohy na DNM 0 o o

9 203

Nedokončený DNM
Celkem 2018

0
9 019

0
1S4

0
0

0
o

0
0

Celkem 2017 00

O p ra v n é  p o lo ž k y  a  o p rá v k v

9019 o 0 9 019

řúdaie v lis  Kř.)
Počáteční ,  ,

zůstatek P řIrůstky Úbytky Převody K ?ncčn*  Opravné 
- zůstatek Doložky

Účetní
hodnotaNehmotné výsledky výzkumu

a vývoje 0 0 o 0 0 0
0 0
0 0

Ocenitelná práva
Goodwill
Ostatní D NM

0
O
0

0
0
o

0
0
0
0

0
0

U
0
0

Poskytnuté zálohy na DNM 0 0 o
o 0
0 0

0
Nedokončený DNM
Celkem 2018
Celkem 2017

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0 0
0 0
0 0

0
0
0

Nemocnice Litoměřice a.s. 7



Příloha účetní závěrky za rok 2018

3.2. Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 

Pořizovací cena
(údaje v tis. Kč)

Počáteční
zůstatek Přírůstky Vyřazení Převody Konečný

zůstatek
Pozemky 0 0 0 0 0
Stavby
Hmotné movité véci a tejich

4 893 4 341 347 0 8 887

soubory
Oceňovací rozdíl

381 649 11635 21 651 0 371 633

k nabytému majetku -117 122 o 0 0 -117 122
Ostatní DHM 0 0 0 0 0
Poskytnuté zálohy na DHM 434 670 0 0 1104
Nedokončený DHM 0 0 0 0 0
Celkem 2018 269 854 16 646 21 998 0 264 502
Celkem 2017 0 281 843 12 423 0 269 8S4

Opravné noložkv a oprávkv
(údaje v tis. Kč)

Počáteční
zůstatek P ř,rus lk>' Úbytky

Konečný O pravn í Účetní
PrcV0dy zůstatek položky hodnota

Pozemky 0 0 0 0 0 () 0
Stavby 0 0 0 0 0 () 0
Hmotné movité včci a je jich 
soubory'
Oceňovací rozdíl k  nabytému

0 0 0 0 0 (I 0

majetku 0 0 0 0 0 (1 0
Ostatní DHM 0 0 0 0 0 C1 0
Poskytnuté zálohy na D H M 0 0 0 0 0 () 0
Nedokončený DHM 0 0 0 0 0 (> 0
Celkem 2018 0 0 0 0 0 0 0
Celkem 2017 0 0 0 0 0 t 1 0

Organizace není vlastníkem nemovitého majetku. Budovy a pozemky jsou v pronájmu. 
Evidence nemovitého majetku je vedena v podrozvahové evidenci, takto:

Položka
P r o n á j e m  p o z e m k y 2 4  6 7 4  t i s .  K Č

P r o n á j e m  b u d o v v 594 955 tis. KČ

Drobný dlouhodobý majetek (hmotný i nehmotný) v ceně :
v operativní evidenci a je  vykazován v podrozvaze, takto:

Položka Hodnota
D r o b n ý  d l o u h o d o b ý  h m o t n ý  m a j e t e k 83 937 tis. Kč
D r o b n ý  d l o u h o d o b ý  n e h m o t n ý  m a j e t e k 2 031 tis. KČ

Další významnou položkou neuvedenou 
pořízený z dotaci:

v rozvaze, ale v podrozvaze je majetek

Nemocnice Litoměřice a.s 8
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Položka
Majetek pořízený z  dotací (zcela nebo částečně)

Hodnota
44 718 tis. Kč

Nemocnice Litoměřice a.s
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3.3. Dlouhodobý finanční majetek 

Podíly -  ovládaná osoba
___________________________________________ ________________________________(údaje v tis. Kč)
Obchodní jméno Sídlo společnosti VýSe obch. Vlastní kapitál Výsledek hospodaření Účetní
s p o l e č n o s t i p o d í l u  s p o le č n o s t i * s p o le č n o s t i *  hodnota

Celkem

Podliv v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
__(údaje v tis. Kč)

Obchodní jm éno Sídlo společnosti Vý5e obch. V lastní kapitál Výsledek hospodaření Účetní
společnosti _____________________________ podílu společnosti* . společnosti* hodnota

Celkem

3.4. Zásoby

Skladové evidence jsou účtovány způsobem A. Skladové zásoby vedeny metodou 
FEFO.

3.5. Dlouhodobé pohledávky

Organizace v roce 2018 neeviduje pohledávky se splatností vyšší než jeden rok.

3.6. Krátkodobé pohledávky

Pohledávky po lhůtě splatnosti k 31.12.2018 činí 1 089 tis. Kč (k 31.12.2017 činily 751 
tis. Kč), z toho nad 365 dnů po splatnosti činí 72 tis. Kč a nad 180 dnů po splatnosti 359 
tis. K č .

3.7. Krátkodobý finanční majetek 

Účetní jednotka nemá krátkodobý finanční majetek.

3.8. Časové rozlišení aktivní

Významné položky: 381 - náklady příštích období:

Stav k 31.12,18 — 4 934 tis. Kč

Skládá se z položek náklady na školení zaměstnanců, pravidelné technické kontroly 
zdravotních zařízení, náklady pořízem majetku, náklady na licence k S W.

Nemocnice Litoměřice a.s. 10



Příloha účetní závěrky za rok 2018

3.9. Vlastní kapitál

V roce 2018 nedošlo k navýšení kapitálu. Stav vlastního kapitálu společnosti 
k 31.12.2018 činí 1 17 100 tis. Kč.

3.10. Rezervy

Společnost v roce 2018 neúčtovala o rezervách.

Ostatní rezervy
---------------------------------------------------------------------------------------(údaje v lis. Kč)

Typ 1
Typ 2

_______________
Ostatní rezervy celkem

Slav K . 12. Stav k 31. 12.2017

3.11. Dlouhodobé závazky

Společnost v roce 2018 eviduje dlouhodobé závazky. Jedná se o odloženou daň -  
závazek za rok 2018, výše závazku činí 901 166,-Kč. V roce 2017 výše odložené daně -  
závazku činila 1 777 242,-Kč

3.12. Krátkodobé závazky

Závazky po lhfití splatnosti k 31.12.2018 čini 2.652 tis. Kč (k 31.12.2017 činily 
3.032 tis. KČ), z  toho není žádný závazek nad 180 dní po splatnosti.

3.13. Bankovní úvěry

V roce 2018 společnost nečerpala žádné dlouhodobé ani krátkodobé bankovní úvěry.

Dlouhodobé bankovní úvěrv obsahují:

Banka/
Věřite l Měna Zůstatek k

31.12.2018
Zůstatek k  Forma zajištění 
31.12.2017

Celkem

Časti vyse uvedených úvěrů splatné do jednoho roku od data účetní závěrkv jsou 
v rozvaze vykázány jako součást krátkodobých bankovních úvěrů.

Krátkodobé bankovní úvěry a krátkodobé finanční výpomoci nbsahmr

Banka/
Věříte!

Měna Zůstatek k
31.12.2018

(údaje v  lis. Kč)
Zůstatek k Forma zajíStěnf
31.12.2017
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Celkem

3.14. Časové rozlišení pasivní

Stav k 31.12.2018 dohadné položky pasivní činní 0,- Kč.

3.15. Odložená daň z příjmů

Celkovou existující odloženou daflpvou.pohiedžvku (závazek) lzean

(údaje v tis. Kč)
.......................................................  ..... ..........................................Stav k 31.12.2018 Stav k  31.12J017
Oprávky dlouhodobého majetku
Zásoby 
Pohledávky 
Rezervy 
Závazky-
Daňová ztráta minulých let
Celkem pohledávka/závazek

Vvše uvedená pohledávka byla účtována pouze čásiečnč ve výSi,. v jaké_lze 
s přiměřenou opatrností očekávat ieii realizaci:

(údaje v  tis. Kč)
Stav k  31.12.2018 Stav k  31.12.2017

Účtovaná pohledávka -901 -1 777
Neúčtovaná pohledávka 0 0
Celkem pohledávka -901 -1 777

278 914 292 028
13 518 12 780
77254 65 365

0 0
92 128 119 968

0 0

3.16. Výnosy z běžné činnosti

602010 T ržb y  od zdravotních pojišťoven
(údaje v  tis. Kč) 

678 092
604100 Prodané zboži-fakturace ZP 46 441
602011 Z účtován i výnosů 5 910
648120 Ostatní p rovozní výnosy 3 172
604200 Prodané zboží-hotovost 12 631
648134 P rovozní výnosy -  dotace M ís ta  L itom ěřice 16 550

3.17. Zaměstnanci, vedení společnosti a statutární orgány

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců a  členů vedeni společnosti za rok 2018 činí 
828 osob.

V roce 2018 výše odměn členům řídících, kontrolních či správních orgánů z titulu jejich 
funkce činila v součtu 3 919 tis. Kč.

3.18. O statní provozní výnosy a náklady

Komentář k významné položce: účet 648134 -  Ostatní provozní výnosy -  dotace Město 
Litoměřice obsahuje zúčtování výnosů za rok 2018 -  provozní dotace Města Litoměřice, 
na posílení mzdové složky.

3.19. Finanční výnosy a náklady 

Nejsou významné.

Nemocnice Litoměřice a.s. 12
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3.20. Transakce a vztahy se spřízněnými subjekty

Společnost v roce 2018 neeviduje žádné operace se spřízněnými subjekty.

Cdkové nákupy od spřízněných subjektů činily v roce 2018 nula tis. Kč (0 tis. Kč 
v roce 2017).

Závazky vůči spřízněným subjektům k 31.12.701 g

Subjekt Vztah ke 
společnosti

K rátkodobé Ostatní
z obchodního stvku krátkodobé

Dlouhodobé
(údaje v tis. Kč) 

Zápů jčky Ostatní Celkem

Celkem

Mateřská
Sesterská

Z á v a z k y  v ů č i  s p ř íz n ě n ý m  s u b ie k tů m  k  T i  1 7  9 0 1 7

Subjekt Vztah ke
společnosti

Krátkodobé Ostatní
_ z obchodního stvku krátkodobé

Dlouhodobé
(údaje v tis. Kč)

Zápů jčky Ostatní Celkem

Celkem

Mateřská
Sesterská

--------------------------------- --------- “ ------------------------- -------- ------------------------------------------

3.21. Závazky neuvedené v rozvaze

Společnost v roce 2018 nevykazuje žádné závazky neuvedené v rozvaze.

3.22. Události, které nastaly po datu účetní závěrky

účemit tív & to .ZáVěrlCy ned0ŠI°  k Žádný“  UdáloS,Cm’ * * *  *y měly  významný dopad na

3.23. Inform ace o trvání předpokladu nepřetržitého pokraíovánf e'innosti účetní jednotky

3.24 Ostatní
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3.25 Vývoj a výzkum



Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

s m í s k l - *  v *  °sooou a 
s s s s s r 2018 pod!e “  * 82■

Oddíl I.
1. Ovládaná osoba: ° V'ádaná a ovládající osoba
vede íávV bchS U Š ?1re k tH k /Ů  Krafekěh^roud^ 281  Liloméřice' I&  061 99 518,

kterou zastupuji: ,ng. R t o  lS  m b a "  ^  0ddl1 B’ v lo fta  2641'
Keslřánek, D iS , MBA m is too redsía  Představenstva, ing. Vladimír
P ře d s ta v e n a  (dále jen . , o v lé S o Soba'') 3 Jar° SiaU PrSala' « "

2. Ovládající osoba:
X S S S f c S F m £ Z -  v412 °J  LtoměřiCe' 002 63 « *  í * .

Litoměřice, a.s. vykonávajícím působnost J h é ° n* f6í7) Spolednosti Nemocnice

Oddíl n.

h rom ady^ ln (^d iný°íS onář^tedy M^o^Lrtorhéňcě a V k  ^  á°- L? ,m* ce- ^ k c f v a T n l

Ovládaná osoba, ovládající osoba f o  ohv n ^ í  7 konává Jl Rada Mésta Litoměřice,
označovány jako „propojené osoby".) X d Ste;nou ovládaj |cí osobou jsou dále

Oddíl III.
Tato zprava je  zpracované za období w o ^ M n a ^ í í .  prosince 2018.

—.. , Oddíl IV.
Společnost N e m o "rce 'u fomkí 3ce,'a 0sS,̂ ? ' ee,nQOSř ,Í V " a * * " * ™  « * * > «

Zastupitelstva Mésta Litoměřice konaného einH-ZÁ’ ? * * * ' * * ? 17 a t0 na 2ák,adé rozhodnuti 
byi ke dni jejího vzniku ve výši 2 000 000 Kč sniSC? 2° 17i ? k,adní ^p itá ! společnosti 
Důvodem založení akciové vklade™ 2ak,ada^ e .
Městská nemocnice v  Utoměřicfch L  í™ 08*' P r v k o v é  organ,zace
převzetí činnosti byl stanoven datum 30 & 2 0 1 7  Z ? fT 5{0 Liíoméřice Dnem 
Zastup.tefstva Města Litoměřice konaného dne Í4  9  2o í?  ? Í S  ™  l áJ?,adé ro2hodn^  
Městské nemocnice v Litoměřicích příspěvkové 9‘ n r ř l L  P dejl 0bchodnřho 2ávodu 
Nemocnice Litoměřice, a.s. a to za r l !  ? ° rSamzace, obchodní společnosti
115.100.000,- Kč. Příspěvková organizace bv?a ústavem ve výši
Litoměřice s účinností k 30. 9 2017 zrrSena 7 Í Í*  r° 2hodnutfm Zastupitelstva Města 
jednáni konaného téhož dne r c n é t r o Z l T o  HMěsta Litorněřlce na
do společnosti Nemocnice Litoměřice 2 s r / S  6 * du ve výši 115-100.000,- Kč
přičemž celková výše základného Kapiláru po tomto č^ la " 117 ?So.OoS°- kapÍtá,Ul

Smlouvy a dohody uzavřené mezí propojeným i osobami



M ° 1 8 Š|4Hy ly  UZ3Vfr  neb0 byly  v Platn0s,i V Průběhu účetního období 
roku 2018 mezi ovládanou osobou a ovládající osobou:

1.
Název subjektu: 
IČ:
Předmět smlouvy: 
Datum uzavřeni:

2 .

Název subjektu: 
I.Č :

Předmět smlouvy: 
Datum uzavření:

3.
Název subjektu: 
IČ:
Předmět smlouvy: 
Datum uzavření:

4.
Název subjektu:
IČ:

Předmět smlouvy: 
Datum uzavření:

Město Litoměřice 
002 63 958
“ vá smlouva o službách elektronických komunikací 
1 2 0 1 1  (Smlouva přešla koupí obchodního závodu)

Město Litoměřice 
002 63 958
Smlouva o výpůjčce nemovitostí
30.12. 2013 (Smlouva přešla koupí obchodního závodu)

Město Litoměřice 
002 63 958
Smlouva o výpůjčce nemovitosti
30. 12. 2013 (Smlouva přešla koupí obchodního závodu)

Město Litoměřice 
002 63 958
Smlouva o umístění zařízení
07. 05. 2014 (Smlouva přešla koupi obchodního závodu)

5.
Název subjektu:
IČ:
Předmět smlouvy: 
Datum uzavření:

6 .
Název subjektu: 
IČ :
Předmět smlouvy: 
Datum uzavřeni:

Město Litoměřice 
002 63 958
Smlouva o centralizovaném zadávání
26. 05. 2016 (Smlouva přešla koupí obchodního závodu)

Město Litoměřice 
002 63 958
Dodatek č. 1 ke Smlouvě c  umístěni zařízeni
16. 07.2015 (Smlouva přešla koupi obchodního závodu)

7.
N á z e v  sub je k tu : 
IČ:
Předmétsmlouvy: 
Datum uzavřeni:

8.

M ě s to  L ito m ěřice  
002 63 958
Leasingová smlouva na elektromobily
31. 10. 2016 (Smlouva přešla koupí obchodního závodu)

Název subjektu: 
IČ:
Předmět smlouvy: 
Datum uzavření:

9.
Název subjektu: 
IČ:
Předmět smlouvy:

Město Litoměřice 
002 63 958
,Lf ? & ^ louranaautom obily s hybridním pohonem 
31. 10. 2C16 (Smlouva přešla koupí obchodního závodu)

Město Litoměřice 
002 63 958 
Dodatek č. 1



Datum uzavření:

10.
Název subjektu: 
IČ:
Předmět smlouvy: 
Datum uzavřeni:

12.12. 2016 (Smlouva přešla koupi obchodního závodu)

Město Litoměřice 
002 63358
Dodatek č. 1 k leasingové smi. na automobily s hybridním pohonem 
12. 12. 2016 (Smlouva přešla koupi obchodního závodu)

11.
Název subjektu: 
IČ:
Předmět smlouvy: 
Datum uzavřeni:

Město Litoměřice 
002 63 958
Nájemní smlouva orostorů sloužících k podnikání 
13. 12. 2016 (Smlouva přešla koupí obchodního závodu)

12 .

Název subjektu: 
IČ:
Předmět smlouvy: 
Datum uzavření:

Město Litoměřice 
002 63 958
Smlouva o nájmu nemovitostí
15. 09. 2017 (Smlouva přešla koupi obchodního závodu)

13.
Název subjektu: 
IČ :
Předmět smlouvy: 
Datum uzavření:

Město Litoměřice 
002 63 958 
Dohoda o novaci
25. 09. 2017 (Smlouva přešla koupí obchodního závodu)

14.
Název subjektu: 
IČ:
Předmět smlouvy: 

Datum uzavřeni:

Město Litoměřice 
002 63 958
Sm.-ouva o poskytnuti individuální dotace z rozpočtu Města
Litoměřice
09. 01. 2018

15.
Název subjektu: 
IČ:
Předmět smlouvy: 

Datum uzavření:

Město Litoměřice 
002 63 958
Smlouva o poskytnuti individuální dotace z rozpočtu Města
Litoměřice
09. 01. 2018

16.
Název subjektu:
IČ:
Předmět smlouvy: 
Datum uzavření:

17.
Název subjektu: 

Předmět smlouvy: 

Datum uzavření:

18.
Název subjektu:

Město Litoměřice 
002 63 958
Smlouva o centralizovaném zadáváni 
04. 05. 2018

Město Litoměřice 
002 63 958
Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města
L ito m ěřice
14. 12. 2018

Město Litoměřice



IČ: 002 63 958
Předmět smlouvy: Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města 

Litoměřice
Datum uzavření: 14. 12. 2018

19.
Název subjektu: Město Litoměřice
IČ: 002 63 958
Předmět smlouvy: Darovací smlouva
Datum uzavření: 14.12. 2018

20.
Název subjektu: Město Litoměřice
IČ: 002 63 958
Předmět smlouvy: Leasingová smlouva, operativní leasing na elektromobily a plug-in 

hybridy
Datum uzavřeni: 21. 12. 2018

B. Sm louvy, které byly uzavřeny nebo byly v  p latnosti v průběhu účetního období 
roku 2018 mezi osobou ovládanou a osobam i ovládaným i stejnou ovládající osobou:

1.
Název subjektu:
IČ:
Předmět smlouvy:
Datum uzavřeni:

Příspěvková organizace Městská sportovní zařízení v  Litoměřicích 
709-23 477
Dohoda o užívání bazénů 
06. 12. 2017

2 .

Název subjektu: 
IČ:
Předmět smlouvy: 
Datum uzavření:

Příspěvková organizace Městská sportovní zařízeni v Litoměřicích 
709 23 477
Dohoda o užívání bazénů
05.12. 2018

3.
Název subjektu:
IČ:
Předmět smlouvy: 
Datum uzavření:

Příspěvková organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích 
445 57 141
Smlouva o pronájmu nebytových prostor a poskytováni služeb 
08. 01. 2018

4.
Název subjektu: 
IČ:
Předmět smlouvy: 
Datum uzavřeni:

Příspěvková organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích 
445 57 141 
Smlouva o podnájmu 
31.08, 2018

Organizace zřízené nebo založené Městem Litoměřice:

1. Geotermálnl Litoměřice a.s.
IČ: 248 40 688 
Mírové náměstí 15/7 
412 01 Litoměřice

Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO



Oddíl IX.
Závěr

Tato zpráva byla zpracována statutárním orgánem ovládané osoby, společnosti Nemocnice 
Litoměřice, a.s., a předložena k ověření auditorovi, který provádí ověření Účetní závěrky a 
Výroční zprávy ve smyslu zvláštního zákona. Zpráva bude uložena do sbírky listin vedené 
obchodním rejstříkem Krajského soudu v Ústi nad Labem.

Ing. Radek Lončák. MBA 
předseda představenstva

V Litoměřicích dne: 18. 03.
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V ýp is

z obchodního  re js tř ík u , vedeného 
K ra jským  soudem  v  Ústí nad Labem 

oddíl B, v ložka  2641

D a tum  v z n ik u  a záp isu :
19. če rvna  2017 
Spisová značka :
B 2641  vedená u K ra jského soudu  v  Ú stí nad Labem
O bchodn í f irm a :
N em ocnice L ito m ě řice , a.s.
Sídlo:
Ž iten ická  2084 , P ředm ěstí, 412  01 L itom ěřice

Id e n t if ik a č n í  č ís lo :
061 99  518___________________
P rávn í fo rm a :
A kc iová  spo lečnost 

P ředm ě t p o d n iká n í:
v ý roba , obchod a s lužby  neuvedené  v  p řílohách  1 až 3 ž ivnos tenského  zákona
m asérské , rekond ičn í a regeneračn í s lužby________
hos tin ská  č in n o s t ________________

pod n iká n í v  o b la s ti nak ládán í s nebezpečným i odpady
soc |á ln í s lu žb y  posky tovan é  ve zd ra vo tn ických  zařízeních, ús tavn í péče________
op rá vn ě n í k p o sky to vá n í zd ravo tn ích  služeb
S ta tu tá rn í o rgán  - p ře d s ta ve n s tvo :

p ředseda p ře d s ta ve n s tva :

In g . RADEK LONČÁK, MBA, da t. nar. 11 . kvě tna  1965 
Ja rošova  1 2 /4 1 , P ředm ěstí, 412  01 L itom ěřice  
Den vzn iku  fu n kce : 19. če rvna  2017 
Den vzn iku  č le n s tv í: 19. če rvna  2017

č len  p ře d s ta ve n s tva :

MUDr. JAROSLAV PRŠALA, d a t. n a r. 16. ledna 1950 
č .p . 36, 412  01 M iře jov ice  
Den vzn iku  fu n kce : 19. če rvna  2017 
Den vzn iku  č le n s tv í: 19. če rvna  2017

č len  p ře d s ta ve n s tva :

In g . VLAD IM ÍR  KESTŘÁNEK, MBA, d a t. n a r. 26 . kvě tna  1966 
Palachova 8 7 0 /2 7 , P ředm ěstí, 412  01 L itom ěřice  
Den vzn iku  fu n kce : 19. če rvna  2017 
Den vzn iku  č le n s tv í: 19 . če rvna  2017

Počet č lenů :
3 ________________

Způsob je d n á n í:
Spo lečno s t za s tu p u je  vždy  a lespoň je d e n  č len  p ředs taven s tva
D ozorčí rada :

p ředseda d o zo rč í rady:

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstr ik-firma.vysledky?subjektId=977623&typ=PLATNY
1.4.2019

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstr
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MUDr. LEOŠ VYSOUDIL, MBA, da t. nar. 14. února  1972 
R ooseveltova 7 4 4 /9 , P ředm ěstí, 412  01 L itom ěřice  
Den vzn iku  fu n kce : 19. če rvna  2017 
Den vzn iku  č le n s tv í: 19. če rvna  2017

č len  dozo rč í rady:

MUDr. MIROSLAV JIRÁNEK, da t. nar. 30 . dubna  1957 
S va továc lavská  1 4 2 /1 , P ředm ěstí, 412  01 L itom ěřice  
Den vzn iku  fu n kce : 19. června  2017 
Den vzn iku  č le n s tv í: 19. če rvna  2017

č len  dozo rč í rady:

In g . PAVEL GRUND, da t. nar. 27 . če rvence 1967 
H eydukova 1 8 7 3 /1 4 , P ředm ěstí, 412  01 L itom ěřice  
Den vzn iku  fu n kce : 19. června  2017 
Den vzn iku  č le n s tv í: 19. če rvna  2017

člen dozo rč í rady:

MUDr. PETR PINKA, da t. nar. 9 . března 1963 
K aštanová 507 , P okra tice , 4 1 2  01  L itom ěřice  
Den vzn iku  fu n kce : 19. června  2017  
Den vzn iku  č le n s tv í: 19 . června  2017

č len  dozo rč í rady:

MARTIN BUKVÁŘ, da t. n a r. 18. ledna 1982 
S tránského  1 0 4 9 /2 4 , P ředm ěstí, 412  01 L itom ěřice  
Den vzn iku  fu n kce : 19. če rvna  2017 
Den vzn iku  č le n s tv í: 19 . června  2017

č len  dozo rč í rady:

Ing . VLAD IM ÍR  MATYS, d a t. n a r. 15. kvě tna  1953 
A n ke rto va  2 1 1 1 /1 , P ředm ěstí, 412  01 L itom ěřice  
Den vzn iku  fu n kce : 19. če rvna  2017 
Den vzn iku  č le n s tv í: 19. června  2017

Počet č lenů :
6
Akcie:
11 710  ks akcie  na jm é n o  v  zakn ihované  podobě ve jm e n o v ité  hodno tě  10 0 0 0 ,-  Kč 
p ře vo d ite ln o s t akc ií je  podm íněna předchozím  souh lasem  va lné  h rom ady
Z ák ladn í k a p itá l:
117 100 0 0 0 ,-  Kč 
Sp laceno: 117 100  0 0 0 ,-  Kč
T en to  výp is  je  n e p ro d e jn ý  a by l po řízen  na In te rn e tu  ( h ttp :/ /w w w .iu s t ic e .c z T
D ne: 1 .4 .2 0 1 9  17 :07
Ú da je  p la tn é  ke d n i 1 .4 .2 0 1 9  03 :37

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma. vysledky?subjektId=977623&typ=PLATNY 1.4.2019

http://www.iustice.cz
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma


Město Litoměřice 

Mírové náměstí 15/7 

412 01 Litoměřice 

V Litoměřicích dne 13.5.2019

MĚSTSKY URAĎ LITOMĚŘICE
č.j.MULTM/ ^

d°šio: 13 -05- 2019

Počet listů: ...
7

> -

Počet príloh/počet listů příloh:
J i . J ň k . M

Věc: P O D Á N í dle zákona o právu petičním -  zák.č. 85/1990 Sb.

Petiční výbor:
Prim. MUDr. Milota Jan,

Prim. MUDr. Nerandžič Zorán, 

MUDr. Klementová Zdenka, 

MUDr. Horáková Lucie,

Ing. Janošík Miroslav,

Rožcová Alena,

Bukvář Martin,

Petiční výbor určuje jako osobu starší 18 let, která jej bude zastupovat ve styku s Městem 
Litoměřice, osobu Bukvář Martin, I

Text petice:

My, níže podepsaní občané požadujeme, aby Zastupitelstvo města Litoměřice a Rada města 

Litoměřice neschválili a s okamžitou platností pozastavili jakoukoli formu převodu vlastnictví či 

provozování nemocnice v Litoměřicích na jiný subjekt.

Odůvodnění petice:

Jako zaměstnanci Nemocnice Litoměřice, a.s., a občané města Litoměřice a okolních obcí jsme 

zaskočeni probíhajícím procesem privatizace - záměrem prodeje 100 % akcií a jejich převodu na jiný 

subjekt, včetně movitého majetku Nemocnice Litoměřice, a.s. a personálního zajištění. Bez vysvětlení 

a projednání -  tedy bez splnění informační a projednávací povinnosti, bylo Radou města 11.3.2019 

stanoveno (na základě Bodové zprávy advokátní kanceláře DUŠKA&SVOBODOVÁ) rozpracovat dále 

variantu prodeje 100% akcií Nemocnice Litoměřice, a.s. dalšímu partnerovi.

Žádáme orgány města o vypracování a předložení písemné důvodové zprávy, která by jasně popsala 

přínosy a rizika převodu nemocnice na jiný subjekt. Žádáme tedy nyní a nadále plnou objektivní 

informovanost, prověření dalších možností fungování litoměřické nemocnice, s prioritou zajištění 
kontinuity co největšího rozsahu stávající poskytované péče



Vyřízení petice:

Oficiální písemné vyřízení petice prosím zašlete na elektronickou adresu a

současně poštou na výše uvedenou adresu bydliště zástupce petičního výboru.

Jelikož je petice směřována do rozhodovací kompetence Zastupitelstva obce a Rady obce, žádáme 

současně o její projednání v obou dvou těchto orgánech dle § 16 odst. 2 pís. f) zákona č. 128/2000 

Sb,, o obcích (petici podepsalo nejméně 0,5% občanů obce). Žádáme o informování členů 

Zastupitelstva města Litoměřice tak, aby náš návrh zastupitelstvo projednalo již na svém zasedání 
dne 13.6.2019.

Přílohou je 832 podpisových archů, na kterých je celkem 9 431 podpisů, z toho 3 977 od občanů 

Města Litoměřice. Podpisy jsme začali sbírat v druhé polovině dubna 2019 a zájem občanů o 

vyjádření nesouhlasu se záměrem prodeje 100 % akcií společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. od té 

doby strmě roste, což potvrzují nejen svými podpisy, ale i zájmem o konečné řešení vzniklé situace. 

Během poměrně krátké doby by tak pravděpodobně došlo k dalšímu výraznému nárůstu počtu občanů 

podepsaných pod touto peticí, nicméně z obavy před možným schválením prodeje nemocnice jsme se 

rozhodli podat tuto petici v adekvátním předstihu před nejbližším zasedáním Zastupitelstva města 

Litoměřice tak, aby mohlo naši petici projednat dříve, než učiní jakékoli další rozhodnutí v této věci.

Zároveň žádáme, aby o tomto podání byli bezprostředně informováni všichni zastupitelé (nemusí jim 

být zaslány kopie petičních archů, stačí tento dokument).

Za petiční výbor:
Bukvář Martin, I 

Předseda odborové organizace Nemocnice Litoměřice, a.s., 
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice

V Litoměřicích 13.5.2019



 

Zápis 
z jednání výboru p ři Zastupitelstvu m ěsta Litom ěřice 

Finan ční výbor (FV) 

konaného dne 3. 6. 2019 od 16:00 v zasedací místnosti ČNIS 

Přítomni: 

• Ing. Radek Lončák, MBA – předseda FV  

• Mgr. Jan Fibich 

• Ing. Libuše Křížová 

• Ing. Marek Kocánek 

• Ing. Jan Hrkal 

 
 

Omluveni:  

• Ing. Vladimír Kestřánek, MBA  

• Mgr. Tomáš Vytlačil  

 
 

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

Zapisovatel: Ing. Iveta Zalabáková 

Program: 

1. Návrhy na rozpočtová opatření 
2. Různé 
 

 

Konec jednání: 17:30  

Termín příštího jednání:  2. 9. 2019 od 16:00 v zasedací místnosti ČNIS  

Zapsal (a): Ing. Iveta Zalabáková 
 



Hosté: Ing. Křížová, Ing. Brunclíková, Ing. Bc. Břeňová, Mgr. Vodičková, Ing. Lachman, Mgr. Härting 
 

Ad 1. Návrhy na rozpo čtová opat ření: 
Finanční výbor v rámci tohoto bodu projednává předložené návrhy rozpočtových opatření níže uvedených 
odborů, kde v diskusi s vedoucími odborů, příp. vedoucí ekonomického odboru provádí položkovou kontrolu 
obsahu, rozsahu a oprávněnosti požadavku. 
 
Dotace – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV bere informaci na vědomí, souhlasí s návrhem rozpočtových opatření a doporučuje ZM ke schválení.  
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)   
 
Odbor ekonomický – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor správní – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření)  
Ohledně navržených rozpočtových opatření (položky výdajů 7–10) – do jednání ZM 13.6. požaduje FV 
doplnění podkladů, ze kterých vyplývá aktuální výše požadovaných financí na konkrétní akce uvedené 
v daných položkách. O těchto položkách tedy FV nehlasoval a bude o nich rozhodovat až ZM 13.6. 
v samostatném bodu rozpočtových opatření. 
Ostatní rozpočtová opatření – FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)    
  
Odbor školství, kultury, sportu a pam. pé če – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor správy nemovitého majetku m ěsta – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor životního prost ředí – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor sociálních v ěcí a zdravotnictví – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor územního rozvoje  – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Útvar PROLIDI  – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor komunikace, marketingu a cestovního ruchu   –  viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
 
celkem navržená rozpo čtová opat ření – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
zvýšení schodku rozpo čtu o částku 5 843 tis. K č 
 
 
 
 
 
 



Ad 2. Různé:  
 
vývoj da ňových p říjmů k 5/2019:    

- v porovnání se stejným obdobím minulého roku je stav plnění jednotlivých daní (viz příloha) vyšší o 
cca 11,3 mil. K č (tj. + 9,4 %), z toho zejména:  
• daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (položka 1111) cca + 4,5 mil. Kč (+ 14 %) 
• daň z příjmů právnických osob (položka 1121) cca + 4 mil. Kč (+ 22 %) 
• daň z přidané hodnoty (položka 1211) cca + 3 mil. Kč (+ 4 %) 

 
- daňové p říjmy na rok 2019 rozpo čtovány ve výši 368 mil. K č (bez daně z příjmů právnických 

osob placené městem) – tj. předpoklad zvýšení oproti skutečnosti roku 2018 o cca 21 mil. K č (+ 6 
%) –  rozpo čtována nižší částka  oproti oficiální predikci Ministerstva  financí  – předpoklad dle 
predikce: 380 mil. K č, tj. +33 mil. K č (+ 9,5 %) oproti skutečnosti roku 2018  
 

 
 
 
 

 
 ověřil – ing. Radek Lončák, MBA – předseda FV 
 
 
 
 
Přílohy:  
 

• Návrhy rozpočtových opatření  
• Daňové příjmy k 5/2019 

 
 
 
 
 
 
Rozdělovník:   

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

 



původní změna nový původní změna nový

34070/3401 KÚÚ - Knihovna K.H.Máchy v Ltm. - projekt - Nad(e)chni se aneb knihovna v plenéru 0 26 26 0 26 26 KÚÚ - Knihovna K.H.Máchy v Ltm. - projekt - Nad(e)chni se aneb knihovna v plenéru 34070/3401

98348/2000 VPS - výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Evropského Parlamentu 0 885 885 0 885 885 VPS - výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Evropského Parlamentu 98348/2000

9815/9100 projekt SCORE 0 260 260

1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 55 464 -260 55 204

xxxxx/3510 MMR - Litoměřice, ZŠ Boženy Němcové 2 - vybudování bezbariérového přístupu 0 3 447 3 447 0 3 447 3 447 MMR - Litoměřice, ZŠ Boženy Němcové 2 - vybudování bezbariérového přístupu xxxxx/3510

185 -185 0 ZŠ Boženy Němcové - bezbariérový výtah - spolupodíl k dotaci MAS 3323/3500

0 185 185 Litoměřice, ZŠ Boženy Němcové 2 - vybudování bezbariérového přístupu - vlastní zdroje 3001/3510

27,00 0,36 27,36 fin. vypořádání účel. dot. - výdaje spojené s volbami z 1/3 Senátu ČR a zastup. v obci 98187/2000

230,00 -0,36 229,64 bankovní popl. za vedení účtu 1008/1000

14032/6300 MV - Podpora prevence kriminality - Litoměřice - Bezpečné léto 2019 0 120 120 0 120 120 MV - Podpora prevence kriminality - Litoměřice - Bezpečné léto 2019 14032/6300

xxxxx/3509 MŽP - Vzduchotechnika pro Knihovnu KHM, Litoměřice 0 2 820 2 820 0 2 820 2 820 MŽP - Vzduchotechnika pro Knihovnu KHM, Litoměřice xxxxx/3509
33066/3610 MŠMT - DDM Rozmarýn Litoměřice - zabezpečení projektu Verne 2019 0 749 749 0 749 749 MŠMT - DDM Rozmarýn Litoměřice - zabezpečení projektu Verne 2019 33066/3610

55 464,00 8 047,00 63 511,00 442,00 8 047,00 8 489,00Celkem Celkem

DOTACE r. 2019   
P ř í j m y V ý d a j e 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

N á z e v ÚZ/ORG



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 55 204 4 835 60 039

2 Zahrada Čech s.r.o. - popl. za logo a ochr. známku 242 5 247

3 Zahrada Čech s.r.o. - peněžní plnění nájmu 2 662 56 2 718

4 daň z hazardních her 28 000 -5 000 23 000

5 zrušený odvod z VHP 0 4 4
6 1803/1000 úroky z bankovních účtů 150 100 250

86 258 0 86 258

původní změna nový

 

0 0 0

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:  

2 Zvýšení licenčního poplatku o inflaci (za r. 2018) dle čl. 4 odst. 2. licenční smlouvy.

3 Zvýšení nájmu o inflaci (za r. 2018) dle čl. 6 odst. 4. nájemní smlouvy.

4 Snížení rozpočtu vzhledem k vývoji plnění příjmů - jde o celostátní záležitost - vliv   přísnějších 

legislativních podmínek na provozování hazardních her. Při sestavování rozpočtu na rok 2019 původně

rozpočet nastaven dle oček. skutečnosti roku 2018 na částku 28 mil. Kč (skutečné plnění za rok 2018 činilo

nakonec pouze 25,6 mil. Kč. Dle dosavadního  vývoje v roce 2019 dochází oproti roku 2018 k dalšímu 

poklesu - rozpočet na rok 2019 zatím upraven dle dosavadního vývoje,  bude nadále sledováno.

5-6 Úprava rozpočtu dle aktuálního výběru příjmů.

1 O finanční prostředky ve výši 4 835 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

C e l k e m 

1802/1000

Rozpočet (v tis. Kč)
2. Tabulka

 ekonomický

N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

ÚZ/ORG N á z e v

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

1. Tabulka P ř í j m y 

ÚZ/ORG

C e l k e m 

1807/1000

27.5.2019

Mgr. Karel Krejza

místostarosta

Ing. Iveta Zalabáková

vedoucí odboru

3.6.2019

V ý d a j e



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

ÚZ/ORG
původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 60 039 620 60 659

4 2039/2500 ZLATÝ ERB 2019 0 100 100

60 039 720 60 759

ÚZ/ORG
původní změna nový

2 starosta a místostarostové 3 890 95 3 985

3 radní a členové zastupitelstva 2 020 675 2 695

5 2039/2500 platy - pracovníci státní správy a samosprávy 94 214 100 94 314

6 2014/2000 oprava hromosvodů 150 -150 0

7 2014/2000 přemístění hlavní pokladny 400 -400 0

8 2014/2000 renovace podatelny 500 480 980

9 2014/2000 oprava fasády + nová okna nádvoří Mírové nám. 16/8 0 950 950
10 2014/2000 Kalich - Mírové nám. 15/7 - střecha 3 000 -1 030 1 970

11 2014/2000 opr.budov, výtahů, vozidel, DHDM.. 1 540 -67 1 473
12 2014/2000 Mír. nám. 18/10 - rozvody slaboproudu a datová sít  0 67 67

105 714 720 106 434

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2-3 Nařízením vlády č. 202/2018 Sb. došlo k novelizaci nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů 

zastupitelstev územních samosprávných celků. Částky byly navýšeny o 7 % s účinností od 1. ledna 2019

4-5 Úřad získal v soutěži Zlatý erb v krajském kole Ústeckého kraje v kategorii Webové stránky druhé místo

a v kategorii Smart City a nejlepší elektronická služba projektu Utility Report rovněž druhé místo.

Společně pak za umístění finanční prostředky ve výši 100 tis. Kč, které jsou převáděny do mzdových 

prostředků.

6 Převod finančních prostředků do rozpočtu odboru správy nemovitého majetku, který akci zajišťuje.

7-8 Převod finančních prostředků na akci úpravy prostor podatelny (staveb.úpravy+nábytek).

9-10 Žádáme o převod části fin. prostředků na opravu fasády a oken v dvorním traktu Mírové náměstí 16/8

(dotace z programu regenerace MPR 2019) a části na opravu elektroinstalace podatelny.

11-12 Převod fin. prostředků na vybudování sítí v nových kancelářích Mírové nám. 18/10 audit.

1 O finanční prostředky ve výši 620 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

3.6.2019

správní

P ř í j m y 

N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

22.5.2019

Mgr. Milan Čigáš  

tajemník

Ing. Mgr. J. Lachman

vedoucí odboru

C e l k e m 

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

C e l k e m 

2. Tabulka

2039/2500

V ý d a j e

N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

1. Tabulka



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

původní změna nový

1 2805/2000 příspěvky, náhrady, vratky 500,60 0,22 500,82

2 3802/3406 MKZ Litoměřice - nebytové prostory - nájemné 0,00 15,21 15,21

4 3806/3317 MŠ Masarykova 159,00 0,01 159,01

5 3806/3323 ZŠ Litoměřice, B. Němcové 239,00 -0,23 238,77

6 3806/3325 ZŠ Masarykova, Litoměřice 62,00 0,09 62,09

7 3806/3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 344,00 -0,24 343,76

8 3806/3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 38,00 -0,17 37,83

9 3806/3328 ZŠ Litoměřice, Ladova 100,00 0,03 100,03

10 3806/3369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 50,00 -0,36 49,64

11 3806/3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 21,00 0,42 21,42

12 3806/3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 31,00 0,30 31,30

13 3806/3401 Knihovna K.H.Máchy v Litoměřicích, Mírové nám. 86,00 0,17 86,17

14 3806/3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 888,00 -0,45 887,55

2 518,60 15,00 2 533,60

původní změna nový

3 3802/3406 MKZ Litoměřice - nebytové prostory - nájemné 0,00 15,21 15,21

15 3049/3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech - energie 1 382,00 -0,95 1 381,05

16 3049/3406 MKZ Litoměřice, Na Valech  - energie 3 157,00 -0,77 3 156,23

17 1008/1000 bankovní popl. za vedení účtu 229,64 1,51 231,15

18 3404/3400 Městská památková rezervace - podíl města 500 -197 303

19 2014/2000 oprava fasády + nová okna nádvoří Mírové nám. 16/8 950 197 1 147

6 218,64 15,00 6 233,64

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2-3 Vymožený příjem z nájmů nebytových prostor MKZ a platba výběru nájemného zpět PO MKZ. 

4-17 Navržené rozpočtové opatření, je úpravou rozpočtu na dvě desetinná místa na skutečnost plnění rozpočtu.

18-19 Převod nedočerpané alokace města z Programu Regenerace MPR (ŠKSaPP) na financování podílu 

vlastníka při realizaci opravy objektu Mírové nám. 16/8 fasáda + okna - dvorní trakt (správní odbor).

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

školství, kultury, sportu a PP

C e l k e m 

ÚZ/ORG

3.6.2019

Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

Rozpočet (v tis. Kč)

1. Tabulka P ř í j m y 

Výdaje

vedoucí odboru

21.5.2019

Mgr. Karel Krejza

2. Tabulka

N á z e v

místostarosta

Ing. Andrea Křížová

ÚZ/ORG N á z e v



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 60 659 190 60 849

60 659 190 60 849

původní změna nový

2      4806/4000 budova Mírové nám. 18/10 - oprava hromosvodů 0 150 150

3 4201/4000 odhady a geometrické plány 150 40 190

150 190 340

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Převod finančních prostředků z rozpočtu odboru správního.

3 Žádáme o navýšení rozpočtu z důvodu nečekané platby za znalecký posudek na bytový dům Karla IV.

ve výši 30 tis. Kč, se kterou nebylo počítáno v rozpočtu a zároveň žádáme 10 tis. Kč jako rezervu.

1 O finanční prostředky ve výši 190 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

MĚSTO LITOMĚŘICE

správy nemovitého majetku města

C e l k e m 

2. Tabulka Výdaje

P ř í j m y 

ÚZ/ORG N á z e v

C e l k e m 

ÚZ/ORG N á z e v

místostarosta

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

1. Tabulka

Mgr. Václav Härting

vedoucí odboru

23.5.2019

Rozpočet (v tis. Kč)

Rozpočet (v tis. Kč)

3.6.2019

Mgr. Karel Krejza



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 60 849 -50 60 799

2 22008/5000 příspěvek obcím podle atomového zákona-nedaň. příjem 4 300 1 307 5 607

3 22008/5000 příspěvek obcím podle atomového zákona-finan. položka 20 270 -1 307 18 963

4 5803/5000 ovzduší, zeleň, odpady 120 50 170

85 539 0 85 539

původní změna nový

5 22008/5000 ul. Mezibraní - koupaliště - vrty 1 300 100 1 400

6 22008/5000 ul. Mezibraní - regenerace zeleně 5 000 -100 4 900

6 300 0 6 300

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2-3 Navýšení poskytnutého příspěvku v roce 2019 bez zapojení prostředků do rozpočtu na straně výdajů.

4 Navýšení příjmů dle odhadu očekáváné skutečnosti.

5-6 Převod finančních prostředků k zajištění čerpací zkoušky a čerpadla pro vrt na Mezibraní.

Příprava místa pro čerpání vody do cisteren TSM pro zkrápění města.

1 O finanční prostředky ve výši 50 tis. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

27.5.2019

Mgr. Václav Červín

místostarosta

Ing. Pavel Gryndler

vedoucí odboru

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka Výdaje

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

3.6.2019

životního prostředí

1. Tabulka P ř í j m y 



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

původní změna nový

1 2805/2000 příspěvky, náhrady, vratky 500,82 -0,27 500,55

2 6022/6156 Centrum SRDÍČKO-fin. vypoř. neinv. přísp. na energie z r. 2018 8,00 0,27 8,27

508,82 0,00 508,82

původní změna nový

0 0 0

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

1-2 Navržené rozpočtové opatření, je úpravou rozpočtu na dvě desetinná místa na skutečnost plnění rozpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

1. Tabulka P ř í j m y 

ÚZ/ORG

sociálních věcí a zdravotnictví

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka Výdaje

Rozpočet (v tis. Kč)

ÚZ/ORG N á z e v

N á z e v

Lukas Wünsch

místostarosta

Ing. Bc. Renáta Jurková

vedoucí odboru

27.5.2019

C e l k e m 



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 60 799 118 60 917

2 17968/8201 zvýšení bezp. dopr. Ltm., Palachova ul. - OP-SR-INV 174 302 476

3 17969/8201 zvýšení bezp. dopr. Ltm., Palachova ul. - OP-EU-INV 8 508 -420 8 088

4 8257/8200 havarijní fond 0 30 30

5 8402/8400 el. energie veřejného osvětlení 19 1 20
12 8257/8200 věž, kašny, hodiny, energie - vyúčtování energií 16 1 17

69 516 32 69 548

původní změna nový

6 8002/8100 sklárna v areálu pivovaru 2 600 -2 600 0

7 8002/8100 zjednodušené projekty 1 500 2 600 4 100

8 8211/8200 ul. Českolipská - nový přechod 1 055 -1 055 0

9 8233/8200 údržba a opr.míst.kom.,dopr.značení a jiné činnosti 1 589 1 055 2 644

10 8257/8200 havarijní fond 500 30 530

11 8402/8400 el. energie veřejného osvětlení 4 619 1 4 620
13 8257/8200 věž, kašny, hodiny, energie 166 1 167

12 029 32 12 061

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:  

2-3 Rozpočtové opatření v rámci čerpání dotace v roce 2018.

4, 10 Z důvodu záměru revitalizace veřejného prostranství na sídlišti Pokratice dochází k odstranění stánku

v ul. A. Muchy a tím i k ukončení nájemní smlouvy. Nájemce se zavazuje uhradit Městu Litoměřice

příspěvek ve výši 30 000,- Kč na odstranění a likvidaci zbylých částí zařízení stánku. Tyto finance chceme

na příjmovou i výdajovou  položku našeho rozpočtu -  "Havarijní fond".

5,11 Vyúčtování energií za rok 2018 . 

6 Dosud nebyly zahájeny přípravné práce k projektové dokumentaci na "Sklárnu", nejsou dořešeny podmínky

a požadavky potencionálního nájemce.

7 Bylo zahájeno velké množství projekčních prací, další požadavky - např. parkovací domy….aj.

8 Vzhledem k odvolání ke stavebnímu povolení, nebylo možné splnit termín předložení požadovaných

dokladů na SFDI - bude požádáno v roce 2020.

9 Finanční prostředky budou použity na dokončení krčku v ul. Dalimilova, nový chodník a spolufinancování

stavby v ul. Březinova cesta.

12,13 Vyúčtování energií za rok 2018 - věž, kašna, hodiny. 

1 O finanční prostředky ve výši 118 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

1. Tabulka P ř í j m y 

územního rozvoje

3.6.2019

Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

C e l k e m 

ÚZ/ORG N á z e v

2. Tabulka V ý d a j e
Rozpočet (v tis. Kč)

27.5.2019

Mgr. Václav Červín

mistostarosta

Ing. Venuše Brunclíkova MBA

ÚZ/ORG N á z e v



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

původní změna nový

1 9102/2100 akce MTB Tour 0 120 120

0 120 120

původní změna nový

2 9102/2100 akce MTB Tour 0 120 120

 

0 120 120

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:  

1-2 Zajištění akce MTB tour ve spolupráci s organizátorem akce - Spolkem litoměřických cyklistů - akce 

se koná 29.09.2019.

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

27.5.2019

Mgr. Milan Čigáš

tajemník

Mgr. Irena Vodičková

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

3.6.2019

PROLIDI

1. Tabulka P ř í j m y 



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor: komunikace, marketingu a CR

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 60 917 390 61 307

2 2206/2200 KÚÚK - účel. dot. - oslavy výročí 800 let založení města Litoměřice 0 200 200

60 917 590 61 507

původní změna nový

3 2205/2200 oslavy výročí 800 let založení města Litoměřice - VZ 0 350 350

4 2206/2200 KÚÚK - účel. dot. - oslavy výročí 800 let založení města Litoměřice 0 200 200

5 2201/2200 Radniční zpravodaj 192 40 232

192 590 782

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2-4 Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 200 tis. Kč na oslavy výročí 800 let 

založení města Litoměřice, město se bude podílet částkou 350 tis. Kč (půjde zejména o nákup zboží do inform. 

centra.

5 Zdražení distribuce Radničního zpravodaje ze strany agentury SAMAB PRESS (České pošty).

1 O finanční prostředky ve výši 390 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

C e l k e m 

22.5.2019

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta

Ing. Eva Břeňová

vedoucí odboru

C e l k e m 

2. Tabulka Výdaje

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

3.6.2019

1. Tabulka P ř í j m y 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)



saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 55 464

dotace -260

mezisoučet 55 204

ekonomický 4 835

mezisoučet 60 039

správní 620

mezisoučet 60 659

školství, kultury, sportu a PP

mezisoučet 60 659

správa nemovitého majetku města 190

mezisoučet 60 849

životního prostředí -50

mezisoučet 60 799

sociálních věcí a zdravotnictví

mezisoučet 60 799

stavební úřad

mezisoučet 60 799

územního rozvoje 118

mezisoučet 60 917

městská policie

mezisoučet 60 917

útvar PROLIDI

mezisoučet 60 917

komunikace, marketingu a CR 390

mezisoučet 61 307

útvar obrany a krizového řízení

mezisoučet 61 307

obecní živnostenský úřad

mezisoučet 61 307

dopravy a silničního hospodářství

mezisoučet 61 307

organizační složka SMART CITY LITOMĚŘICE

mezisoučet 61 307

stav po 3. RO ve FV 61 307

3. RO ve FV celkem 5 843

členění dle odborů, útvarů zdroje z min. let



Celkový výběr daní za období 1-5/2019 s porovnáním na období 1-5/2018   
(údaje v tis. Kč)

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

77 000 96 870 2 200 2 220 6 300 7 160 69 000 74 050 10 000 8 000 158 000 164 800 21 500 22 900

1 7 243 8 382 161 214 457 612 1 837 4 760 13 032 14 844 658 205

2 7 157 7 887 83 115 681 704 376 452 18 460 17 542 66 142

3 5 923 2 736 242 101 381 193 12 297 289 8 665 7 313 53 39

20 323 19 005 486 430 1 519 1 509 14 510 5 501 0 0 40 157 39 699 777 386

4 4 992 9 996 146 455 758 3 995 16 751 9 837 11 478 8 86

5 6 608 7 419 537 595 33 301 15 928 17 437 38 15

6

11 600 17 415 0 146 992 1 353 4 028 17 052 0 0 25 765 28 915 46 101

7

8

9

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

10

11

12

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

31 923 36 420 486 576 2 511 2 862 18 538 22 553 0 0 65 922 68 614 823 487

%
plnění

120 203 131 512

36 36

CELKEM výběr daní (bez PO-OBCE)

% plnění (bez PO-OBCE)

Rozdíl plnění +/-

1113

0

(bez PO-OBCE)

FO-vybíraná srážkou

41 38 22

11 309

DPHPO PO-OBCE

1121

42

VÝBĚR DANÍ 

1122 1511

Daň z nemovitých věcí

1211

Měsíc
1111 1112

FO-placena plátci FO-placena popl.

42 4 226 40 40 27 30 0



Celkový výběr daní za období 1-5/2019 s porovnáním na období 1-5/2018   
(údaje v tis. Kč)

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

77 000 96 870 2 200 2 220 6 300 7 160 69 000 74 050 10 000 8 000 158 000 164 800 21 500 22 900

1 7 243 8 382 161 214 457 612 1 837 4 760 13 032 14 844 658 205

2 7 157 7 887 83 115 681 704 376 452 18 460 17 542 66 142

3 5 923 2 736 242 101 381 193 12 297 289 8 665 7 313 53 39

20 323 19 005 486 430 1 519 1 509 14 510 5 501 0 0 40 157 39 699 777 386

4 4 992 9 996 146 455 758 3 995 16 751 9 837 11 478 8 86

5 6 608 7 419 537 595 33 301 15 928 17 437 38 15

6

11 600 17 415 0 146 992 1 353 4 028 17 052 0 0 25 765 28 915 46 101

7

8

9

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

10

11

12

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

31 923 36 420 486 576 2 511 2 862 18 538 22 553 0 0 65 922 68 614 823 487

%
plnění

120 203 131 512

36 36

CELKEM výběr daní (bez PO-OBCE)

% plnění (bez PO-OBCE)

Rozdíl plnění +/-

1113

0

(bez PO-OBCE)

FO-vybíraná srážkou

41 38 22

11 309

DPHPO PO-OBCE

1121

42

VÝBĚR DANÍ 

1122 1511

Daň z nemovitých věcí

1211

Měsíc
1111 1112

FO-placena plátci FO-placena popl.

42 4 226 40 40 27 30 0



Zdůvodn ění navržených rozpo čtových opat ření pro jednání ZM 13.6. – jedná se o 
výdajové položky č.  7-10 rozpočtu správního odboru (původně předloženo na jednání 
FV 3.6., na FV 3.6. neprojednáno): 
 
Rekonstrukce historické v ěže Kalich (položka výdaj ů č. 10): 
K rekonstrukci historické věže Kalich v Litoměřicích na Mírovém náměstí č.p. 15/7 bylo 
přistoupeno z důvodu nutnosti vým ěny oplášt ění jak v ěže, tak celé st řechy. 
V rámci přípravy rekonstrukce bylo provedeno statické posouzení a historický průzkum 
celé střešní konstrukce a bylo rozhodnuto, že před započetím prací na střešním plášti 
je nutná oprava poškozených částí střešní konstrukce a dílčí úprava neodborných 
zásahů do střešní konstrukce v předchozí době. Zároveň bylo rozhodnuto o použití 
původních materiálů zpracovaných za použití původních technologií a využití 
rekonstrukce k propagaci města v rámci oslav 800 let založení města Litoměřice. 
Rekonstrukce historické věže Kalich je plánovaná na tříleté období, s odhadovanými 
náklady kolem 10 mil. K č vč. DPH. Pro rok 2019 byla v rozpočtu správního odboru 
vyčleněna částka na rekonstrukci ve výši 3 mil K č. Do současné doby bylo na základě 
uzavřených smluv čerpáno z rozpočtu kolem 602 tis. K č na nacenění a pořízení dřeva, 
jeho těžbu, čištění, přepravu stavbu tabulí vorů a máčení dřeva. Předpokladem 
do konce roku je čerpání částky kolem 360 tis. K č na máčení dřeva, ukázku plavby 
tabulí vorů, manipulaci s nimi, tesařské práce a manipulaci se dřevem. Plavení tabulí 
vorů z místa máčení v Českých Kopistech pak bude provedeno jako veřejná akce 
v rámci oslav výročí založení města (s podporou a zajištěním člunů 15. ženijního pluku 
Armády ČR) a následně tesání dřeva bude prováděno na Mírovém náměstí 
v Litoměřicích. Poslední předpokládanou částkou pro rok 2019 je částka kolem 
72 tis. K č na zabezpečení manipulace se dřevem jeřábovou technikou. 
Na základ ě výše uvedených skute čností budou náklady v roce 2019 nižší, než 
bylo plánováno  a je předpoklad, že částka ve výši 1.970 tis. K č, nebude vyčerpána. 
Z této částky počítáme zatím s částkou 1.030 tis. K č na jiné akce, konkrétně fasáda 
budovy č.p. 16/8 ve výši 700 tis. K č a okna téže budovy ve výši 250 tis. K č (tj. celkem 
950 tis. – položka výdajů č. 9)  a dále 80 tis. K č  mimořádně na rekonstrukci 
silnoproudé sítě v současné době rekonstruované podatelny (položka výdajů č. 8).  
 
Rekonstrukce vnit řní části budovy 16/8 – fasáda + okna (položka výdaj ů č. 9): 
Rekonstrukce vnitřní části budovy v Litoměřicích na Mírovém náměstí č.p. 16/8 
je zařazena ve strategickém plánu města Litoměřice, ale nebyla v plánu a v rozpočtu 
správního odboru pro rok 2019. V rámci rekonstrukce bude opravena fasáda 
budovy, která je ve špatném stavu a vym ěněna okna budovy, která jsou 
v nevyhovujícím stavu. Rekonstrukce navazuje na rekonstrukci sousední budovy na 
Mírovém náměstí č.p. 15/7, na jejíž vnitřní fasádě byly v roce 2018 rekonstruovány 
fresky a dále navazuje na budoucí záměr rekonstrukce a změny dispozice vnitřního 
traktu obou budov jako klidové zóny. Akce se nyní za řazuje v pr ůběhu roku z toho 
důvodu, že po dohod ě s OŠKSaPP byla tato akce za řazena do vybraných akcí 
z Programu regenerace MPR 2019 (tj. akce podpo řené dotací z Ministerstva 
kultury).   
 
Rekonstrukce podatelny ú řadu (položka výdaj ů č. 8): 
K rekonstrukci podatelny městského úřadu v Litoměřicích na Mírovém náměstí 
č.p. 17/9 bylo přistoupeno z důvodu nevyhovujícího pracovního prostředí a dále 
z důvodu zlepšení prostředí kontaktního místa s veřejností tak, aby úřad byl od prvního 
kontaktu s občanem vnímán jako přívětivý úřad. 



Pro rok 2019 bylo v rozpočtu správního odboru na rekonstrukci podatelny počítáno 
s částkou 500 tis. K č, neboť v době přípravy rozpočtu byl k dispozici pouze projekt 
architekta a nebyla provedená kalkulace a ověřeny ceny dodavatelů. Tyto údaje jsou 
nyní k dispozici a na rekonstrukci je plánována částka 980 tis. K č vč. DPH. Z toho 
stavební práce 352 tis. K č (práce na změně dispozic podatelny, rekonstrukce zázemí, 
rekonstrukce sociálního zařízení a stavební oddělení od budoucí plánované pokladny), 
nábytek 418 tis. K č (vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o nestandardní pracoviště, 
je nutné provézt výrobu nábytku na míru), světla, slaboproudé rozvody a sedací 
nábytek 130 tis. K č, silnoproudé rozvody 80 tis. K č. V rozpočtu správního odboru 
je plánována částka 500 tis. K č. Zbylých 480 tis. K č, je navrhováno jako převod 
v rámci rozpočtu správního odboru, z čehož 80 tis. K č je převod z rekonstrukce 
historické věže Kalich (položka výdajů č. 10) a 400 tis. K č (položka výdajů č. 7) 
z plánované redislokace a zřízení pracoviště hlavní pokladny úřadu z budovy na 
Pekařské ulici v Litoměřicích do budovy na Mírovém náměstí č.p. 17/9, která bude 
v roce 2019 realizována pouze ve fázi projektu a kalkulace a vlastní rekonstrukce 
prostor pro hlavní pokladnu pak bude provedena v roce 2020. 
 
Celková rekapitulace: 
Stavební práce   352 tis. Kč 
Nábytek   418 tis. Kč 
Sedací nábytek  130 tis. Kč 
Silnoproudé rozvody    80 tis.Kč 
Celkem   980 tis. K č 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracoval: ing. Jaroslav Lachman – vedoucí správního odboru  



Město Litoměřice

Mírové náměstí č. 15/7, 412 01 Litoměřice 

IČ: 00263958

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA

o provedení řádné inventarizace podle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. § 29 a 30

ke dni 31.12. 2018



Byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazků, tj. včetně pohledávek, jiných 
aktiv a pasiv a skutečností účtovaných na podrozvahových účtech účetní jednotky ke dni roční 
účetní závěrky v souladu s:

• příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění
• vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro některé vybrané účetní jednotky
• platnými českými účetními standardy, pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou 

účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů
• dle vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků
• ustenoveními Směrnice č. 3/2011, pro evidenci a hospodaření s nemovitým a movitým 

majetkem města
• Směrnicí č. 11/2016 k provádění inventarizace
• Příkazem starosty města a tajemníka MěÚ č. 11/2018 -  Plánem inventur na rok 2018

Inventarizace byla zahájena dne 19.11. 2018 a ukončena dne 8.2. 2019.

V příkazu starosty města a tajemníka MěÚ č. 11/2018 -  Plánu inventur na rok 2018 -  
provedeno jmenování hlavní inventarizační komise (HIK) a inventarizačních komisí -  
složení a podpisové vzory jednotlivých komisí jsou přílohou tohoto příkazu.

HIK provedla proškolení předsedů jednotlivých inventarizačních komisí -  o tomto 
proškolení byl vyhotoven protokol.

Inventarizace byla zahájena dne 19.11. 2018 předáním inventurních soupisů majetkových 
účtů příslušným inventarizačním komisím.

Způsob provedení inventury se řídil příslušnými ustanoveními -  inventura byla prováděna dle 
povahy majetku a závazků -  fyzicky nebo dokladově.

V souladu s Plánem inventur předaly jednotlivé inventarizační komise odsouhlasené 
inventurní soupisy zpět HIK v termínu do 11.1. 2019.

Průběh inventarizačních prací -  inventarizace proběhla v pořádku, případné nedostatky byly 
odstraněny okamžitě - většinou se jednalo o přesuny majetku mezi kancelářemi, které se ihned 
odůvodnily, došlo k přesunu do správných místností a byl zajištěn soulad s inventurními soupisy.

Nefunkční, rozbitý a neupotřebitelný majetek, který byl na základě inventarizace zjištěn, byl 
navržen na vyřazení z evidence majetku a účetnictví -  návrh bude předán škodní a likvidační 
komisi.

U žádné inventariční položky nebyl návrh na jiné ocenění.

Podle inventurních soupisů byl zjištěn majetek a závazky uvedený v Příloze č. 1.

V rámci provedené inventarizace nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.



Na základě výše uvedených skutečností HIK konstatuje, že inventarizace majetku a 
závazků města Litoměřice k 31.12. 2018 proběhla v souladu s příslušnými předpisy.

V Litoměřicích dne 8.2. 2019

Miroslav Letafka -  předseda HIK

Ing. Iveta Zalabáková -  člen HIK

Helena Viktorínová -  člen HIK '/né/ru  x '



Příloha č. 1: seznam účtů

Účtová třída účetní stav skutečný stav rozdíl

účtová třída: 01 26 507 878,97 26 507 878,97 0,00
Dlouhodobý nehmotný majetek
013 - software 5 261 759,60 5 261 759,60 0,00
014 - ocenitelná práva 629 362,00 629 362,00 0,00
018 - drobný dlouhodobý nehmotný majetek 3 325 360,37 3 325 360,37 0,00
019 - ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 17 291 397,00 17 291 397,00 0,00

účtová třída: 02
Dlouhodobý hmotný majetek 3 738 793 471,32 3 738 793 471,32 0,00
021 - stavby 3 580 730 247,43 3 580 730 247,43 0,00
022 - samostatné movité věci a soubory 97 880 979,70 97 880 979,70 0,00
movitých věcí
028 - drobný dlouhodobý hmotný majetek 60 182 244,19 60 182 244,19 0,00

účtová třída: 03 606 411 234,24 606 411 234,24 0,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný
031 - pozemky 588 854 506,24 588 854 506,24 0,00
032 - kulturní předměty 17 556 728,00 17 556 728,00 0,00

účtová třída: 04 71 820 353,23 71 820 353,23 0,00
Nedokončený dlouhodobý majetek
041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 94 380,00 94 380,00 0,00
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 71 725 973,23 71 725 973,23 0,00

účtová třída: 05 360 540,90 360 540,90 0,00
Poskytnuté zálohy
052 - poskytnuté zálohy na dlouh. hmotný majetek 360 540,90 360 540,90 0,00

účtová třída: 06 300 995 851,68 300 995 851,68 0,00
Dlouhodobý finanční majetek
061 - majetkové účasti v osobách s rozh. vlivem 127 200 000,00 127 200 000,00 0,00
069 - ostatní dlouhodobý finanční majetek 173 795 851,68 173 795 851,68 0,00

účtová třída: 07 -12 299 822,97 -12 299 822,97 0,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
073 - oprávky k účtu 013 -4 397 352,60 -4 397 352,60 0,00
074 - oprávky k účtu 014 -497 885,00 -497 885,00 0,00
078 - oprávky k účtu 018 -3 325 360,37 -3 325 360,37 0,00
079 - oprávky k účtu 019 -4 079 225,00 -4 079 225,00 0,00

účtová třída: 08 -1 083 010 782,81 -1 083 010 782,81 0,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
081 - oprávky k účtu 021 -973 086 027,32 -973 086 027,32 0,00
082 - oprávky k účtu 022 -49 742 511,30 -49 742 511,30 0,00
088 - oprávky k účtu 028 -60 182 244,19 -60 182 244,19 0,00
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Účtová třída

účtová třída: 1 -32 964 944,52 -32 964 944,52 0,00
zásoby a opravné položky
112 - materiál na skladě 2 715 041,69 2 715 041,69 0,00
132- zboží na skladě 690 849,01 690 849,01 0,00
192 - opravné položky k účtu 315 -27 478 402,15 -27 478 402,15 0,00
194 - opravné položky k účtu 311 -8 892 433,07 -8 892 433,07 0,00

Účtová třída: 2 144 042,00 144 042,00 0,00
Peníze
261 - pokladna 76 652,00 76 652,00 0,00
263 - ceniny 67 390,00 67 390,00 0,00

Účtová třída: 2 188 625 473,33 188 625 473,33 0,00
Zůstatky na bankovních účtech
účet

23110 9005-1524471/0100 272 024,06 272 024,06 0,00
23112 94-11618471/0710 5 888 011,38 5 888 011,38 0,00
23141 1524471/0100 44 512 430,24 44 512 430,24 0,00
23151 19-1524471/0100 1 804 530,89 1 804 530,89 0,00
23120 1003697389/0800 76 385 978,22 76 385 978,22 0,00
23152 94-3511580207/0100 6 503 017,39 6 503 017,39 0,00
23153 1004654399/0800 20 428 207,31 20 428 207,31 0,00
23156 115-2849330227/0100 11 006 607,10 11 006 607,10 0,00
23157 43-3825920227/0100 376 698,85 376 698,85 0,00

231 167 177 505,44 167 177 505,44 0,00

23610 107-1524471/0100 765 099,31 765 099,31 0,00

236 765 099,31 765 099,31 0,00

24130
241

94-3410460257/0100 17 070 922,75
17 070 922,75

17 070 922,75
17 070 922,75

0,00
0,00

24540
24560

245

6015-1524471/0100
107-7219730237/0100

736 213,23
2 875 732,60
3 611 945,83

736 213,23
2 875 732,60
3 611 945,83

0,00
0,00
0,00

\ová třída: 3 70 479 336,39 70 479 336,39 0,00
Zúčtovací vztahy

Pohledávky
311 - odběratelé 9 276 987,99 9 276 987,99 0,00
314 - krátkodobé poskytnuté zálohy 6 023 837,19 6 023 837,19 0,00
315 - jiné pohledávky z hlavní činnosti 32 890 723,82 32 890 723,82 0,00

Závazky
321 - dodavatelé -5 675 727,00 -5 675 727,00 0,00
324 - krátkodobé přijaté zálohy -8 456 439,00 -8 456 439,00 0,00
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Účtová třída

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi
331 - zaměstnanci
335 - pohledávky za zaměstnanci
336 - závazky ze sociální zabezpečení 
337-zdravotní pojištění

Zúčtování daní,dotací a ostat, zúčtování
342 - jiné přímé daně
343 - daň z přidané hodnoty
346- pohledávky za státním rozpočtem 
348 - pohledávky za rozp. ÚSC

Jiné krátkodobé pohledávky a závazky
373 - poskytnuté zálohy na transfery
374 - přijaté zálohy na transfery
377 - ostatní krátkodobé pohledávky
378 - ostatní krátkodobé závazky

Přechodné účty aktiv a pasiv
381 - náklady příštích období
384 - výnosy příštích období
385 - příjmy příštích období
388 - dohadné účty aktivní
389 - dohadné účty pasivní

Účtová třída: 4

Jmění účetní jednotky a upravující položky
401 - jmění účetní jednotky 
403 - transfery na pořízení dlouhodobého majetku 
406 - oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 
408 - opravy předcházejících úč.období

Fondy účetní jednotky
419 - ostatní fondy

Výsledek hospodaření
432 - nerozdělený zisk.neuhr. ztráta minulých let

Dlouhodobé závazky
459 - ostatní dlouhodobé závazky

Dlouhodobé pohledávky
462-Poskytnuté návratné fin.výpomoci dlouhodobé 
465 - dlouhodobé poskytnuté zálohy 
472-dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

-5 646 909,00 -5 646 909,00 0,00
43 412,00 43 412,00 0,00

-2 281 713,00 -2 281 713,00 0,00
-1 008 433,00 -1 008 433,00 0,00

-912 703,00 -912 703,00 0,00
-151 591,00 -151 591,00 0,00
139 323,20 139 323,20 0,00
46 200,00 46 200,00 0,00

39 909 662,00 39 909 662,00 0,00
12 248 910,48 12 248 910,48 0,00
9 661 791,63 9 661 791,63 0,00

-3 127 870,60 -3 127 870,60 0,00

2 955 365,00 
-5 500 000,00

77 500,00
30 526 988,62 

-40 559 979,94

2 955 365,00 
-5 500 000,00

77 500,00
30 526 988,62 

-40 559 979,94

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-3 750 586 482,73 -3 750 586 482,73 0,00

-3 581 576 164,59 
-625 548 048,02 
840 249 669,61 

-3 223 070,16

-3 581 576 164,59 
-625 548 048,02
840 249 669,61 

-3 223 070,16

0,00
0,00
0,00
0,00

-774 099,31 -774 099,31 0,00

-341 034 381,96 -341 034 381,96 0,00

-49 455 443,59 -49 455 443,59 0,00

1 960 000,00 1 960 000,00 0,00
57 180,00 57 180,00 0,00

8 757 875,29 8 757 875,29 0,00
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Účtová třída

Účtová třída: 9 0,00 0,00 0,00
Podrozvahové účty

Majetek účetní jednotky
902 - jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek
909 - ostatní majetek

9 620 846,53
22 153 613,02

9 620 846,53
22 153 613,02

0,00
0,00

Odepsané pohledávky a závazky
905- vyřazené pohledávky 4 875 625,58 4 875 625,58 0,00

Další podmíněné pohledávky z transferů
955-ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky 
z transferů
961- Krátkodobé podmíněné závazky z oper.leasingu
962- Dlouhodobé podmíněné závazky z oper.leasingu

91 088 657,49

-1 274 936,50 
-1 296 326,70

91 088 657,49

-1 274 936,50 
-1 296 326,70

0,00

0,00
0,00

Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva
992- osttaní dlouhodobá podmíněná aktiva 10 798,00 10 798,00 0,00

999 - vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -125 178 277,42 -125 178 277,42 0,00
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Úvod 
 Na základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole je útvar kontroly  

a interního auditu (dále jen „interní audit“) jednou ročně povinen předkládat vedoucímu 

orgánu veřejné správy výsledky finančních kontrol. 

 

1. Hodnocení kvality vnitřního kontrolního systému. 
 

V organizaci je v platnosti příkaz starosty a tajemníka - Kontrolní systém ze dne 29. 

8. 2014 č. 12/2014 (dále jen „směrnice“), jehož aktualizace je schválena na první radě 

města dne 15. 1. 2015 pod č. 12/2014, ve vazbě na platnou legislativu. Tato směrnice 

upravuje kontrolní systém Města Litoměřice (dále jen „města“), práva a povinnosti 

vedoucích odborů a oddělení, ostatních pověřených zaměstnanců odborů MěÚ, městské 

policie, příspěvkových organizací, práva a povinnosti pracovníků kontroly a interního 

auditu. Na tuto směrnici přímo navazuje Směrnice o oběhu účetních dokladů a 

kontrolních postupech č. 8/2018 ze dne 31. 8. 2018, která reaguje na nová pravidle ve 

vazbě na ochranu osobních údajů. 

 Kontrolní systém zahrnuje veřejnosprávní kontrolu (dále jen „VSK“) a vnitřní 

kontrolní systém skládající se z vnitřní řídící kontroly a interního auditu. Kontrolní 

systém je nedílnou součástí systému provozního a finančního řízení. Na základě 

informací z něho vyplývajících získává vedení organizace objektivní informace o tom, 

zda městská policie, jednotlivé odbory MěÚ a jimi ekonomicky řízené příslušné 

příspěvkové organizace postupují v souladu s obecně závaznými právními normami 

a vnitřními předpisy města, a zda uskutečňují operace hospodárně, efektivně a účelně.  

 V daném roce byly schváleny další vnitřní předpisy, které jsou důležité 

k nastavení pravidel ve vazbě na činnost organizace a na její kontrolní činnost.   

 

Organizace musela během roku zohlednit potřebu navýšení tabulkových míst na 

jednotlivých odborech, neboť tento krok byl nezbytným předpokladem pro řádný chod 

jednotlivých oddělení a odborů města, tyto změny jsou obsaženy v níže uvedených 

dokumentech. Ve vazbě na tyto požadavky byl v průběhu roku 2018 aktualizován 

Organizační řád – č. 6/ - změna OŽP a ÚSPUR. S těmito změnami souvisel Vnitřní 

předpis, který stanový platové a ostatní pracovně-právní nároky zaměstnanců č. 3/2018 ze 

dne 25. 7. 2018 ve vazbě na Pracovní řád č. 5/2018 ze dne 28. 5. 2018.  

 

Na základě nové povinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon 

o registru smluv“) byla schválena a vydána dne 1. 7. 2016 Směrnice ke zveřejňování 

smluv č. 8/2016, ve které jsou stanoveny pravidla, podmínky, povinnosti a odpovědnosti 

zaměstnanců v podmínkách Městského úřadu Litoměřice (dále jen „MěÚ“) a Městské 

policie Litoměřice (dále jen „MP“) v souvislosti se zveřejňováním smluv podle tohoto 

zákona. Tato Směrnice byla aktualizovaná dokumentem č. 9/2017 ze dne 31. 8. 2017, tato 

aktualizace byla zpracována na základě novely zákon o registru smluv. 
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Zákon o registru smluv stanoví povinnost k uveřejňování smluv, jejichž alespoň 

jednou stranou je některý ze subjektů uvedených v § 2 odst. 1 zákona o registru smluv, 

tzv. povinné subjekty. Město Litoměřice jako obec s rozšířenou působností je povinným 

subjektem vždy. Účinnost zákona o registru smluv je stanovena od 01. 07. 2016; přičemž 

ustanovení o účinnosti smlouvy (§ 6) a o zrušení smlouvy (§ 7) nabude účinnosti dnem 

01. 07. 2017. 

Vedení města rovněž reagovala na změnu v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek a v dokumentu č. 14/2016 ze dne 22. 12. 2016 upravuje postupy a 

zásady při zadávání veřejných zakázek městem Litoměřice, zejména veřejných zakázek 

malého rozsahu ve smyslu § 27 výše uvedeného zákona. Účelem příkazu je zajistit 

zadávání veřejných zakázek v souladu se zásadami transparentnosti, přiměřenosti, 

rovného zacházení a zákazu diskriminace a při zachování principů hospodárnosti, 

efektivnosti a účelnosti. Sjednotit a stanovit postupy při zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu. Stanovit konkrétní povinnosti osobám odpovídajícím za hospodárné 

vynakládání finančních prostředků z rozpočtu města. Tato směrnice je v platnosti 

doposud. 

 

 Organizace vydala Směrnici k provádění inventarizace č. 11/2018 dne 15. 11. 

2018 a Plán inventur na rok 2018.  

 V roce 2017 byla vydána Směrnice o vymáhání pohledávek č. 14/2017 ze dne 31. 

8. 2017 s účinností od 1. 1. 2018. Vydáním této směrnice byla zrušena Směrnice o 

vymáhání pohledávek a jejich odpisům včetně jejich dodatků.  

 V daném roce byla aktualizována Směrnice pro vedení a účtování pokladny  

č. 5/2012, a to vydáním nové Směrnice pro vedení a účtování pokladny č. 16/2017 ze dne 

21. 12. 2017 s účinností od 1. 1. 2018. 

 Organizace vydává i směrnice, které nejsou určeny pouze pro zaměstnance, ale 

i pro veřejnost, neboť v nich je veřejnost informována jakým způsobem může 

komunikovat s úřadem a jeho zaměstnanci. Směrnice č. 9/2016 o poskytování informací 

ze dne 18. 8. 2016 ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, stanovuje jasně pravidla pro veřejnost, jakým způsobem mohou žádat o 

informace a jakým způsobem bude jejich žádost vyřízena. Směrnice č. 9/2014 Podpisový 

řád ze dne 1. 8. 2014 stanoví zásady a způsob podepisování písemností pro starostu, 

místostarosty, vedoucí zaměstnance a odpovědné zaměstnance ve vazbě na Organizační 

řád. Ve vazbě na dané dokumenty byla vedením města vydána Směrnice GDPR – 

upravující ochranu a zpracování osobních údajů č. 9/2018 ze dne 8. 10. 2018 a 

Bezpečnostní směrnice č. 10/2018 ze dne 27. 9. 2018. 

 V rámci hodnocení kvality kontrolního systému, tj. zda je daný systém přiměřený  

a dostatečně účinný, zda je schopen reagovat na změny ekonomických a právních 

podmínek, lze konstatovat, že kontrolní prostředí je nastaveno (viz výše uvedené 

směrnice).  

 

 Na základě provedených auditů a následně navržených doporučení lze 

konstatovat, že doporučeními se auditovaný subjekt zabýval ve spolupráci s vedením 

města a byla přijata opatření k nápravě jednotlivých zjištění, přičemž opatření byla vždy 

předložena v písemné podobě.  
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V rámci provádění jednotlivých auditů byla vždy zhodnocena rizika související 

přímo s auditovanou oblastí. 

 

 Vedení organizace si uvědomuje, že mapa rizik je jedním z důležitých nástrojů 

vedení, neboť řízení rizik je jednou ze základních činností managementu. Jednotlivá 

rizika ze strany vedoucích odborů jsou mapována a během roku byl vytvořen dostatečný 

prostor pro jejich aktualizaci. Identifikace rizik a jejich analýza napomáhá k výkonu 

řídící kontroly, pomáhá vytvářet kontrolní mechanismy, které zabezpečí zpětnou vazbu 

pro každého vedoucího odboru včetně vrcholového managementu. 

 

 Mapa rizik pro rok 2018 byla aktualizována. K aktualizaci stávajících rizik a ke 

specifikaci nových rizik bude ještě provedeno celkové vyhodnocení za celý úřad ze 

strany vedení, k tomu  dojde v průběhu ledna roku 2019.  

 

 V rámci mapy rizik byla identifikována i inherentní rizika, které plynou ze samé 

povahy daných agent na jednotlivých odborech. Tato rizika jsou neoddělitelná 

a neodmyslitelná, nejedná se o nahodilé atributy, nýbrž plynou ze samé povahy příslušné 

věci, proto není snadné k nim zaujmout účinná opatření, která by daná rizika eliminovala. 

Nicméně je nutno ze strany vedení k těmto rizikům přihlédnout a zhodnotit naléhavost 

jejich řešení. Tento úkol je nyní na novém vedení úřadu.  

 

 Činnost auditu za daný rok byla v souladu s Plánem kontrol příspěvkových 

organizací a příjemců finančních prostředků poskytnutých Městem Litoměřice pro rok 

2017 schváleným Usnesením č. 772/23/2016 Radou města Litoměřice dne 15. 12. 2016  

a  Plánem interního auditu na rok 2018 schváleným starostou města Litoměřice 14. 121. 

2017 a jeho změnami vyžádaných auditů. 

 

 V rámci Strategického řízení Města Litoměřice Strategický tým udržitelného 

rozvoje (dále jen „STUR“) pro rok 2018  

 

- vyhodnotil Akční plán za 2018, 

- doplnil zásobník projektů města, způsob hodnocení projektů, 

- vyhodnocení Strategického plánu města – aktualizoval indikátory, 

- zpracoval audity MA 21 tak, že město získalo kategorii A v agendě MA21.  

 

Na začátku roku 2019 bude schválen akční plán (dále jen „AP“) na 2019, který byl 

schválen na posledním zastupitelstvu 2018 a proces aktualizace zásobníku projektů. 

  

Na rok 2018 v březnu bylo uskutečněno vyhodnocení Akčního plánu za 2017, 

vyhodnocení Strategického plánu města a aktualizace indikátorů, schválení aktualizace 

zásobníku projektů. 
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Organizace je zapojena do benchmarkingové aktivity v rámci srovnatelných měst a 

obcí v ČR. Jde o nástroj strategického managementu, který nepřetržitě a systematicky 

porovnává a měří produkty, procesy a metody vlastní organizace s těmi, kdo byli uznáni 

jako vhodné subjekty pro toto měření, za účelem definovat cíle zlepšování vlastních 

produktu a aktivit. 

 

 Město v roce 2018 poskytlo svým příspěvkovým organizacím příspěvek (včetně 

investičního příspěvku) ve výši 171.753.220,- Kč a neziskovým organizacím na jejich 

činnost 25.876.650,- Kč, tj. celkem 197.629.870,- Kč.  

 

 Celkový objem kontrolovaných finančních prostředků, se kterými naše 

příspěvkové organizace hospodařili, a dotace, které byly poskytnuty jiným 

subjektům, činí 473.924.812,- Kč, z toho bylo zkontrolováno celkem 260.0601.056,- 

Kč, tj. 54,9862% finančních prostředků.  
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2. Auditní činnost za rok 2018 
 

 Útvar interního auditu provedl za rok 2018 auditní šetření ve vazbě na vnitřní 

kontrolní systém úřadu – poskytování dotací a ve vazbě na hospodaření s veřejnými 

prostředky. 

 

1) 

Prověření vnitřního kontrolního systému ve vazbě na dodržení podmínek 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ŠKAS 170/2016.   

Z daného šetření vyplynulo, že  

- organizace má nastaveny procesy pro poskytování dotací v rámci jednotlivých 

programů. 

 

2) 

Finanční audit a audit shody ve vazbě na nakládání s veřejnými prostředky – 

dodržování stanovených záměrů a cílů - Odboru sociálních věcí a zdravotnictví. 

Závěry auditu 

- odbor čerpá finanční prostředky v souladu se schváleným rozpočtem, 

- odbor má nastaven systém v souladu s jednotlivými procesy pro nakládání 

s veřejnými prostředky (schváleným rozpočtem), 

- odbor má nastaven systém zadávání veřejných zakázek v souladu vnitřními předpisy 

organizace. 

 

 

3. Veřejnosprávní kontrola příspěvkových organizací 

zřízených Městem Litoměřice za rok 2018 
 

 V rámci kontrolní činnosti provedl interní audit 15 veřejnosprávních kontrol.  

Kontrola byla v minulých letech zaměřena vždy na celkové hospodaření zřízených 

příspěvkových organizací, na základě toho byly v daném roce provedeny kontroly 

hospodaření s poskytnutými příspěvky a vlastními výnosy za rok 2017.   

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 2017 činila 

 235.091.958,- Kč (včetně dotací příspěvkovým organizacím poskytnutým na 

individuální akce), což představovalo cca 52,47 % z celkového objemu 448.048.162, - 

Kč prostředků, se kterými dané organizace hospodařily v roce 2017.  

Prostředky poskytnuté krajským úřadem na financování škol a školských zařízení 
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nebyly kontrolovány, neboť tuto kontrolu si vyhradil krajský úřad. Prostředky poskytnuté 

od Úřadu práce Litoměřice (dále jen „ÚP“), MŠMT a MŽP nebyly kontrolovány, neboť 

podléhají kontrole daných poskytovatelů. 

 

Veřejnosprávní kontroly (dále jen „kontrola“) příspěvkových organizací zřízených 

městem Litoměřice: 

 

1) Masarykova základní škola Litoměřice 

2) Dům dětí a mládeže Rozmarýn, Litoměřice 

3) Základní škola Litoměřice, U Stadionu 

4) Centrální školní jídelna Litoměřice 

5) Příspěvková organizace Knihovna Karla Hynka Máchy Litoměřice 

6) Příspěvková organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích 

7) Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 

8) Základní škola Litoměřice, Havlíčkova  

9) Základní škola Litoměřice, Ladova  

10) Základní škola Litoměřice, Na Valech 

11) Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 

12) Základní umělecká škola Litoměřice 

13) Městská kulturní zařízení v Litoměřicích 

14) Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – Srdíčko 

15) Technické služby města Litoměřice 

 

  

Ad 1)  

 Kontrola byla zaměřena na ověření účelného a hospodárného použití 

poskytnutého příspěvku, dotací a vlastních výnosů za rok 2017.  

Stěžejní úkol od vedení města pro kontrolu daného roku bylo prověření 

přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému v kontrolovaných subjektech.  

Za daný rok byla zkontrolována částka v celkové výši 2.751.149,- Kč (příspěvek, 

ostatní příjmy, kromě prostředků KÚÚK). 

 Organizace hospodařila za rok 2017 s částkou 22.527.225,- Kč. 

 Kontrolou nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky ve vazbě na zákon 

o účetnictví a zákon č. 250/2000 Sb. V kontrolovaných oblastech nebyly zjištěny 

neoprávněné náklady.  

 

Ad 2)  

Kontrola byla zaměřena na ověření účelného a hospodárného použití 

poskytnutého příspěvku, dotací a vlastních výnosů za rok 2017.  

Stěžejní úkol od vedení města pro kontrolu daného roku bylo prověření 

přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému v kontrolovaných subjektech.  

Za daný rok byla zkontrolována částka v celkové výši 4.539.000,- Kč (příspěvek, 

ostatní příjmy, kromě prostředků KÚÚK). 

 Organizace hospodařila za rok 2017 s částkou 13.798.379,- Kč. 

 Kontrolou nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky ve vazbě na zákon 
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o účetnictví a zákon č. 250/2000 Sb. V kontrolovaných oblastech nebyly zjištěny 

neoprávněné náklady.  

 

Ad 3)  

Kontrola byla zaměřena na ověření účelného a hospodárného použití poskytnutého 

příspěvku, dotací a vlastních výnosů za rok 2017.  

Stěžejní úkol od vedení města pro kontrolu daného roku bylo prověření 

přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému v kontrolovaných subjektech.  

Za daný rok byla zkontrolována částka v celkové výši 3.337.720,- Kč (příspěvek, 

ostatní příjmy, kromě prostředků KÚÚK). 

 Organizace hospodařila za rok 2017 s částkou 25.6245.67,- Kč. 

 Kontrolou nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky ve vazbě na zákon 

o účetnictví a zákon č. 250/2000 Sb. V kontrolovaných oblastech nebyly zjištěny 

neoprávněné náklady.  

 

Ad 4) 

Kontrola byla zaměřena na ověření účelného a hospodárného použití 

poskytnutého příspěvku, dotací a vlastních výnosů za rok 2017.  

Stěžejní úkol od vedení města pro kontrolu daného roku bylo prověření 

přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému v kontrolovaných subjektech.  

Za daný rok byla zkontrolována částka v celkové výši 3.539.297,- Kč (příspěvek, 

ostatní příjmy, kromě prostředků KÚÚK). 

 Organizace hospodařila za rok 2017 s částkou 43.066.258,- Kč. 

 Kontrolou nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky ve vazbě na zákon 

o účetnictví a zákon č. 250/2000 Sb. V kontrolovaných oblastech nebyly zjištěny 

neoprávněné náklady.  

 

Ad 5)   

 Kontrola byla zaměřena na ověření účelného a hospodárného použití 

poskytnutého příspěvku, dotací a vlastních výnosů za rok 2017.  

Stěžejní úkol od vedení města pro kontrolu daného roku bylo prověření 

přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému v kontrolovaných subjektech.  

Za daný rok byla zkontrolována částka v celkové výši 7.471.185,- Kč (příspěvek, 

ostatní příjmy, kromě prostředků KÚÚK). 

 Organizace hospodařila za rok 2017 s částkou 10.027.300,- Kč. 

 Kontrolou nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky ve vazbě na zákon 

o účetnictví a zákon č. 250/2000 Sb. V kontrolovaných oblastech nebyly zjištěny 

neoprávněné náklady.  
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Ad 6)  

Kontrola byla zaměřena na ověření účelného a hospodárného použití 

poskytnutého příspěvku, dotací a vlastních výnosů za rok 2017.  

Stěžejní úkol od vedení města pro kontrolu daného roku bylo prověření 

přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému v kontrolovaných subjektech.  

Za daný rok byla zkontrolována částka v celkové výši 29.802.137,- Kč. 

 Organizace hospodařila za rok 2017 s částkou 40.390.357,- Kč. 

 Kontrolou nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky ve vazbě na zákon 

o účetnictví a zákon č. 250/2000 Sb. V kontrolovaných oblastech nebyly zjištěny 

neoprávněné náklady.  

 

Ad 7)  

Kontrola byla zaměřena na ověření účelného a hospodárného použití 

poskytnutého příspěvku, dotací a vlastních výnosů za rok 2017.  

Stěžejní úkol od vedení města pro kontrolu daného roku bylo prověření 

přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému v kontrolovaných subjektech.  

Za daný rok byla zkontrolována částka v celkové výši 3.488.972,- Kč (příspěvek, 

ostatní příjmy, kromě prostředků KÚÚK). 

 Organizace hospodařila za rok 2017 s částkou 23.831.606,- Kč. 

 Kontrolou nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky ve vazbě na zákon 

o účetnictví a zákon č. 250/2000 Sb. V kontrolovaných oblastech nebyly zjištěny 

neoprávněné náklady.  

 

Ad 8) 

Kontrola byla zaměřena na ověření účelného a hospodárného použití 

poskytnutého příspěvku, dotací a vlastních výnosů za rok 2017.  

Stěžejní úkol od vedení města pro kontrolu daného roku bylo prověření 

přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému v kontrolovaných subjektech.  

Za daný rok byla zkontrolována částka v celkové výši 2.860.676,- Kč (příspěvek, 

ostatní příjmy, kromě prostředků KÚÚK). 

 Organizace hospodařila za rok 2017 s částkou 20.937.884,- Kč. 

 Kontrolou nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky ve vazbě na zákon 

o účetnictví a zákon č. 250/2000 Sb. V kontrolovaných oblastech nebyly zjištěny 

neoprávněné náklady.  

 

Ad 9)  

Kontrola byla zaměřena na ověření účelného a hospodárného použití 

poskytnutého příspěvku, dotací a vlastních výnosů za rok 2017.  

Stěžejní úkol od vedení města pro kontrolu daného roku bylo prověření 

přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému v kontrolovaných subjektech.  

Za daný rok byla zkontrolována částka v celkové výši 3.233.402,- Kč (příspěvek, 
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ostatní příjmy, kromě prostředků KÚÚK). 

 Organizace hospodařila za rok 2017 s částkou 28.317.547,- Kč. 

 Kontrolou nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky ve vazbě na zákon 

o účetnictví a zákon č. 250/2000 Sb. V kontrolovaných oblastech nebyly zjištěny 

neoprávněné náklady.  

 

Ad 10)  

Kontrola byla zaměřena na ověření účelného a hospodárného použití 

poskytnutého příspěvku, dotací a vlastních výnosů za rok 2017.  

Stěžejní úkol od vedení města pro kontrolu daného roku bylo prověření 

přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému v kontrolovaných subjektech.  

Za daný rok byla zkontrolována částka v celkové výši 3.176.862,- Kč (příspěvek, 

ostatní příjmy, kromě prostředků KÚÚK). 

 Organizace hospodařila za rok 2017 s částkou 23.070.419,- Kč. 

 Kontrolou nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky ve vazbě na zákon 

o účetnictví a zákon č. 250/2000 Sb. V kontrolovaných oblastech nebyly zjištěny 

neoprávněné náklady.  

 

Ad 11)  

 

Kontrola byla zaměřena na ověření účelného a hospodárného použití 

poskytnutého příspěvku, dotací a vlastních výnosů za rok 2017.  

Stěžejní úkol od vedení města pro kontrolu daného roku bylo prověření 

přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému v kontrolovaných subjektech.  

Za daný rok byla zkontrolována částka v celkové výši 7.774.487,- Kč. 

 Organizace hospodařila za rok 2017 s částkou 65.499.239,- Kč. 

 Kontrolou nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky ve vazbě na zákon 

o účetnictví a zákon č. 250/2000 Sb. V kontrolovaných oblastech nebyly zjištěny 

neoprávněné náklady.  

 

Ad 12)  

 

Kontrola byla zaměřena na ověření účelného a hospodárného použití 

poskytnutého příspěvku, dotací a vlastních výnosů za rok 2017.  

Stěžejní úkol od vedení města pro kontrolu daného roku bylo prověření 

přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému v kontrolovaných subjektech.  

Za daný rok byla zkontrolována částka v celkové výši 1.373.784,- Kč (příspěvek, 

ostatní příjmy, kromě prostředků KÚÚK). 

 Organizace hospodařila za rok 2017 s částkou 23.161.134,- Kč. 

 Kontrolou nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky ve vazbě na zákon 

o účetnictví a zákon č. 250/2000 Sb. V kontrolovaných oblastech nebyly zjištěny 

neoprávněné náklady.  
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Ad 13)  

 

Kontrola byla zaměřena na ověření účelného a hospodárného použití 

poskytnutého příspěvku, dotací a vlastních výnosů za rok 2017.  

Stěžejní úkol od vedení města pro kontrolu daného roku bylo prověření 

přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému v kontrolovaných subjektech.  

Za daný rok byla zkontrolována částka v celkové výši 37.109.549,- Kč (příspěvek, 

ostatní příjmy, kromě prostředků KÚÚK). 

 Organizace hospodařila za rok 2017 s částkou 37.430.806,- Kč. 

 Kontrolou nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky ve vazbě na zákon 

o účetnictví a zákon č. 250/2000 Sb. V kontrolovaných oblastech nebyly zjištěny 

neoprávněné náklady.  

 

Ad 14) 

 

Kontrola byla zaměřena na ověření účelného a hospodárného použití 

poskytnutého příspěvku, dotací a vlastních výnosů za rok 2017.  

Stěžejní úkol od vedení města pro kontrolu daného roku bylo prověření 

přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému v kontrolovaných subjektech.  

Za daný rok byla zkontrolována částka v celkové výši 7.009.000,- Kč (příspěvek, 

ostatní příjmy, kromě prostředků KÚÚK). 

 Organizace hospodařila za rok 2017 s částkou 9.578.259,- Kč. 

 Kontrolou nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky ve vazbě na zákon 

o účetnictví a zákon č. 250/2000 Sb. V kontrolovaných oblastech nebyly zjištěny 

neoprávněné náklady.  

 

Ad 15)  

 

Kontrola byla zaměřena na ověření účelného a hospodárného použití 

poskytnutého příspěvku, dotací a vlastních výnosů za rok 2017.  

Stěžejní úkol od vedení města pro kontrolu daného roku bylo prověření 

přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému v kontrolovaných subjektech.  

Za daný rok byla zkontrolována částka v celkové výši 54.286.000,- Kč (příspěvek, 

ostatní příjmy). 

 Organizace hospodařila za rok 2017 s částkou 60.787.075,- Kč. 

 Kontrolou nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky ve vazbě na zákon 

o účetnictví a zákon č. 250/2000 Sb. V kontrolovaných oblastech nebyly zjištěny 

neoprávněné náklady.  
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4. Veřejnosprávní kontrola poskytnutých finančních 

prostředků neziskovým organizacím za rok 2017 
 

Město poskytlo finanční prostředky celkem ve výši neziskovým organizacím, 

působících v oblasti sociální, kultury a sportu. Některé organizace obdržely finanční 

prostředky z několika grantových oblastí. Celkem bylo rozděleno na sociální oblast, na 

kulturní a sportovní oblast, na agendu Zdravá města, Fairtradové aktivity  a cestovní ruch 

v celkové výši 25.876.650. 

Kontrolní skupina si z daného objemu finančních prostředků nestanovila 

významnou hranici, neboť vedení města požadovalo kontrolu u všech příjemců veřejné 

finanční podpory. Nicméně kontrola ve vazbě na časovou dotaci byla směrována účelně 

sestupně od nejvýznamnějších příjemců.  

Ke kontrole bylo vybráno 75 organizací, u kterých byla provedena veřejnoprávní 

kontrola. Z celkové poskytnuté částky 25.876.650,- Kč bylo zkontrolováno  

25.513.650,-,- Kč, tj. 98,59%. Částka 83.000,- Kč byla kontrolována příslušným 

odborem, který poskytoval finanční prostředky až po uskutečnění akce ve vazbě na 

kontrolu jednotlivých nákladů (dokladů).  

 

  

1 

Aeroklub MEMORIAL AIR SHOW Roudnice n. L. 

z.s. 

2 Adéla Marková 

3 ARBOR - Spolek pro duševní hudbu 

4 

Asociace turistických oddílů mládeže ČR TOM 

19028 Sluníčka 

5 

Asociace turistických oddílů mládeže ČR TOM 

21205 Litomíci 

6 Asociace turistů  TOM - 9939 

7 Atletická přípravka při ZŠ Ladova 

8 Barbora Beranová 

9 Bc.Jelínková Veronika 

10 Beach club LTM 

11 Brázdová Věra  

12 CANTICA BOHEMICA, z.s. 

13 Centrum pro náhradní péči o.p.s. 

14 Centrum pro zdravotně postižené SRDÍČKO 

15 CYKLISTICKÝ KLUB SLAVOJ TEREZÍN 

16 Černí koně - spolek Litoměřice 

17 

Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace 

Litoměřice-Žitenice 

18 Český svaz ochránců přírody ZS FALCO 

19 DDM Rozmarýn 

20 Destinační agentura České středohoří, o.p.s. 

21 

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci 

Litoměřice 

22 Diecézní charita Litoměřice -  
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23 Dílna ručního papíru z.s. 

24 Divadelní soubor Li_Di z.s. 

25 Divadelní spolek LOUDIDLO 

26 Dívčí  pěvecký sbor "MÁJ" 

27 DMC Revolution 

28 E. Šmíd KARATE 

29 Farní charita Litoměřice   

30 FK Litoměřicko 

31 Fokus Labe z.ú. 

32 Fond ohrožených dětí - Klokánek 

33 GALERIE VE DVOŘE 

34 Gardenline Litoměřice, spolek 

35 HC Stadion Litoměřice, z.s. 

36 Hospic sv.Štěpána Běh pro hospic 

37 Hynkovo  hravé divadlo, o.s. 

38 InGARDEN 

39 ISSHIN KAN 

40 Judo Club LITOKAN Litoměřice 

41 Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Radobýl 

42 KARATEDÓ Steklý 

43 KINO KLUB OSTROV 

44 KKHM Litoměřice 

45 KLOKOČKOVÁ Kahuda 

46 Klub českých turistů odbor Litoměřice 

47 Klub ochotníků divadla 

48 Klub přátel chl. sboru Páni kluci 

49 KLUB stolního tenisu KALICH 

50 Konfederace politických vězňů 

51 KRK triatlon Ltm, z.s. 

52 LINGUIA UNIVERSAL 

53 Lipen spolek 

54 Litoměřická šachová škola spolek 

55 LTM Bikers 

56 Lucie Brožková 

57 Masarykova ZŠ 

58 MATĚJ z.s. 

59 Městská nemocnice 

60 Mgr. Michaela Švejdová -Allfestival 

61 Michal Hanzl 

62 Musica et Educatione, z.s. 

63 Nadace KALICH 

64 Nadační fond GAUDEAMUS 

65 Naděje 

66 Němcová Simona 



 

15 

 

67 

Občanské sdružení Litoměřická Florbalová parta 

LFP 

68 

Občanské sdružení přátel dětských písní a 

kreslených pohádek 

69 Oblastní spolek ČČK Litoměřice 

70 

Okresní rada Asociace školních sportovních klubů 

ČR Litoměřice, pobočný spolek 

71 PÍSKOVNA 

72 Plavecký klub Litoměřice, z.s. 

73 Potravinová banka v Ústeckém kraji, z.s. 

74 Potápěčský klub Kraken Litoměřic p.s. 

75 ProLuka o.s. 

76 Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice 

77 PULLAE CANTATES 

78 Římsko-katolická farnost 

79 Sdružení pro obnovu hasičských tradic, z.s. 

80 Sdružení přátel Čechů VOLYŇĚ 

81 Senioři České republiky, z.s. 

82 Severočeská filharmonie Teplice 

83 ShineBean o.p.s 

84 Slavoj basketbalový klub Litoměřice 

85 Spolek hudební společnost Úštěk 

86 Spolek litoměřických cyklistů 

87 Spolek stáje ČEŘENIŠTĚ 

88 Sport JUDO 

89 Sportovní klub policie STYL Miřejovický vyhnívák 

90 Správná parta 

91 Středisko ekologické výchovy "SEVER" 

92 Sůváci z.s. 

93 Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. 

94 Svaz učitelů tance ČR, z.s. 

95 Šachový klub Slavoj Litoměřice, o.s. 

96 Šance žít CHANCE BE LIVE, z.s. 

97 Školní sportovní klub Ladova ZŠ 

98 Školní sportovní klub při ZŠ Havlíčkova Litoměřice 

99 Table Tennis Club Litoměřice, z.s. 

100 TAPOS 

101 Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice 

102 TJ SLAVOJ LTM 

103 TJ Slovan Litoměřice 

104 TJ SOKOL Pokratice 

105 Trampolíny z.s. 

106 Turistický oddíl MATĚJ 

107 VESLAŘSK7 KLUB LTM 

108 VICTORIA-Liga proti rakovině, Litoměřice z.s. 
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109 VoxLuminas z.s. 

110 ZAHRADA  ČECH 

111 ZŠ Havlíčkova 

112 ZUŠ Litoměřice 

 

V roce 2017 došlo, vazbě na novelu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, k některým změnám, které zakládají poskytovateli veřejných 

finančních prostředků (dále jen „dotace“) povinnosti vyplývající přímo z těchto zákonů. 

Jedná se především o povinné náležitosti vyhlašovaných programů, následně žádostí, 

rozhodování o těchto žádostech a veřejnoprávních smluv na tyto prostředky. Vzhledem 

k tomu, že většina finančních prostředků byla poskytnuta do účinnosti těchto novel, byly 

změny v legislativě zohledněny až v novém programovém období roku 2017. Žádosti 

o poskytnutí dotace v roce 2018, které byly podány po rozhodném datu, byly již 

vyřizovány dle platné legislativy.  

 

Organizace vyčerpaly finanční prostředky na daný účel v souladu s uzavřenou 

smlouvou. Organizace předložily požadované doklady v termínu a dle požadavků 

kontrolní skupiny.  

Organizace, kterým byly poskytnuty finanční prostředky pouze na základě předložení 

originálů dokladů po ukončení akce, nebyly kontrolovány, neboť byla provedena 

předběžná i následná kontrola přímo odborem, který danou finanční částku vyplatil.  

Kontrolní skupina nicméně konstatuje, že došlo k výraznému zlepšení ve vazbě na 

vedení podkladů vztahujících se k čerpání finančních prostředků u kontrolovaných 

organizací. 

Audit detekoval ve vazbě na systém poskytování dotací v rámci celé organizace tato 

rizika: 

 

 

- riziko spatřuje audit v tom, že v rámci poskytování daných dotací (vyhlášených 

programů) není vedena jednotná databáze (přehled) o výši a účelu všech 

poskytovaných dotací, seznamy v rámci vyhlášeného programu jsou vedeny na 

jednotlivých odborech, 

 

- riziko rovněž spatřuje v tom, že financování některých aktivit je vázaná přímo na 

doložení originálů dokladů předložených organizací po akci, doklady organizace 

nebo fyzická osoba předkládá bez vazby na účetnictví organizace a bez předběžné 

fyzické kontroly provedení akce ze strany poskytovatele.  
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5. Celkový závěr 
 

Na základě výše uvedeného interní audit konstatuje, že v rámci kontrolní 

činnosti se vyskytly formální nedostatky, které neovlivnily hospodaření 

kontrolovaných organizací a věcné nedostatky, které by mohly nevýznamně ovlivnit 

hospodaření kontrolovaných organizací. 

V rámci navržených doporučení byla přijata opatření v rovině jak 

formálních nedostatků, tak nedostatků týkající se porušení rozpočtových pravidel, 

přičemž v rovině vážnějších nedostatků byla učiněna opatření i na úrovni vedení 

zřizovatele. 

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.  

 

6. Doporučení ke zkvalitnění řízení provozní a finanční 

činnosti orgánu veřejné správy a jejího vnitřního 

kontrolního systému. 
 

Doporučení ke zkvalitnění řízení provozní a finanční činnosti orgánu veřejné 

správy a jeho vnitřního kontrolního systému jsou předkládána na základě provedených 

auditů průběžně. Jednotlivá doporučení na základě zjištění auditu jsou vždy projednána 

s auditovaným a tajemníkem úřadu, v závažných případech se starostou a příslušným 

místostarostou. 

K zefektivnění jednotlivých procesů dochází průběžně po celý rok v návaznosti na 

zkušenosti z běžného chodu úřadu. Přesný popis jednotlivých procesů a jednotlivých 

činností v rámci těchto procesů, a s tím spojené odpovědnosti jejich nositelů, napomáhají 

ke zkvalitnění řídící kontroly na jednotlivých úrovních úřadu.  

Interní audit stále vidí riziko v toku informací v rámci úřadu, tj. mezi jednotlivými 

odbory a ostatními odpovědnými zaměstnanci, přičemž v této oblasti došlo během roku 

k velkému zlepšení. Včasné, přesné a konkrétní informace napomáhají zkvalitnit a 

především zefektivnit procesy v organizaci, a tím i chod veřejné správy a služby ve vazbě 

na občany. 

 

V Litoměřicích dne 25. 1. 2019. 

Za útvar kontroly a interního auditu vypracovala: Mgr. Kateřina Moučková  

        Za vedení organizace 

       Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta města

            

            

       …………………………………… 



Město Litoměřice 

Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 

IČ: 00263958 

 

Nápravného opatření provedená na základě zjištění učiněných při konečném  

přezkoumání hospodaření ÚSC Litoměřice za rok 2018: 

 

zjištění: 

Právní předpis: § 72 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: 

Členovi zastupitelstva byla měsíční odměna poskytnuta v rozporu se zákonem. 

 

Nápravné opatření: 

Příslušná pracovnice vypořádala předmětné zjištění – bylo opraveno a vyplaceno v souladu se 

zákonem. 

 

zjištění: 

Právní předpis: ČÚS č. 701 – 710 (§36 odst. 1 zákona o účetnictví):  

Územní celek nevytvořil analytické účty, případně nezajistil jinými nástroji pro členění 

syntetických účtů majetek zatížený zástavním právem. 

 

Nápravné opatření: 

Proces nastaven takto – odbor správy majetku města bude kvartálně provádět kontrolu 

majetku zatíženého zástavním právem v katastru nemovitostí a bude průběžně zajišťovat 

zanesení této informace do příslušných karet majetku – poté předá ekonomickému odboru a 

ten zajistí oddělené sledování tohoto majetku v účetnictví. 

 

zjištění: 

Právní předpis: § 5 odst. 2 až 5 Vyhlášky č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků, 

ve znění pozdějších předpisů:  

Plán inventur neobsahoval stanovené údaje. 

 

Nápravné opatření: 

Byla přijata  opatření, která zajistí soulad Plánu inventur s platnou legislativou. 

 

zjištění: 

Právní předpis: § 29 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů: 

Územní celek inventarizací neověřil, zda skutečný stav odpovídá stavu v účetnictví. 

 

Nápravné opatření: 

Byly nově nastaveny procesy ve vazbě na inventarizaci tak, aby inventarizace byla provedena 

v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

 

 

Vyhotovila: ing. Iveta Zalabáková – vedoucí ekonomického odboru Města Litoměřice 

dne: 5.6.2019 



Městský úřad Litoměřice 
Zastupitelstvo města 
Mírové náměstí 15/7 
412 01 Litoměřice

Žádost o poskytnutí dotace

M ĚSTSKÝ ÚŘAD LITOM ĚŘICE

č.j.MULTM/ ...........

došio: 2 6 -03 - 2019

Počet listů: 7
Pc ;et oříloh/cocet lis

• u r - í l o h : . . / ^ . ^

N á z e v  s p o lk u
Musica et Educatione, z. s.

S íd lo  sp o lk u
Dalimilova 27, 412 01 Litoměřice

j I Č O  s p o lk u
01709968

Z a s to u p e n ý
Kulda Zdeněk -  předseda spolku

j  T e le fo n ic k é  s p o je n í  +  e -m a i l
+420 603 510 601 

zdenek.kuldaáž),inexcz.cz

Č ís lo  ú č tu /b a n k .  sp o j .
107-5048980207/0100

i  P o ž a d o v a n á  v ý š e  d o ta c e
2 0 0  00 0  K č

j
i  U cel p o ž a d o v a n é  d o ta c e
|
1
1

11
í

1

7. r o č n ík  „ L i t o m ě ř ic k é  sv á tk y  h u d b y “ -  tento letošní 
ročník koncipujeme tak, aby úvodní slavnostní skladbou, 
tak zvanou „Triádou" d ů s to jn ě  o s la v i l  8 0 0 - le t é h o  v ý r o č í  
z a lo ž e n í  n a š e h o  m ě sta .  Oba dva koncerty, které se budou 
konat v Litoměřicích, jsou obsazeny velmi kvalitními 
vystupujícími sólisty a operními pěvci ( viz přiložený 
informační materiál ). Odpovídat by měla i výzdoba 
kostela, čestní hosté i celková slavnostní atmosféra na 
jevišti i v hledišti. Koncert v Lovosicích si hradí Město 
Lovosice samo. Rozpočet na festival je  ale samozřejmě na 
všechny tři festivalové dny včetně Lovosic.

í

T e r m ín  a k c e
30 -  31. 8. 2019 Kostel Zvěstování panně Marii
1. 9. 2019 Kostel svátého Václava v Lovosicích

O d ů v o d n ě n í  ž á d o s t i  o d o ta c i Pro letošní rok jsm e přivítali nabídku Destinační agentury 
v Litoměřicích na spolupráci při zajišťování tohoto 
festivalu. Dohodli jsm e se, že náš spolek Musica et 
Educatione bude zajišťovat uměleckou část festivalu a 
Destinační agentura organizační část. U financování bylo 
dohodnuto, že v letošním roce finanční prostředky od 
sponzorů a dotaci ze SFK ČR bude zajišťovat náš spolek a 
dotace z UK a Města Litoměřice Destinační agentura. Ta 
však pro nás z nejasných důvodů tyto žádosti nepodala. 
Tato skutečnost by znamenala ohrožení konání této



krásné, kvalitní a dnes již  tradiční akce. Proto náš spolek 
urychleně podal sám žádost o dotaci z Fondu Ústeckého 
kraje tak, jako v minulosti každý rok a bohužel ne 
z vlastní viny podává i tuto žádost. Doufáme, že Vy. 
Městská rada a Městské zastupitelstvo pochopíte, že náš 
spolek tuto nepříjemnou situaci nezavinil a že 
nepřipustíte, aby tento oblíbený a neustále vyprodaný 
festival byl ohrožen.

H is to r ie  d o ta c í  M ě s to
L ito m ě ř ic e

2016 -  200 000Kč, 2017 -  200 000Kč, 2018 -  150 000Kč 
dotace z LIKUL + 150 000Kč individuální dotace = 
celkem 300 000Kč z důvodu oslavy 100-letého výročí 
republiky a z důvodu ztráty sponzora-Mondeleaz 
Lovosice, kde nastoupil francouzský ředitel, který nebyl 
ochotný poskytnout dotaci ani nám, ani spolkům 
v Lovosicích. Tato situace trvá i letos, ale neodvažujeme 
se žádat tolik jako loni.

Litoměřice dne: 25. 3. 2019

razítko, podpis statutárního zástupce

IY1US1CA ET EDUCATIONE, z.s.
Dalimilova 27 

412 01 Litoměřice 
|Č .01709968



Finanční kalkulace projektu
Název projektu: 7. ročník "Litoměřické svátky hudby"
Termín konání projektu: 30. 8. -  l. 9. 2019
[ N A K L A D Y  N A  P R O J E K T  (specifikujte)

částk a  v K č
L O sob n í n ák lad y , h on o rá ře  (celkem» 1 0 7 3  000

Sóloví umělci, orchestry a dirigent 1 018 000
Pořadatelská služby, zdraotní a požární dozor 55 000

2. D op rava  a u b y to v a n í » celkem i 8 0  0 0 0
Ubytováni \ Plzni ( zkoušky s orchestrem), v Litoměřicích a Lovosicích 70 000
Doprava 10 000

3. S p o třeb n í m ateriá l (Lelkem) 22  000
Drobnv materiál -  šerpy, pořadatelské vizitkv atd. 6 000
Reklamní stojany. Roll-up 16 000

4 .  Službv t,celkem)
200  000

Zajištěni sólových umelcu. orchestru a dirigenta ( smlouvy, zkouškv not Materiál ) 50 000
Stavba hlediště, jeviště, osvětleni, ozvučení, zázemí pro umělce ( stol v židle světlo ) 150 000

5. A u torsk á  p rá v a  (celkem;
25  000

OSA ........... 25 000
/  "" -----------------------------------------

/
6 .  O statn í p ro v o zn í nák lad y  (celkem.

160 000
(matické návrhy a tisk plakátu, bilboardu. banneru.Programu atd 110 000
Nájemne za vylepove plochv a vlastní vvlep 50 000

7. O sta tn í náklady p ro jek tu  (celkem)
70  000

Sprav a www stránek, haccbookových stránek. Tiskové zprávy 40 000
Natočeni a odvy sílání reklamních šotu v Kabelové a Regionální TV 30 000

C E L K O V É  N Á K L A D Y  N \  P R O J E K T 1 630 000
P Ř ÍJM Y , Z D R O J E  K R Y T I P R O J E K T U  (specifikujte)
S F K Č R

75 000
Město Lovosice 150 000
Ú stecký kraj

200 000
Dai ovací sm lou vy  a sm lo u v y  o rek lam ě 755 000
1 ržby ze vstu p n éh o

250  000
P Ř Í J M Y  C E L K E M  “ ----------------- ------------------------------

1 4 3 0  000  |
Rozdíl mezi příjmy a náklady = Žádost o individuální dotaci 200  000

musica et educaho^ e , z. .
Dalimilova 27 

412 01 Litoměřice 
IČ :01709968



H A R M O N O G R A M

Příprava 7. Ročníku festivalu „Svátky hudby v Litoměřicích",

konaných od 30. 8 - 1 . 9 .  2019

1) Rozeslat stávajícím a potencionálním novým sponzorům Oslovovací dopisy -  Splněno
2) Jednat osobně postupně se všemi sponzory a zasílat jim darovací smlouvy nebo smlouvy o 

reklamě -  trvale až do zahájení festivalu
3) Rozeslat zvací dopisy pro čestné hosty. T: 31. 5. 2019 ( postupně )
4) Předběžně projednat s vedením Města Litoměřice hlavní partnerství a dotaci -  Splněno
5) Předběžně projednat s hejtmanem Ústeckého kraje možnost dotace z Fondu Ústeckého kraje -  

T: 31. 12. 2018
6) Projednat s ředitelem Oblastní galerie v Litoměřicích ( která má ve správě Jezuitský kostel) 

termíny koncertů a možnost provedení technických příprav v dostatečném předstihu a uzavřít 
Nájemní smlouvu. T: 28. 2. 2019

7) Projednat s děkanem kostela ... v Lovosicích termín a možnost provedení technických příprav 
v dostatečném předstihu a uzavřít nájemní smlouvu. T: 28. 2. 2019

8) Vybrat vhodnou firmu pro zapůjčení 700 ks židlí a uzavřít s ní smlouvu. T. 31. 5. 2019
9) Projednat s ředitelkou Městských kulturních zařízení opět předprodej vstupenek v jejich systému 

Coloseum. Projednat i možnosti výlepu plakátů na výlepové plachy MěKZ. T: 30. 4. 2019
10) Projednat a uzavřít se společností RENGL SoD na výlep plakátů v jiných městech Ústeckého kraje.

T: 31. 5. 2019
11) Vybrat společnost a uzavřít SoD na instalaci sociálních zařízení. T: 30. 6. 2019

12) Projednat s ředitelem Městských kulturních zařízení Lovoš v Lovosicích předprodej vstupenek v jejich 
systému Coloseum -T :  30. 4. 2019

13) Projednat ředitelem MKZ Lovoš organizaci třetího koncertního večera -T :  30. 4. 2019

14) Připravit a zaslat žádost o dotaci na Město Litoměřice -T :3 1 .1.2019

15) Připravit a zaslat žádost o dotaci na Město Lovosice -  T: 31. 1. 2019
16) Připravit a zaslat žádost o dotaci na Krajský úřad Ústeckého kraje -T :  31. 1. 2019
17) Připravit a zaslat žádost o dotaci na SFK ČR. T: 14. 11. 2018 - splněno



18) Projednat a uzavřít SoD s firmou na realizaci pódia, osvětlení a ozvučení. Telefonicky s Plochém
dohodnuto -  zaslat objednávku T: 31. 3. 2018

19) Projednat a uzavřít SoD s firmou na květinovou výzdobu kostelů. T: 30. 5. 2018
20) Precizovat program 5. ročníku festivalu -  31. 5. 2018 ( zkoušky orchestrů a sólových umělců 

budou dohodnuty a prováděny samostatně mimo tento harmonogram )
21) Projednat, navrhnout, schválit a uzavřít smlouvy s vystupujícími umělci a komorními orchestry — 

probíhá. T: 30. 4. 2018
22) Podat a nechat schválit Žádost o zábor komunikací a prostranství u MÚ Litoměřice. T: 30. 7. 2018
23) Zajistit si smluvně u TS Města Litoměřice a Lovosice práce spojené s úklidem chodníků a 

komunikací kolem kostelů, dopravní značení a montáž zavěšených reklamních billboardů.
T: 30. 5. 2018

24) Projednat a zajistit v hotelu Salva Guarda v Litoměřicích a v hotelu Zlatý lev v Lovosicích 
ubytování pro umělce a sál, jako zázemí pro orchestr. T: 31. 5. 2018

25) Realizovat technická a organizační opatření před vlastním zahájením festivalu:

- Zajistit v dostatečném předstihu pořadatelskou službu a její proškolení,
Zajistit pro pořadatelskou službu jednotné oblečení nebo označení,

- provést úklid odsvěceného Jezuitského kostela před vlastním koncertem,
- provést úklid prostranství okolo kostele včetně údržby zeleně,
- zajistit koberec ( běhoun ) mezi bloky řad a na vlastní pódium,

prostor bývalé zákristie vybavit stoly, židlemi, ubrusy, květinami a nápoji, 
provést montáž zvýšeného jeviště a instalovat židle, stojany na noty, osvětlení, 
ozvučení, stojany na květiny pro umístění na jevišti zajistit květiny pro umělce,

- zajistit osvětlení zákristie a prostoru u vchodu,
dovést a uspořádat cca 700 židlí pro diváky a umělce jak na pódium, tak do zázemí,

- vyčlenit prostor pro diváky na invalidních vozících, 
umístit ke vchodu nájezd pro invalidní vozíky, 
realizovat vhodné nasvícení interiéru kostela, 
realizovat dohodnuté zábory včetně dopravního značení, 
zavěsit dohodnuté billboardy,
realizovat ubytování a pohoštění umělců,
realizovat zkoušky orchestrů a sólových umělců před vlastními koncerty,

- uvedení všeho do původního stavu po skončení koncertů a předání pronajatých 
prostor.

26) Zajištění grafiky, tisku, výlepů a další propagace festivalu:

zajistit návrhy, jejich schválení, tisk a vylepení a vyvěšení plakátů, billboardů,
- T= 30. 6. 2019

Zajistit návrh, jeho schválení, tisk a rozeslání sponzorům, dotčeným orgánům veřejné 
správy a čestným hostům Propagační brožury festivalu. T: 30. 4. 2019 
Informovat průběžně o přípravě festivalu na www.litomerickesvatkyhudby.cz

- Informovat průběžně o přípravě festivalu na Facebooku: Litoměřické svátky hudby

http://www.litomerickesvatkyhudby.cz


Uveřejňovat průběžně tiskové zprávy o festivalu a průběhu jeho příprav v novinách, 
rozhlase a Regionální a kabelové TV ( T= poprvé od 31.3.2017 dle potřeby ):

Litoměřický d en ík..............  9 000 ks
Litoměřicko 24  16 000 ks
Radniční zpravodaj...........  5 000 ks
Český rozhlas Sever........... 20 OOOposl.
Region.televize ...........celá ČR
ČIA News ...........prům. a obch. sektor ( internetová forma )
Opera Plus ...........internetová forma

27) Zajištění řádného vedení účetnictví s tím, že účetní uzávěrka roku bude provedena po 
ukončení projektu do 31. 1. 2019 a závěrečná zpráva bude pro SFK ČR vypracována 
nejpozději do 31. 3. 2019

Dne: 8. 11. 2018

CT FDUCPiTlONE, 7 5

Kulda Zdeněk -  předseda spolku 
MUSICA AT EDUCATIONE



 
 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  
č. ŠKAS/XXX/2019 

uzavřená podle § 10a odst. 3 a 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů a podle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, 

ve znění pozdějších předpisů 
 
Město Litom ěřice 
se sídlem Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 
IČO: 00263958 
zastoupené místostarostou Mgr. Karlem Krejzou 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 1524-471/0100 
(dále jen poskytovatel) 
 
a 
 
Musica et Educatione, z.s. 
se sídlem Dalimilova 1805/27, 412 01 Litoměřice 
IČO: 01709968 
zastoupená Zdeňkem Kuldou 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 107-5048980207/0100 
(dále jen příjemce) 
 

uzavírají tuto smlouvu: 
 

 Čl. 1 
Předmět a účel smlouvy 

 
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí jednorázové účelové dotace ze strany 
poskytovatele na částečnou úhradu výdajů (honoráře, propagace, nákup drobného 
materiálu, doprava, ubytování, nájemné, grafické práce, tisk, zvuk, technika, OSA) přímo 
souvisejících s projektem 7. ročník „Litoměřické svátky hudby“, který se bude konat ve 
dnech 30. 8. - 1. 9. 2019.  

 
Čl. 2 

Výše a způsob poskytnutí dotace 
 

1. Poskytovatel na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů a ve smyslu usnesení Zastupitelstva města Litoměřice č. xx/xx/2019 
ze dne 13. 6. 2019, poskytuje příjemci ze svého rozpočtu na rok 2019 jednorázovou 
účelovou dotaci na výdaje uvedené v Čl. 1 této smlouvy ve výši 200.000 Kč (slovy: Dvě 
stě tisíc korun českých).  
 
2. Tato dotace bude splatná jednorázově na základě finančního vypořádání, které 
příjemce předloží poskytovateli do dvou měsíců od konání projektu, spolu s předepsaným 
formulářem žádosti o proplacení dotace. Dotace bude poskytnuta bezhotovostním 
převodem z účtu poskytovatele č. 1524-471/0100 na účet příjemce č. 107-
5048980207/0100 vedeného u Komerční banky, a.s., nejpozději do 14 dnů od předložení 



finančního vypořádání a od účinnosti této smlouvy, která bude splněna zveřejněním 
v ISRS podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  
 

Čl. 3 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
Příjemce dotace prohlašuje, že dotaci p řijímá a v této souvislosti se zavazuje: 
 
1. Příjemce se zavazuje použít dotaci výhradně k úhradě výdajů specifikovaných v  
Čl. 1 této Smlouvy. 
 
2. Příjemce dotace je povinen použít dotaci pouze v souladu s touto Smlouvou a právními 
předpisy, zejména se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/19991Sb., o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 
3. Příjemce nesmí převést dotaci na jinou právnickou osobu či fyzickou osobu. 
 
4. Vést řádně a odděleně v účetní evidenci čerpání prostředků od poskytovatele dotace.  
 
5. Příjemce prohlašuje, že nemá žádné pohledávky po lhůtě splatnosti ve vztahu 
k poskytovateli a není v insolvenčním řízení. Pokud tato skutečnost nastane v budoucnu, 
je příjemce dotace povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit poskytovateli dotace. 
Zahájení insolvenčního řízení je důvodem k odstoupení od smlouvy ze strany 
poskytovatele dotace. 
 
6. Příjemce prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy je účtem příjemce 
dotace. 
 
7. Informovat poskytovatele dotace o zásadních změnách příjemce dotace jako jsou 
vlastnická práva, vstup do likvidace, přeměna právnické osoby, změna statutárního 
zástupce, změna názvu, bankovního spojení, sídla či doručovací adresy apod., a to do 14 
dnů ode dne, kdy tato skutečnost (změna) nastala. 
 
8. Uvádět po celou dobu čerpání dotace na všech tiskovinách, elektronických nebo jiných 
médiích (CD, DVD, na internetu apod.) vyhotovených v rámci činnosti příjemce dotace a 
na viditelných místech při všech akcích souvisejících s činností, že jsou realizovány za 
finanční spoluúčasti Města Litoměřice.  
 
9. Příjemce dotace se zavazuje na originálech dokladů proplácených z dotace Města 
Litoměřice uvádět: „Tento náklad je hrazen z dotace Města Litoměřice“. 
 
10. Příjemce dotace bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a 
dalších údajů uvedených v této Smlouvě, včetně výše a podmínek poskytnutí dotace. 
 
11 Smluvní strany současně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, 
není označován za obchodní tajemství. Město Litoměřice je oprávněno, pokud postupuje 
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, poskytovat veškeré informace o této Smlouvě a o jiných údajích tohoto 
závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových 
podkladech, předávacích protokolech či jiných písemnostech). Vzhledem  



k veřejnoprávnímu charakteru Města Litoměřice souhlasí příjemce dotace se zveřejněním 
veškerých údajů týkajících se či souvisejících s plněním dle této Smlouvy podle zákona  
č. 106/1999 Sb., a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
 
12. Příjemce je povinen zajistit obecné povinnosti při nakládání s odpady vč. třídění 
jednotlivých složek odpadu minimálně v rozsahu papír – plast – sklo (a dalších složek 
např. kovů dle konkrétních podmínek činnosti). 
 

Čl. 4 
Finan ční vypo řádání dotace 

 
1. V případě, že příjemce nepředloží finanční vypořádání dotace do dvou měsíců od 
konání projektu, nebude dotace čerpána z rozpočtu poskytovatele a nebude příjemci 
vyplacena. 
 
2. V případě, že příjemce nedoloží náklady ve výši přiznané dotace, nevyužitá dotace 
nebude čerpána z rozpočtu poskytovatele a nebude příjemci vyplacena. 
 
3. Dotace nebude vyplacena, pokud poskytovatel před vyplacením zjistí, že příjemce 
dotace má vůči poskytovateli nesplněné finanční závazky po datu splatnosti nebo bylo 
zahájeno insolvenční řízení s osobou příjemce dotace nebo vstup do likvidace. 
 

Čl. 5 
Kontrola čerpání dotace 

 
1. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo provést kontrolu čerpání dotace a v této 
souvislosti nahlížet do účetnictví příjemce. Příjemce dotace se tímto zavazuje vytvořit 
podmínky k provedení kontroly a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným 
k provádění kontroly a přijaté závěry kontroly respektovat. 
 
2. Příjemce dotace je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),  
ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Příjemce dotace 
je tak povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zejména zaměstnancům 
nebo zmocněncům poskytovatele, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných 
orgánů veřejné správy a vytvořit uvedeným osobám a orgánům podmínky k provedení 
kontroly předmětu plnění této smlouvy a poskytnout jim součinnost.   

 
Čl. 6 

                                                  Doba trvání smlouvy 
 
1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do úplného vypořádání všech peněžitých 
nároků z této Smlouvy plynoucích. 
 
2. Smlouvu lze ukončit na základě:  

• písemné Dohody obou smluvních stran.  
Při ukončení Smlouvy Dohodou je příjemce dotace povinen vrátit bezhotovostním 
převodem na účet poskytovatele dotace poskytnutou část dotace, která mu již byla 
vyplacena, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení Dohody 
podepsané oběma smluvními stranami, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 



• písemnou výpovědí Smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.  
 
Poskytovatel dotace může smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení 
dotace. Výpověď Smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody 
jejího udělení.  
 
Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po 
měsíci, v němž byla výpověď doručena příjemci dotace. Účinky doručení pro účely této 
smlouvy však nastávají i tehdy, pokud příjemce svým jednáním nebo opomenutím 
doručení zmařil.  
 
3. Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemce dotace stanovených touto 
Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustí 
zejména pokud:  
 
a) příjemce dotace použije dotaci k jinému účelu než uvedenému v této Smlouvě,   
b) příjemce dotace uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže 
uzavření této Smlouvy, 
c) příjemce dotace je v likvidaci, nebo s ním bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona  
č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů,   
d) příjemce dotace změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace pro 
danou oblast podpory, ztratí způsobilost k činnosti, na níž byla dotace poskytnuta,  
e) pokud příjemce dotace neumožní poskytovateli, resp. jím pověřenému pracovníkovi, 
provedení kontroly čerpání peněžních prostředků z dotace, tedy nepředložení příslušných 
účetních knih, příjmových a výdajových dokladů, jakož i další neposkytnutí potřebné 
součinnosti k provedení kontroly, 
f) příjemce dotace neprovede finanční vypořádání dotace v termínu stanoveném touto 
Smlouvou, 
g) příjemce dotace neinformuje veřejnost o tom, že aktivity v rámci své činnosti realizuje 
za finanční spoluúčasti Města Litoměřice,  
h) z důvodu zániku příjemce dotace (právnímu nástupci). 
 
4. V případě výpovědi této Smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace 
nevzniká a nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi Smlouvy po proplacení 
dotace, se příjemce dotace zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit bezhotovostním 
převodem na účet poskytovatele dotace uvedený v záhlaví této Smlouvy bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručení výpovědi. 
 
5. Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že příjemce 
dotace vrátí poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení 
Smlouvy dojde až vypořádáním všech práv a povinností smluvních stran.  

 
6. Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona  
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení Smlouvy 
musí být učiněn písemně a musí v něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku 
Smlouvy. 
 
7. Příjemce dotace je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související 
s poskytnutou dotací po dobu 10 let od ukončení čerpání dotace způsobem, který je 
v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Lhůta začíná běžet od 1. 1. roku 
následujícího po roce, na který byla dotace poskytnuta.  

Čl. 7 



Sankce za porušení podmínek poskytnutí dotace 
 
1. Porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je každé neoprávněné 
použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých jako dotace. 
 
2. Neoprávněným použitím dotace je její použití, kterým byla porušena povinnost 
stanovená právními předpisy ČR, přímo použitelnými předpisy Evropské unie a touto 
Smlouvou. Za neoprávněné použití dotace se považuje porušení povinnosti příjemce 
dotace, ke kterému došlo před i po připsání peněžních prostředků na účet příjemce dotace 
a neprokáže-li příjemce dotace, jak byly tyto prostředky použity. 
 
3. Zadržením peněžních prostředků je porušení povinnosti vrácení poskytnutých 
prostředků ve stanoveném termínu.  
 
4. Příjemce dotace, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení 
rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele dotace.  
 
5. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k vrácení dotace nebo její části ve 
lhůtě 1 měsíce, zjistí-li na základě kontroly, že příjemce dotace porušil povinnost 
stanovenou právním předpisem, která souvisí s účelem, na který byla dotace poskytnuta, 
nedodržel účel dotace nebo podmínky této Smlouvy, za kterých byla dotace poskytnuta, u 
nichž nelze vyzvat k provedení opatření k nápravě. V rozsahu, v jakém příjemce dotace 
vrátil dotaci nebo její část, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.  
 
6. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k provedení opatření k nápravě v 
jím stanovené lhůtě, domnívá-li se na základě kontrolního zjištění, že příjemce dotace 
porušil méně závažnou podmínku této Smlouvy, u níž poskytovatel dotace stanovil, že její 
nesplnění bude postiženo nižším odvodem, než kolik činí celková částka dotace a jejíž 
povaha umožňuje nápravu v náhradní lhůtě. V rozsahu, v jakém příjemce dotace provedl 
opatření k nápravě, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.  
 
7. Podle této Smlouvy se porušením méně závažné povinnosti rozumí porušení povinnosti 
stanovené v Čl. 3 odst. 7. této Smlouvy. Za porušení těchto povinností se stanoví odvod 
ve výši 300 Kč. Při porušení několika méně závažných povinností se odvody za porušení 
rozpočtové kázně sčítají.  
 
8. Stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně, stanovení penále za prodlení 
s odvodem a prominutí odvodu nebo penále a související záležitosti se řídí ust. § 22 
zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
9. Porušení podmínek poskytnutí dotace bude zohledněno v případě další žádosti 
příjemce dotace o finanční podporu (dotaci) ze strany poskytovatele dotace pro další 
období. 

Čl. 8 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými předpisy.  



 
2. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží 
poskytovatel dotace a příjemce dotace. 
 
3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této Smlouvy, a že je projevem jejich 
pravé a svobodné vůle, a že nebyla ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek. 
 
4. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky za souhlasu obou smluvních 
stran, platnost těchto dodatků je podmíněna souhlasem Zastupitelstva města Litoměřice. 
 
5. Rada města Litoměřice schválila usnesením č. 719/23/2016 ze dne 15. 12. 2016 
v souladu s vyhláškou č. 1/2002, o znaku a praporu města Litoměřic užívání znaku Města 
Litoměřice při všech formách propagace akcí a celoročních činností subjektů, 
podpořených finančními prostředky z rozpočtu města Litoměřice.  
 
6. Město Litoměřice tímto postupuje příjemci dotace oprávnění k užití loga oslav  
800. výročí založení města, včetně logomanuálu, a to na všech formách propagace 
projektu uvedeného v Čl. 1 odst. 2 během roku 2019. 
 
7. Město Litoměřice osvědčuje touto doložkou ve smyslu § 41 zákona č.128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž 
uvedený zákon podmiňuje platnost tohoto právního jednání.  
 
8. Město Litoměřice, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto 
právního jednání splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto smlouvu 
zveřejní v ISRS. 
 
9. Smluvní strany jsou si vědomy, že Město Litoměřice je povinným subjektem podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a tímto vyslovují svůj souhlas se 
zveřejněním této smlouvy v ISRS na dobu neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje, 
které se neuveřejňují.  
 
10. „Smluvní strany podpisem této smlouvy potvrzují, že ve smyslu § 1770 občanského 
zákoníku mezi sebou před uzavřením této smlouvy ujednaly dohodu, podle které je tato 
smlouva platně uzavřena dnem podpisu poslední ze smluvních stran.“ 
 
11.  Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (ISRS). 
 
 
V Litoměřicích dne       V Litoměřicích dne  
 
 
 
………………………………..      ………………………………………….. 
Město Litoměřice                                           Musica et Educatione, z.s. 
zastoupené místostarostou                            zastoupená 
Mgr. Karlem Krejzou                                      Zdeňkem Kuldou 



pro jednání v ZM, dne:

předkládá odbor:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 200 200

0 200 200

původní změna nový

2 3401/3400 Litoměřické svátky hudby 0 200 200

0 200 200

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Žádost Musica et Educatione, z.s. o finanční podporu 200 000 Kč na uskutečnění projektu 7. ročníku 

Litoměřických svátků hudby, které se budou konat ve dnech 30. - 31. 8. 2019 v Kostele Zvěstování 

panně Marii v Litoměřicích. Viz odůvodnění v návrhu do ZM.

1 O finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

22.5.2019

Mgr. Karel Krejza

místostarosta

Ing. Andrea Křížová

vedoucí odboru

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka Výdaje

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO ZM

13.6.2019

školství, kultury, sportu a PP

1. Tabulka P ř í j m y 
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Vyhodnocení Akčního plánu ke Strategickému plánu 
rozvoje města Litoměřice rozpočtový rok 2018 

 

Vyhodnocení akčního plánu za rok 2018 schválil Strategický tým udržitelného rozvoje. Jeho zpracování 

a vyhodnocení bylo v kompetenci vedoucích pracovníků MěÚ a vedení města Litoměřice. 

Akční plán 2018 je jedním z klíčových strategických dokumentů, který navazuje a konkretizuje 
schválený Strategický plán rozvoje města - SPRM. Jedná se o dokument, který popisuje způsob 
naplňování SPRM v jednotlivých letech s ohledem na dostupné finanční prostředky.  

Akční plán 2018 zahrnuje konkrétní seznam investic a projektů, které byly v daném roce realizovány a 
provazuje je s jednotlivými oblastmi a cíli SPRM. V letošním roce do něj byl přidán přehled financí, které 
byly použity na podporu sociálních, kulturních, sportovních a volnočasových aktivit. Tento způsob 
pomáhá přesně určit, kolik financí bylo investováno do konkrétních rozvojových oblastí a jak se daří 
naplňovat priority strategického plánu.  
 
Akční plán 2018 je stručný a přehledný nástroj, určený zejména pro rychlou orientaci všech, kteří se 
podílejí na řízení města a dělají důležitá rozhodnutí o jeho budoucnosti, ale i těch, kteří  mají zájem 
sledovat, jak se daří naplňovat vizi a cíle, které byly vtěleny do současného strategického plánu. Jeho 
ambicí je taktéž přispět k větší transparentnosti rozhodovacích procesů a přehlednosti rozdělování 
finančních prostředků prostřednictvím městského rozpočtu.   
 

Akční plán především     

➢ zajišťuje, že rozvojové aktivity respektují finanční možnosti města 

➢ přispívá ke zvýšení důvěryhodnosti  - ukazuje, jaké jsou záměry a jak, kdy a za kolik 

budou realizovány 

➢ přispívá k efektivnosti řízení a snižuje plýtvání omezenými zdroji v dlouhodobém 

horizontu 

➢ přispívá k vyrovnanému rozvíjení všech klíčových rozvojových oblastí  

Následující tabulka znázorňuje vyhodnocení jednotlivých investic a oprav, které byly na rok 2018 

plánovány. 

 Z celkového počtu plánovaných 33 akcí nebylo realizováno 9 : 

• 4 akce nebyly zrealizovány z důvodů nezískání dotace nebo zrušení realizace  

• realizace 5 akcí byla z technických důvodů přesunuta do roku 2019 nebo začali 

v roce 2018 a budou dokončeny až v letošním roce 

Akční plán za rok 2018 byl naplněn z 72%.  
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Tabulka – Vyhodnocení AP 2018 

 

 

STRAT. 

CÍL
NÁZEV POPIS Odpovědnost Zrealizováno 

2018

(Ano/Ne)

Původní 

rozpočet (tis.Kč)

Celkové 

reálné  

náklady za 

akci (tis.Kč)

Celkové  

náklady 2018 

(tis. Kč) 

Získaná 

částka 

dotace 2018  

(tis. Kč)

Podíl 

rozpočtu 

města 2018 

(tis. Kč)

Výsledek/ výstup projektu
Zdůvodnění, pokud nebyly 

naplněny hlavní cíle 

A.I Městská tržnice revitalizace prostoru městské tržnice
OÚR Ano 6 595 6 595 6 595 0 6 595

zrevitalizovaný prostor městské 

tržnice

A.III Pivovar Litoměřice 

rekonstrukce městského pivovaru I.etapa  

(brownfields)(realizace pouze v případě 

získání dotace)
OÚR Ne 10 000 0 0 11 475 0

akce je realizována v roce 2019

B.I Jarní ulice

vybudování nové komunikace a děš'tové 

kanalizace.
OÚR Ne 5 500 0 5 500 0 5 500

začala 2018 a  bude dončena 2019

B.I Odkup pozemků od SŽDC 

nákup pozemku pro budoucí úpravu na 

parkoviště
OSMM Ne 2 500 0 0 0 0

bude realizováno v roce 2019

jednání prodlužováno ze 

strany SŽDC

B.I Územní studie Litoměřice

zpracování územních studií veřejných 

prostranství Litoměřice
OÚR Ano 1 794 1658 667 74 593

vyhotovené územní studie 

B.II

Automatické parkovací systém pro 

kola výstavba zařízení na ukládání kol  
OÚR Ano 13 500 14 108 13 504 12 010 1 494

automatické zařízení pro kola v 

provozu

B.II

Objekt hromadného parkování u 

autobusového nádraží LITOMĚŘICE 

instalace hromadného zásuvného systému 

parkování v bývalém vlakovém tunelu 
OÚR Ne 135 000 0 0 44 500 0

nebylo realizováno z důvodů 

nezískání dotace

nebylo realizováno z důvodů 

nezískání dotace

B.II Ulice Palachova zvýšení bezpečnosti dopravy 
OÚR Ano 13 000 27 867 13 497 3 505 9 991

dokončen projekt 

B.III Podzemmní kontejnerová stání 

instalace podzemních kontejnerů 

Družstevní ulice, Marie Majerové, Kulturní 

dům a ZŠ na Valech 

OŽP Ano 840 840 840 840 0 byla zrealizována stáni v ulici 

Palachova, Dalimilova

B.III Mezibraní regenerace zeleně 
OŽP Ne 1 840 0 0 1 840 0

bude realizováno v roce 2019

C.I

MAP ORP LITOMĚŘICE (projekt MAS 

České středohoří )

zpracování Místního akčního plánu rozvoje 

škol na ORP Litoměřice 
PRO Lidi Ano 95 750 95 95 0

ukončen projekt, odsouhlasen 

dokument MAP ORP Litoměřice

C.I Masarykova ZŠ Litoměřice  

vybudování odborných učeben v půdním 

prostoru Masarykovy ZŠ (realizace pouze v 

případě získání dotace)

OŠKSPP Ne 0 25 000 0 0 0 nebylo realizováno z důvodů 

nezískání dotace

nebylo realizováno z důvodů 

nezískání dotace

C.I ZŠ Boženy Němcové

zajištění bezbariérovosti školy - výstavba 

výtahu, přizpůsobení vnitřního prostoru 

školy (realizace pouze v případě získání 

dotace)

OŠKSPP Ne 0 3 500 0 0 0

bude realizovánbo v roce 2019

C.II Koupaliště III.

instalace solárních systému (III.etapa 

modernizace koupaliště)
OŽP Ano 799 799 799 799 0

zrealizovaná akce 

C.II

KDH - stavební úpravy pro sportovní 

zázemí

rekonstrukce objektu v areálu Kasáren 

Dukelských hrdinů (realizace v případě 

získání dotace)

OÚR Ano 7 210 7 210 7 210 0 7 210 zrekonstruovaný objekt pro 

sportovce

C.III Stará Radnice Litoměřice 

revitalizace objektu Staré Radnice, č.p. 171, 

(realizace pouze v případě získání dotace)

OŠKSPP Ne 0 0 0 45 700 0 nebylo realizováno z důvodů 

nezískání dotace

nebylo realizováno z důvodů 

nezískání dotace

C.IV. Nemocnice Litoměřice zhodnocení nemovitého majetku 
OSVaZ Ano 4 186 4 186 4 186 0 4 186

stavební úpravy v nemocnici

D.I MŠ Sluníčko - Alšova 33/86

zateplení obvodového pláště a 

výměna/zateplení střechy objektu MŠ
OŠKSPP Ano 2 000 4 230 4 230 0 4 230

zateplený objekt

D.I Srdíčko zateplení objektu
OSVaZ Ne 3 000 0 0 0 0

bude realizováno v roce 2019

D.I Elektromobily

nákup elektromobilů (6 x elektro , 3x 

hybrid)
OS Ne 7 580 0 0 1 720 0

nebylo zrealizovano operativní leasing 2019-2020

Nové investice a projekty
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STRAT. 

CÍL
NÁZEV POPIS Odpovědnost Zrealizováno 

2018

(Ano/Ne)

Původní 

rozpočet (tis.Kč)

Celkové 

reálné  

náklady za 

akci (tis.Kč)

Celkové  

náklady 2018 

(tis. Kč) 

Získaná 

částka 

dotace 2018  

(tis. Kč)

Podíl 

rozpočtu 

města 2018 

(tis. Kč)

Výsledek/ výstup projektu
Zdůvodnění, pokud nebyly 

naplněny hlavní cíle 

D.I

eEFEKTA LT-DD - udrž. Mobilita 

Dresden

posílit institucionální kapacitu obou měst 

při zavádění moderních environmentálně 

šetrných technologií do praxe veřejné 

správy 

Smart City Ano 22 705 6 684 4 692 4 701 668

8 x osvětových akcí k udržitelné 

dopravě, tvorba vzdělávacích 

materiálů, tvorba řídícího 

dokumentu PUMM a 

metodického dokumentu tvorby 

PUMM, výměna dobré praxe s 

Dresden. V částkách jsou příjmi a 

výdaje partnerů projektu

Cíl projektu bude naplněn k 

12/2019

D.I

Energ. služba se zaručeným výsledkem 

(EPC)

moderních environmentálně šetrných 

technologií do praxe veřejné správy

Smart City Ano 62 497 15 339 6 900 0 6 900

Projekt z velké části dokončen v 

roce 2016, poslední schválená 

zpráva RM dokládá úspory 

energie ve výši 4.583.028 Kč, 

přičemž nadúspora nad původní 

závazek činí 638 tis. Kč. 

Cíl projetu je postupně 

naplňován, projekt probíhá 

do roku 2026.

D.I MobiLita21 

studie a analytické podklady pro rozvoj 

udržitelné městské mobility (průzkum 

dopravního chování a rozptylovou studi). 

Kampaně o udržitelné dopravě. 

Smart City Ano 604 1 216 700 483 175

V rámci projektu se potařilo 

zpracovat analýzu dopravního 

chování (sociologický průzkum) - 

klíčový podkladem pro zpracování 

PUMM, zvýšit osvětu široké 

veřejnosti o udržitelné dopravě 

prostřednictvím aktviit ZM a sdílet 

zkušenosti se zaváděním principů 

udržitelné dopravy na národní, 

tak mezinárodní úrovni.

Projekt ukončen k 31.3.2018

D.I MOVECIT (nadace partnerství - němci)

zapojení měst a veřejnoprávních organizací 

do rozvoje a plánování udržitelné dopravy

Smart City Ano 961 759 255 478 45

Zvýšení povědomí zaměstnanců 

MěÚ o dopadech různých forem 

dopravy - nákup ekolkrokol a 

obloukových stojanů v r.2017, 

nákup nabijecích stojanů na 

elektrokola 2018. Tvorba Plánu 

mobility MěÚ a pro Mě Nemocnici 

v r.2018.

Cíl projektu bude naplněn k 

5/2019.

D.I INNOVATE EnergieCities

inovatiní formy financování a finanční 

nástroje pro úspory energie a využití OZE v 

bytovém sektoru 

Smart City Ne 900 2 021 531 531 0

Připraven pilotní projekt renovace 

rodinného domu, kulatý st§l s 

veřejností, definován rámec a 

rozsah potenciálních služeb 

preferovaných vlastníky 

rodinných domů v Litoměřicích

Cíl projektu bude naplněn k 

6/2020.

D.I PATH 2030

zpracování Akčního plánu udržitelné 

energetiky a marketingové strategie, 

aktivity ZM 

Smart City Ano 281 1 577 973 1 135 42

Vypracování Akčního plánu pro 

udržitelnou energii (SECAP) s 

předpokladem snížení emisí CO2 

o nejméně 20%. Realizace „Úžít 

2017“. Uspořádání konference k 

energetice - 2017. Uspořádání 

kulatých stolů  - 1 v r.2017, 2 v 

r.2018.

Projekt ukončen k 31.3.2018

D.I

SCORE Komunitní obnovitelné zdroje energie Smart City Ne 2 825 416 416 1 203 0

Připraveny studie proveditelnosti 

pro 3 potenciální realiazce 

komunitních elektráren (Azylový 

Dům, Centrum Srdíčko, 1xbytový 

dům)

Cíl projektu bude naplněn k 

3/2021.

D.I STARDUST 

koncepce rozvoje moderních městských 

čtvrtí - eneregticky pasivní domy a 

elektromobilita (mezinárodní projekt 20 

partnerů)

Smart City Ne 1 700 1 940 1 513 1 513 0

2x pracovní workshop, definování 

cílových skupin, dotazníkové 

šetření ke konceptu SC

Cíl projektu bude naplněn k 

3/2022.

CELKEM 307 912 126 695 73 103 132 602 47 629

Nové investice a projekty
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STRAT. 

CÍL
NÁZEV POPIS Odpovědnost Zrealizováno 

2018

(Ano/Ne)

Původní 

rozpočet (tis.Kč)

Celkové 

reálné  

náklady za 

akci (tis.Kč)

Celkové  

náklady 2018 

(tis. Kč) 

Získaná 

částka 

dotace 2018  

(tis. Kč)

Podíl 

rozpočtu 

města 2018 

(tis. Kč)

Výsledek/ výstup projektu
Zdůvodnění, pokud nebyly 

naplněny hlavní cíle 

B.I Vavřinecká ulice kompletní rekonstrukce komunikace
OÚR Ne 2 000 ? 2 000 0 2 000

V roce 2018 byla akce zahájena, 

bude ukončeno 2019

B.I Opravy komunikací 

opravy komunikací ve městě během roku 

zreaizované Technickými službami města 

(TSM)

TSM/OÚR Ano 0 0 8 000 0 8 000

C.I ZŠ Na Valech

výměna oken budova Masarykova, oprava 

a nátěry oken hlavní budova
OŠKSPP Ano 2 275 1 842 1 842 0 1 842

nebytové prostory (prostory určené k 

podnikání) + venkovní prostory 
OSNMM Ano 0 0 5 072 0 5 072

objekty bývalých kasáren (KDH, KPR a 

Pobřežní) - nebytové prostory (prostory 

určené k podnikání

OSNMM Ano 0 0 2 606 0 2 606

bytové prostory OSNMM Ano 0 0 5 703 0 5 703

Rekonstrukce bytového fondu, 

hrazeného z rozpočtu města bytové prostory
OSNMM Ano 0 0 1 197 0 1 197

4 275 1 842 26 420 0 26 420

C.II

Program podpory celoroční činnosti 

sportovních spolků 
OŠKSPP Ano 15 900

C.II Program Sport a zdraví OŠKSPP Ano 150

C.II Podpora dalších sportovních aktivit OŠKSPP Ano 673

C.III

Program podpory na činnost sborů a 

souborů 
OŠKSPP Ano 500

C.III

Dotační program Podpory v oblasti 

KULTURY a aktivit v rámci LIKUL
OŠKSPP Ano 1 000

C.IV

Dotační program Podpora sociálních 

služeb pro rok 2017 (příjemci NNO)
OSVaZ Ano 7 500

C.IV

Dotační program podpory sociálních a 

zdravotních aktivit pro občany města 

Litoměřice na rok 2017 (příjemci 

fyz.osoby)

OSVaZ Ano 250

C.V Program prevence kriminality OSVaZ Ano 1 220 1 165 55 Kamerový systém pro MP

E.IV Dotační program Zdravého města Pro Lidi Ano 150

E.IV Participativní rozpočet Pro Lidi Ano 200

E.IV

Dotační program podpory 

fairtradových aktivit a globální 

odpovědnosti v Litoměřicích pro rok 

2017

OSVaZ Ano 40

27 528 55

Realizované aktvity nad rámec schváleného Akčního plánu

Významné opravy a rekonstrukce

E.I

Opravy majetku města  - hrazené z 

prostředků bytového hospodářství



 
 

Akč ní  plá n ke Strátegičke mu plá nu rozvoje me stá Litome r iče 

Rozpoč tový  rok 2018 

Akční plán 2018 je již tradičním dokumentem informujícím o projektech a investicích, které budou v  roce 2018 realizovány. Je doplněn seznamem hodnocení 

socioekonomického a environmentálního dopadu projektů (tzv. SEE hodnocení), které jsou zařazeny do aktuálního rozpočtu.  Tento seznam je uveden v příloze 

č. 2 elektronické verze Akčního plánu (PDF). 

 Akční plán především: 

➢ zajišťuje, že rozvojové aktivity respektují finanční možnosti města 

➢ přispívá ke zvýšení důvěryhodnosti  - ukazuje, jaké jsou záměry a jak, kdy a za kolik budou realizovány 

➢ přispívá k efektivnosti řízení a snižuje plýtvání omezenými zdroji v dlouhodobém horizontu 

➢ přispívá k vyrovnanému rozvíjení všech klíčových rozvojových oblastí  

1. Co je a k čemu slouží Akční plán 
Akční plán je jedním z klíčových strategických dokumentů, který navazuje a konkretizuje schválený Strategický plán rozvoje města - SPRM*. Jedná se o 
dokument, který popisuje způsob naplňování SPRM v jednotlivých letech s ohledem na dostupné finanční prostředky. Právě vazba na rozpočet města, tedy 
schválené a připravené financování, jej činí odlišným od ostatních strategických dokumentů, jejichž hlavním cílem je stanovit  vize, cíle a priority, ale bez 
konkrétních termínů a výše potřebných finančních zdrojů.  

Akční plán proto zahrnuje konkrétní seznam investic a projektů, které budou v daném roce realizovány a provazuje je s jednotlivými oblastmi a cíli SPRM. 
Tento způsob pomáhá přesně určit, kolik financí jde do té které rozvojové oblasti a jak se daří naplňovat priority strategického plánu.  

Akční plán je zamýšlen jako stručný a přehledný nástroj, určený zejména pro rychlou orientaci všech, kteří se podílejí na řízení města a  dělají důležitá rozhodnutí 
o jeho budoucnosti, ale i těch, kteří mají zájem sledovat, jak se daří naplňovat vizi a cíle, které byly vtěleny do současného strategického plánu. Jeho ambicí je 
taktéž přispět k větší transparentnosti rozhodovacích procesů a přehlednosti rozdělování finančních prostředků prostřednictvím městského rozpočtu.   
 



 

* Strategický plán je klíčovým nástrojem strategického plánování, jež by měl být využit v následujících letech při řízení a rozvoji města. Strategický plán 
stanovuje vizi města a vytyčuje hlavní směry jeho rozvoje. Definuje prioritní oblasti, do kterých by měly přednostně směřovat finanční prostředky tak, aby 
docházelo k vzájemné synergii. Strategický plán rozvoje města Litoměřice byl zpracován poprvé v roce 2006, aktualizován v roc e 2012 s vizí  do roku 2030.  
** V rámci projektu MISTRAL vznikla sada inovovaných metodik ke strategickému řízení, které jsou k dispozici na Oddělení projektů a strategií MěÚ. 
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2. Struktura Akčního plánu 
Akční plán respektuje základní strukturu strategického plánu v tom smyslu, že jednotlivé akce a projekty jsou provázány s konkrétními cíli SPRM a jsou takto i 
barevně odlišeny v prvním sloupci seznamu investičních akcí a projektů (viz dále). Akční plán obsahuje tyto základní informace: 

• název akce  

• popis akce  

• hodnocení dopadů na udržitelný rozvoj - přínosy a náklady (skóre) 

• odpovědnost za realizace akce (odbor, organizace města) 

• rozpočet včetně výše dotace, pokud byla poskytnuta 

• termín realizace (u víceletých uveden i přesah do dalších období) 

3. Jak se tvoří Akční plán 
Akční plán je vytvářen v průběhu roku předcházejícímu rok, na který je Akční plán určen. Proces jeho vzniku je úzce vázán na standardní rozpočtový pro ces a 
začíná zpravidla v květnu sběrem námětů od veřejnosti a končí na posledním jednání zastupitelstva města, kde se schvaluje rozpočet na následující rok 
(zpravidla prosinec). Tvorba Akčního plánu je popsána v samostatné metodice, která je součástí sady dokumentů ke strategickému řízení města Litoměřice. 

4. Akční plán - hodnocení dopadů a přínosů projektů  
Každá velká investice či zásadní rekonstrukce či jiný projekt neinvestičního charakteru mají nepochybně své přínosy, kvůli kt erým se koneckonců připravují. 
Často však zamýšlená opatření mohou mít i vedlejší negativní dopady např. v podobě navýšení provozních nákladů, nákladů na opravy nebo dopadů na životní 
prostředí či kvalitu života obyvatel, které je třeba posoudit a vyhodnotit. Zároveň také mohou existovat alternativní nebo variantní řešení, které je třeba zvážit, 
neboť omezené finanční zdroje neumožňují realizovat všechny záměry, a je třeba vybrat ty, které nejlépe přispějí k řešení daného problému a další přesunout 
do zásobníku projektů na další období. 

Z těchto důvodů je součástí tvorby Akčního plánu také multikriteriální socioekonomické a environmentální hodnocení projektů (tedy dopady na oblast 
ekonomickou, sociální i životního prostředí), které slouží jako jeden z odborných podkladů pro konečné rozhodnutí ze strany zastupitelů, zda projekt (investice 
či opatření) bude či nebude v daném roce realizován.  

Hodnocení se provádí u investic nad 1 mil. Kč bez DPH a u neinvestičních projektů nad 500 tis. Kč bez DPH. Výjimky (např. havárie apod.), které hodnocení 
nepodléhají, a další informace jsou uvedeny v podrobné metodice** „Socioekonomické a environmentální hodnocení projektů“.  



STRAT. 

CÍL
NÁZEV POPIS

PRŮM. HODNOCENÍ 

DOPADŮ (-2 AŽ +2)
ODPOVĚDNOST

ROZPOČET

CELKEM

ROZPOČET 

2018

POLOŽKA V 

ROZPOČTU
DOTACE

TERMÍN 

REALIZACE
Nové investice a projekty

A.I Městská tržnice revitalizace prostoru městské tržnice 2 OÚR 7 200 3 600 8211/8200 0 2017-2018

A.III Pivovar Litoměřice 

rekonstrukce městského pivovaru I.etapa  

(brownfields)(realizace pouze v případě 

získání dotace) 2 OÚR 22 000 10 000 11 475 2018

B.I Jarní ulice

vybudování nové komunikace a děš'tové 

kanalizace. 1 OÚR 5 500 5 500 8211/8200 0 2018

B.I Odkup pozemků od SŽDC 

nákup pozemku pro budoucí úpravu na 

parkoviště 1 OSMM 2 500 2 500 4202/4000 0 2018

B.I Územní studie Litoměřice

zpracování územních studií veřejných 

prostranství Litoměřice 1 OÚR 1 794 180 8002/8200 1 614 2017-2019

B.II Automatické parkovací systém pro kola výstavba zařízení na ukládání kol  2 OÚR 13 499 1 350 8218/8202 12 149 2018

B.II

Objekt hromadného parkování u 

autobusového nádraží LITOMĚŘICE 

instalace hromadného zásuvného systému 

parkování v bývalém vlakovém tunelu 

(realizace pouze v případě získání dotace) 2 OÚR 106 000 20 000 44 500 2018 - 2020

B.II Ulice Palachova zvýšení bezpečnosti dopravy 2 OÚR 27 500 13 000 8217/8201 8 500 2017-2018

B.III Podzemmní kontejnerová stání 

instalace podzemních kontejnerů Družstevní 

ulice, Marie Majerové, Kostelní náměstí, 

Kulturní dům a ZŠ na Valech 1 OŽP 840 840 5805/5000 840 2018

B.III Mezibraní regenerace zeleně 1 OŽP 1 840 1 840 5805/5000 1 840 2018

C.I

MAP ORP LITOMĚŘICE (projekt MAS 

České středohoří )

zpracování Místního akčního plánu rozvoje 

škol na ORP Litoměřice 0 USPUR 760 95 95 2016 - 2018

C.I Masarykova ZŠ Litoměřice  

vybudování odborných učeben v půdním 

prostoru Masarykovy ZŠ (realizace pouze v 

případě získání dotace) 2 OŠKSPP 25 025 22 500 2018

C.I ZŠ Boženy Němcové

zajištění bezbariérovosti školy - výstavba 

výtahu, přizpůsobení vnitřního prostoru školy 

(realizace pouze v případě získání dotace) 2 OŠKSPP 3 000 2 850 2018

C.II Koupaliště III.

instalace solárních systému (III.etapa 

modernizace koupaliště) 2 OŽP 800 800 5805/5000 800 2018

C.II

KDH - stavební úpravy pro sportovní 

zázemí

rekonstrukce objektu v areálu Kasáren 

Dukelských hrdinů (realizace v případě 

získání dotace) 1 OÚR 6 500 2 600 8219/8200 3 900 2018

C.III Stará Radnice Litoměřice 

revitalizace objektu Staré Radnice, č.p. 171, 

(realizace pouze v případě získání dotace) 1 OŠKSPP 51 000 45 700 2018-2019

C.IV. Nemocnice Litoměřice  zhodnocení nemovitého majetku 0 5 241 5 241 0 2018

Akční plán - seznam investic a projektů na rok 2018  (v tis. Kč)



D.I MŠ Sluníčko - Alšova 33/86

zateplení obvodového pláště a 

výměna/zateplení střechy objektu MŠ 1 OŠKSPP 2 000 2 000 3308/3500 0 2018

D.I Srdíčko zateplení objektu 1 OSVaZ 3 000 3 000 0 2018

D.I Elektromobily nákup elektromobilů (6 x elektro , 3x hybrid) 1 OS 9 300 7 580 1 720 2018

D.I eEFEKTA LT-DD - udrž. Mobilita Dresden

posílit institucionální kapacitu obou měst při 

zavádění moderních environmentálně 

šetrných technologií do praxe veřejné správy 1 USPUR 8 300 3 300 9121/9100 2 970 2016-2018

D.I

Energ. služba se zaručeným výsledkem 

(EPC)

moderních environmentálně šetrných 

technologií do praxe veřejné správy 1 USPUR 65 000 6 500 9120/9100 0 2017-2026

D.I MobiLita21 

studie a analytické podklady pro rozvoj 

udržitelné městské mobility (průzkum 

dopravního chování a rozptylovou studi). 

Kampaně o udržitelné dopravě. 1 USPUR 1 250 604 9117/9100 483 2016-2018

D.I MOVECIT (nadace partnerství - němci)

zapojení měst a veřejnoprávních organizací 

do rozvoje a plánování udržitelné dopravy 1 USPUR 950 411 9117/9100 349 2018

D.I INNOVATE EnergieCities

inovatiní formy financování a finanční 

nástroje pro úspory energie a využití OZE v 

bytovém sektoru 1 USPUR 2 400 900 9813/9100 900 2017 -2020

D.I PATH 2030

zpracování Akčního plánu udržitelné 

energetiky a marketingové strategie, aktivity 

ZM 1 USPUR 1 495 281 9118/9100 42 2016 -2018

D.I STARDUST 

koncepce rozvoje moderních městských 

čtvrtí - eneregticky pasivní domy a 

elektromobilita (mezinárodní projekt 20 

partnerů) 1 USPUR 8 900 1 700 9814/9100 1 700 2017 - 2022

Celkem 368 599 89 926 164 927

STRAT. 

CÍL
NÁZEV POPIS

PRŮM. HODNOCENÍ 

DOPADŮ (-2 AŽ +2)
ODPOVĚDNOST

ROZPOČET

CELKEM

ROZPOČET 

2018

POLOŽKA V 

ROZPOČTU
DOTACE 

TERMÍN 

REALIZACE

Významné opravy a rekonstrukce

B.I Vavřinecká ulice kompletní rekonstrukce komunikace N OÚR 4 600 4 600 8211/8200 0 2018

C.I ZŠ Na Valech

výměna oken budova Masarykova, oprava a 

nátěry oken hlavní budova N OŠKSPP 2 275 2 275 3321/3500 0 2018

Celkem 6 875 6 875



ANOTACE PROJEKTU  

Kompetentní úřad a strategické dokumenty město Litoměřice 2019 

KA 1: Tvorba a aktualizace strategických dokumentů města 

Klíčovou aktivitou projektu je tvorba a aktualizace strategických dokumentů. Konkrétně se jedná o vytvoření 

nových dokumentů: 

- Strategický plán rozvoje úřadu 

- Pasport veřejného osvětlení 

- Pasport budov  

- Pasport dopravního značení 

 

a aktualizaci stávajících: 

- Strategický plán rozvoje města 

- Plán zdraví 

 

1. Strategický plán rozvoje úřadu 

Při tvorbě strategického plánu rozvoje úřadu (dále jen SPRÚ) bude postupováno dle doporučení Metodiky 

přípravy strategií (dle MMR).  

Za aktivitu zodpovídá odborný garant SPRÚ z řad zaměstnanců úřadu. Na začátku realizace aktivity bude 

definován strategický tým, který bude z řad zaměstnanců úřadu. Pracovním orgánem strategického týmu budou 

pracovní skupiny, které vzniknou na základě definice jednotlivých strategických oblastí a které budou předkládat 

návrhy priorit, opatření aktivit za procesu tvorby SPRÚ. Součástí procesu bude také aktualizace Personální 

strategie a Plánu zvyšování kvality.   

Aktivita je plánovaná na 18 měsíců. Délka aktivity byla nastavena s ohledem na možnosti jednotlivých aktérů, 

kteří budou participovat na zpracování SPRÚ.  

Analytická část 

1) Charakteristika úřadu 

Stručné zachycení situace, organizace a problémů dle následujících oblastí, které budou stanoveny strategickým 

týmem. 

2) Východiska pro návrhovou část 



Bude provedeno šetření názorů obyvatel, organizací a podniků. Na základě jeho výsledků bude zpracována SWOT 

analýza (silné stránky úřadu, problémy, rozvojové příležitosti a ohrožení) a zhodnocen rozvojový potenciál města.  

Uvnitř úřadu bude použit interní program, externě bude šetření probíhat ve spolupráci s organizacemi, které s 

cílovou skupinou pracují (např. Okresní hospodářská komora osloví své členy podnikatele).  

Návrhová část 

1) Vize úřadu 

Zpracování dlouhodobé představy o směřování úřadu na období 2020 – 2025 let. 

2) Oblasti a cíle dokumentu 

3) Časový rámec 

Součástí aktivity bude i školení v oblasti strategického plánování a implementace SPRÚ. Školení bude realizováno 

dodavatelem.  

Školení bude rozděleno do dvou modulů: 

• Modul I bude určen vedoucím zaměstnancům a odborným pracovníkům, kteří budou v rámci výkonu 

samosprávní činnosti úřadu zapojeni do procesu tvorby a následné realizace tvorby SPÚ. Téma modulu 

je Proces tvorby koncepčních dokumentů úřadu. Školení proběhne v rámci přípravy SPRÚ s cílem 

objasnění pojmů a základních principů tvorby koncepčních dokumentů úřadu a seznámí se s metodikou 

tvorby SPÚ. Délka školení 1 den – 3 hodiny (60 minut). Předpokládaný počet účastníků 22 osob. 

• Modul II bude určen vedoucím zaměstnancům a odborným pracovníkům s cílem seznámení 

s dokumentem SPÚ a procesem jeho realizace a monitorování. Téma modulu je dokument SPRÚ, jeho 

realizace a monitorování. Délka školení je 1 den – 6 hodin (60 minut). Předpokládaný počet účastníků 

22 osob. 

Výstup: 

• Vytvořený Strategický plán úřadu  

• Zrealizovaná školení 

 

2. Pasport veřejného osvětlení 

Vytvoření pasportu veřejného osvětlení je základním dokumentem pro správu a ekonomické fungování 

veřejného osvětlení v městě Litoměřice. Vytvoření pasportu přispívá k naplnění jednoho z cílů energetického 

plánu města, tedy dosažení úspor energie ve výši 20 % do roku 2030 s využitím obnovitelných a druhotných 

zdrojů energií prostřednictvím zavádění energetického managementu.  

 



Zpracování pasportu veřejného osvětlení bude zahrnovat fyzickou prohlídku veškerého zařízení, zaměření 

každého kusu veřejného osvětlení, geometrické zaměření kabelů, popis současného stavu, zjištění napájecích 

okruhů rozvaděčů, implementace do geoinformačního systému města Litoměřice, zřízení přístupu pro správce.  

 

Na naplňování cílů a výstupů této aktivity se budou podílet odborný garant pasportu veřejného osvětlení a 

odborný gestor implementace dat pasportů do GIS, což budou zaměstnanci z vnitřních zdrojů městského úřadu. 

Ve spolupráci s externím specialistou pro veřejné osvětlení budou zabezpečovat koordinaci jednotlivých činností 

aktivity, posuzovat a kontrolovat odbornou stránku projektu. Jednotlivé světelné body budou očíslovány, bude 

zmapované elektrické vedení mezi nimi. Data budou poskytnuta Integrovanému záchrannému systému.  

 

Aktivita je plánovaná na 24 měsíců.  

 

Výstup: 

• Vytvořený Pasport veřejného osvětlení 

3. Pasport dopravního značení 

Potřeba vytvoření pasportu dopravního značení je z důvodu integrace cyklistické dopravy jako součásti 

městského dopravního systému s cílem snížit znečištění plynoucí z individuální automobilové dopravy a zároveň 

snížit požadavky na parkovací místa. 

1) Dokumentace stavu   

Slouží pro zhodnocení stávajícího stavu a podklad pro revize dopravního značení. Dokumentace stavu 

dopravního značení řeší: 

• umístění dopravního značení ve městě 

• je podkladem pro kontrolu oprávněnosti nainstalovaného dopravního značení 

2) Pasport dopravního značení 

Slouží pro evidenci a zdokumentování současného stavu dopravního značení v městě Litoměřice. Jedná se o 

dokumentující stav svislého a vodorovného značení na místních komunikacích a informace o souladu s právními 

normami. Realizace aktivity zahrnuje provedení pasportizace dopravního značení.  

Na naplňování cílů a výstupů této aktivity se bude interně podílet odborný garant dopravního značení a gestor 

implementace dat pasportů do GIS, což budou zaměstnanci z vnitřních zdrojů městského úřadu. Budou 

zabezpečovat koordinaci jednotlivých činností aktivity, posuzovat a kontrolovat odbornou stránku projektu.  

Aktivita je plánovaná na 24 měsíců. 



Výstup: 

• Pasport dopravního značení 

 

4. Pasport budov (je rozpracován, aktivita bude zcela upřesněna až po jednání s pracovní 

skupinou) 

Pasport budov je inventarizací stavu budov v majetku města Litoměřice. Slouží jako podklad pro kalkulaci nákladů 

spojených s jejich údržbou a pro sestavení optimálního plánu jejich běžné údržby.  

Postup realizace dílčí aktivity: 

Nákup softwaru, proškolení pracovníka MěÚ, zpracování dat a jejich implementace do systému.  

Aktivita je plánovaná na 24 měsíců. 

Výstup: 

• Pasport budov  

 

5. Strategický plán rozvoje města 

Za aktivitu zodpovídá odborný garant Strategického plánu rozvoje města (dále SPRM). Na začátku realizace 

aktivity bude definován strategický tým, který bude z řad zaměstnanců úřadu. Pracovním orgánem 

strategického týmu budou pracovní skupiny, které vzniknou na základě definice jednotlivých strategických 

oblastí a které budou předkládat návrhy priorit, opatření aktivit za procesu tvorby SPRM.  

Aktivita je plánovaná na 18 měsíců. Délka aktivity byla nastavena s ohledem na možnosti jednotlivých aktérů, 

kteří budou participovat na zpracování SPRM.  

Stávající Strategický plán rozvoje města Litoměřic byl aktualizován v roce 2012 a je nutné po 6 letech 

vyhodnotit úroveň evaluace a účinnost opatření provedených v jeho rámci. Pro udržení jeho platnosti je třeba 

na základě nových skutečností provést aktualizaci. Aktualizace strategického plánu rozvoje města Litoměřice je 

nutná pro úspěšný rozvoj města.  

Způsob zpracování aktualizace strategického plánu rozvoje města bude vycházet z Metodiky tvorby programu 

rozvoje obce doporučené Ministerstvem pro místní rozvoj.  

 

 



Postup realizace dílčí aktivity: 

1. Zhodnocení naplňování Strategického plánu rozvoje města Litoměřice z roku 2012 

2. Výchozí principy strategického plánu 

3. Účel a naplňování strategického plánu 

4. Analytické podklady a zásady zpracování 

5. Vize města Litoměřice 

6. Oblasti a cíle strategického plánu 

7. Časový rámec 

Výstup: 

• Vytvořený Strategický plán rozvoje města Litoměřice 

• Systém propojení všech rozvojových, strategických dokumentů úřadu 

 

6. Plán zdraví 

Plán zdraví přispívá k naplňování zásad a cílů přispívajících ke zvyšování kvality zdraví a života. Zpracovává se na 

5 let. Současný plán je platný do roku 2020. Dle platné metodiky plánu je nutné po 3-5 letech zpracovat aktualizaci 

Analýzy zdravotního stavu a na základě této analýzy provést aktualizaci Zdravotního plánu vzhledem k náročnosti 

získávání dat a potřeby rešerší dostupných dokumentů je potřeba zahájit aktualizaci v roce 2019. 

Na naplňování cílů a výstupů této aktivity se bude interně podílet metodik plánu zdraví a externí odborný garant 

plánu zdraví, bude sestavena odborná pracovní skupina složená z odborníků a lékařů. 

Proces realizace: 

• zpracování hodnotící zprávy o naplňovaní Plánu zdraví, zahájení zpracování analytických podkladů   

• zpracování nového Plánu zdraví 

 

Aktivita je plánovaná na 24 měsíců. 

Výstup: 

• Aktualizovaný Plán zdraví 
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Zápis 
z jednání komise při Radě města Litoměřice 

(komise majetková vč. agendy likvidační) 

 

konané dne 20.5.2019 od 16,00 hod. v budově Městského úřadu Litoměřice, kancelář odboru správy 
nemovitého majetku města, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice 

 

Přítomni: 

 MUDr. Ondřej Štěrba 
 Ing. Zdeněk Bezděka 
 Mgr. Václav Härting 
 Josef Kalina ml. 
 František Kadeřábek 
 Roman Kozák 

Omluven:              

 Ing. Luboš Janoušek 
 Ing. Zdeněk Černý 

 

Jednání řídil: MUDr. Ondřej Štěrba 

Zapisovatelka: Lenka Jindřichová 

 

Program: 

6. Návrhy na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci zápis č. 1-4 
 
Zápis č. 1 Návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci / správní odbor 
Účet   druh      Kč – účetní a evidenční 
02803 stroj skartovací       15 936,00 
02804 monitor LG 1717        6 295,00 
90201 switch,paralyzer        1 620,00 
 
Vyřadit z důvodu nerentabilní opravy, opotřebení a stáří majetku         
Posouzení stavu viz přílohy orig. zápisu. 
 
Hlasováním  pro:6  proti: 0  zdržel se: 0 
MK doporučuje: vyřazení majetku a jeho likvidaci  
 
 
Zápis č. 2 Návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci / správní odbor 
Účet   druh      Kč – účetní a evidenční 
02207 pult atypický         49 901,00 ZC 2 495,00 
02803 podstolek TA           5 076,00 
02807 židle, skříň, kontejnery pojízdné     114 287,00 
90201 židle, lavice, skříňky, stoly       70 767,20 
 
Vyřadit z důvodu nerentabilní opravy, opotřebení a stáří majetku 
Posouzení stavu viz přílohy orig. zápisu. 
   
Hlasováním  pro:6  proti: 0  zdržel se:0 



MK doporučuje: vyřazení majetku a jeho likvidaci  
 
Zápis č. 3 Návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci /odbor sociálních věcí a 
zdravotnictví 
Účet   druh      Kč – účetní a evidenční 
028015  sušička electrolux     13 990,00 
 
Vyřadit z důvodu nerentabilní opravy dle montážního listu 
Posouzení stavu viz přílohy orig. zápisu. 
 
Hlasováním  pro:6  proti: 0  zdržel se: 0 
MK doporučuje: vyřazení majetku a jeho likvidaci  
  
 
Zápis č. 4 Návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho demolice /odbor územního rozvoje města 
 
Předmětem likvidace jsou pavilony B a C, informační stánek, vrátnice a další navazující objekty nacházející 
se v areálu Zahrady Čech. Plechové objekty jsou v současné době využívány jako skladovací prostory 
výstavního fundusu. Objekty nevyhovují svým stavem, vzezřením, provozním uspořádáním a funkcí jako 
sportovní zařízení. Předpokládané náklady spojené s jejich rekonstrukcí a přestavbou by nebyly adekvátní 
k jejich hodnotě. Proto je nejvhodnější řešení demolice těchto objektů a následná výstavba nové 
multifunkční haly.    
 
V případě obdržení dotace žádáme o vyřazení výše uvedeného nemovitého majetku z důvodu demolice a 
následné výstavby nové multifunkční sportovní haly. Tato výstavba je v souladu s projektem „Multifunkční 
hala na výstavišti Zahrada Čech“, dotace MŠMT, program: 133 530 Podpora materiálně technické základny 
sportu 2017 - 2024. Vyřazení výše uvedeného majetku z účetní evidence a evidence majetku Města 
Litoměřice je podmíněno obdržením dotace z MŠMT. K vyřazení majetku z evidence by došlo ke dni 
předání staveniště zhotoviteli stavby. 
 
Demolice, výstavba nové multifunkční haly a vyřazení objektů z majetku města bylo konzultováno se 
zástupci Zahrady Čech s. r. o., Dagmar Svobodovou a Michaelou Mokrou. 
 
Návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho demolice 
Účet   druh                                                                                       Kč – zůstatková 
02103 vrátnice, stánek          28 052,00  
02104 pavilon hala B        372 177,00  
02104 pavilon hala C                    397 554,00 
02104 pavilon hala D                 1 440 047,00 
02128 okrasné oplocení           1 740,00 
 
 
Hlasováním  pro:6  proti: 0  zdržel se: 0 
MK doporučuje:  
Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace je podmíněno obdržením dotace z MŠMT. K vyřazení 
majetku z evidence by došlo ke dni předání staveniště zhotoviteli stavby. 
 
 
Členové komise s návrhy na vyřazení majetku, uvedeného pod čísly návrhů č.1. až  4 na základě žádostí 
od vedoucích odborů, pověřených pracovníků a odborných posudků souhlasí a doporučují vyřazení tohoto 
majetku z účetní evidence, pouze u zápisu č.4 je likvidace podmíněna obdržením dotace z MŠMT . 
Návrhy na vyřazení majetku budou projednány v ZM dne 13.6.2019. 
Likvidace vyřazeného majetku bude doložena protokoly o předání k fyzické likvidaci nebo doklady o 
provedení likvidace přes odbornou firmu / ekologicky. 
                                                 
 
 
 
 



                                           
Za komisi: 
 
MUDr. Ondřej Štěrba  ………………………..……. 
 
Ing. Zdeněk Bezděka  ………………………..…….  
 
Mgr. Václav Härting  ………………………..……. 
 
Roman Kozák   …………...………………… 
 
Ing. Luboš Janoušek  …omluven………………… 
 
Josef Kalina ml.   ………………………..…….    
 
František Kadeřábek  ………………………..……. 
 
Ing. Zdeněk Černý  …omluven…………..…….. 
 
 
 
   
 
  
  
 
 
 
 



Příloha k VCB číslo 464

Parcelní číslo
Název druhu 

pozemku
Způsob využití Výměra

Druh 

zařízení 

(přípojka)

Délka 

vedení 

bm ( +ks)

náhrada za 

bm / Kč
DPH 21%

výpočet      (bez 

DPH)

1272/1 ostatní plocha ostatní komunikace 1102 NTL 1,57 96,00 31,65 150,72

1272/3 ostatní plocha ostatní komunikace 376 NTL 37,68 96,00 759,63 3 617,28
39,25 791,28 Kč 3 768,00 Kč

4 559,28 Kč

cena celkem bez DPH

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

cena celkem s DPH



Příloha k VCB číslo 465

Parcelní číslo
Název druhu 

pozemku
Způsob využití Výměra

Druh 

zařízení 

(přípojka)

Délka 

vedení 

bm ( +ks)

náhrada za 

bm / Kč
DPH 21%

výpočet      (bez 

DPH)

660/1 ostatní plocha ostatní komunikace 2249 NTL 0,37 96,00 7,46 35,52

1268/7 ostatní plocha ostatní komunikace 227 NTL 33,38 96,00 672,94 3 204,48

1268/8 ostatní plocha ostatní komunikace 429 NTL 12,69 96,00 255,83 1 218,24
1268/9 ostatní plocha silnice 139 NTL 1,91 96,00 38,51 183,36

1268/19 ostatní plocha ostatní komunikace 124 NTL 3,52 96,00 70,96 337,92

1268/20 ostatní plocha ostatní komunikace 10 NTL 0 96,00 0,00 0,00

1268/22 ostatní plocha ostatní komunikace 29 NTL 6,47 96,00 130,44 621,12

1268/24 ostatní plocha silnice 115 NTL 70,71 96,00 1 425,51 6 788,16
1272/1 ostatní plocha ostatní komunikace 1102 NTL 2,15 96,00 43,34 206,40

1313/27 ostatní plocha manipulační plocha 876 NTL 35,56 96,00 716,89 3 413,76

1313/28 ostatní plocha manipulační plocha 599 NTL 34,49 96,00 695,32 3 311,04
201,25 4 057,20 Kč 19 320,00 Kč

23 377,20 Kč

cena celkem bez DPH

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

cena celkem s DPH



Příloha k VCB číslo 397

Parcelní číslo
Název druhu 

pozemku
Způsob využití Výměra

Druh 

zařízení 

(přípojka)

Délka 

vedení 

bm ( +ks)

náhrada za 

bm / Kč
DPH 21%

výpočet      (bez 

DPH)

4020/1 ostatní plocha ostatní komunikace 1753 NN 11 96,00 221,76 1 056,00

4021/1 ostatní plocha manipulační plocha 11313 NN 1 500,00 105,00 500,00
11+1 326,76 Kč 1 556,00 Kč

1 882,76 Kč

cena celkem bez DPH

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

cena celkem s DPH



příloha k VCB 555

Parcelní 

číslo

Název druhu 

pozemku
Způsob využití Výměra

Druh 

zařízení 

(přípojka)

Délka 

vedení 

bm ( +ks)

náhrada za 

bm / Kč
DPH 21%

výpočet      

(bez DPH)

1168 ostatní plocha ostatní komunikace 2910 NN 4,4 96,00 88,70 422,40

88,70 Kč 422,40 Kč

511,10 Kč

cena celkem bez DPH

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

cena celkem s DPH



Příloha k VCB číslo 361

Parcelní číslo
Název druhu 

pozemku
Způsob využití Výměra

Druh 

zařízení 

(přípojka)

Délka 

vedení 

bm ( +ks)

náhrada za 

bm / Kč
DPH 21%

výpočet      (bez 

DPH)

1268/19 ostatní plocha ostatní komunikace 124 NTL 7 96,00 141,12 672,00

1321/10 ostatní plocha zeleň 623 NTL 19 96,00 383,04 1 824,00

1321/11 ostatní plocha zeleň 603 NTL 13 96,00 262,08 1 248,00

1354/1 ostatní plocha ostatní komunikace 4144 NTL 7 96,00 141,12 672,00
46 927,36 Kč 4 416,00 Kč

5 343,36 Kč

Zákres v KM

cena celkem bez DPH

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

cena celkem s DPH
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