
POZVÁNKA 

na 4. jednání Zastupitelstva města Litoměřice, 
které se koná dne 17. 9. 2020 od 16:00 hodin 

Kulturní a konferenční centrum v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 

Program: 

A) Procesní body 1 

1 - Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu 

2 - Schválení zápisu minulého jednání 
3 - Kontrola plnění bodů 

4 - Doplnění/stažení bodů programu 

5 - Hlasování o programu 
 

Ekonomický odbor 
6. Rozpočtová opatření dle doporučení FV   
  
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví  
7. Dotační program "Podpora sociálních služeb pro rok 2020" - 2. kolo 
  
Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče   

8. Změna termínu čerpání dotace – BIO ILLUSION s.r.o. 
9. Žádost o poskytnutí dotace – Vánoční trhy 2020 – Zahrada Čech 

10. Prominutí dluhu – smluvní pokuta 
  
Odbor územního rozvoje  

11. „PAVE – První aktivní veřejná budova v ČR“ - schválení ukončení projektu 
dohodou smluvních stran 
  
Útvar Pro lidi   

12. Schválení uzavření dohody o provedení práce mezi Městem Litoměřice a Mgr. 
Petrem Hermannem, zastupitelem města 

13. Druhá průběžná roční zpráva Zdravého města Litoměřice a místní Agendy 21 za 
období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020 

 

 
Odbor správy nemovitého majetku města  

Majetkové záležitosti:   

Záměry: 
14. Záměr prodeje klasické hrobky na Městském hřbitově v Litoměřicích  
15. Záměr prodeje hrobového zařízení na Městském hřbitově v Litoměřicích  
16. Směna pozemků část parc.č. 657/80 (vl.město) za část pozemku parc.č. 657/22 v 

k.ú. Pokratice 

17. Záměr prodeje pozemku parc.č. 4534/1 v k.ú. Litoměřice 

18. Záměr prodeje pozemku parc.č. 4501/1 v k.ú. Litoměřice 

19. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2994/3 v k.ú. Litoměřice 

20. Záměr majetkoprávního dořešení pozemků a staveb opěrných břehových zdí v 
okolí Pokratického potoka v k.ú. Pokratice 

21. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 212/1 v k.ú. Pokratice 

22. Záměr prodeje pozemků v k.ú. Litoměřice majetkoprávní dořešení v rámci 
„Rekonstrukce silnice II/26 HO Mělník-Štětí-Polepy-Libochovany-HO Ústí nad 
Labem“ 

23. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2469/39 v k.ú. Litoměřice  
24. Záměr prodeje pozemku parc. č. 4008/51 včetně stavby a částí přilehlých pozemků 

v k.ú. Litoměřice 
 



Prodeje: 
25. Nákup nezapsaného pozemku parc.č.2472/141 v k.ú. Litoměřice  
26. Prodej pozemku parc.č. 3864/88 v k.ú. Litoměřice  
27. Prodej pozemku parc.č. 3864/89 v k.ú. Litoměřice  
28. Prodej klasické hrobky v k.ú. Litoměřice  
29. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 1386/1 a 1386/2 v k.ú. Litoměřice  
30. Částečná revokace usnesení 59/2/2019 ze dne 11.4.2019, změna dárce -převod   

lávka 

31. Bezúplatný převod pozemků se smlouvou o zřízení služebnosti v k.ú. Litoměřice 
(cyklostezka) 

32. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 2905/6 v k.ú. Litoměřice  
33. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 2639/1 včetně komunikace v k.ú. Litoměřice 

34. Nákup pozemků parc.č. 325/1, 330/2 a 330/3 v k.ú. Třeboutice 

35. Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace 

36. Prodej BJ č. 1770/6 v ul. Liškova 1770/64 v k.ú. Litoměřice 

37. Prodej BJ č. 400/9 v ul. Topolčianská 400/4 v k.ú. Litoměřice 

38. Prodej BJ č. 400/18 v ul. Topolčianská 400/2 v k.ú. Litoměřice 

39. Prodej BJ č. 400/21 v ul. Topolčianská 400/4 v k.ú. Litoměřice 

 

Procesní body 2 

40 - Informace 

41 - Interpelace 

42 - Diskuze 

43 - Závěr 
 



1/1

Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 17. 9. 2020

Číslo bodu: 1

Název bodu: Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac.
předsednictva a ověřovatelů zápisu

Zodpovídá: Bc. Martina Skoková
Zpracoval/a/i: Jana Váchová

Důvodová zpráva:

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../4/2020

ZM volí složení návrhové komise na dnešní jednání

usnesením č. ../4/2020

ZM volí ověřovatele zápisu z dnešního jednání.

V Litoměřicích 10.09.2020

Předkládá/jí: Bc. Martina Skoková (vedoucí odboru)
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Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 17. 9. 2020

Číslo bodu: 2
Název bodu: Schválení zápisu minulého jednání
Zodpovídá: Bc. Martina Skoková
Zpracoval/a/i: Jana Váchová

Důvodová zpráva:
K zápisu z minulého jednání ZM nebyla podána námitka.

Návrh Usnesení:

V Litoměřicích 10.09.2020

Předkládá/jí: Mgr. Ladislav Chlupáč (starosta)
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Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 17. 9. 2020

Číslo bodu: 3
Název bodu: Kontrola plnění bodů
Zodpovídá: Mgr. Václav Červín
Zpracoval/a/i: Jana Váchová

Důvodová zpráva:

Kontrola plnění bodů ze 3. jednání ZM ze dne 4. 6.2020
A) Procesní body 1

1 - Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu

2 - Schválení zápisu minulého jednání

3 - Kontrola plnění bodů

4 - Doplnění/stažení bodů programu

5 - Hlasování o programu

B) Odbor ekonomický

6 - Rozpočtová opatření dle doporučení FV

SPLNĚNO: rozpočtová opatření provedena a zveřejněna na webu města

7 - Schválení účetní závěrky, Závěrečného účtu a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města
Litoměřice za rok 2019

SPLNĚNO: schválený Závěrečný účet zveřejněn na webu města

8 - Investiční dotace na modernizaci porodního sálu pro Nemocnici Litoměřice, a.s.

SPLNĚNO: smlouva podepsána oběma stranami, zveřejněna v registru smluv, finanční prostředky
odeslány

9 - Návratná finanční výpomoc pro Nemocnici Litoměřice, a.s.

SPLNĚNO: smlouva podepsána oběma stranami, zveřejněna v registru smluv

Poskytnutí individuální dotace Okresní hospodářské komoře v Litoměřicích

Usnesením č. 69/3/2020 byl bod STAŽEN z programu jednání

C) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

10 - Poskytnutí individuální dotace na zajištění chodu Akademie umění III. věku při Základní
umělecké škole v Litoměřicích pro rok 2020

SPLNĚNO: smlouva podepsána



2/4

11 - Poskytnutí individuální dotace Farní charitě Litoměřice na projekt SOS hodinek a panických
tlačítek

SPLNĚNO: smlouva podepsána

D) Odbor životního prostředí

12 - Žádost o dotaci na pořízení podzemního kontejnerového stání v ulici A.Muchy

SPLNĚNO: žádost podána, dotace získána

13 - Žádost o dotaci na modernizaci 7 stávajících podzemních kontejnerových stání, pořízení
nášlapných vhozových zařízení

SPLNĚNO: žádost podána

14 - Schválení dotace pro Hospic sv. Štěpána

SPLNĚNO: dotace poskytnuta

E) Kancelář starosty a tajemníka

15 - Volba soudního přísedícího Okresního soudu v Litoměřicích

SPLNĚNO: zaslán dopis předsedkyni soudu

16 - Zrušení obecně závazné vyhlášky o znaku a praporu města Litoměřic

SPLNĚNO: zrušovací vyhláška byla vyvěšena po stanovenou dobu a nabyla účinnosti

F) Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče

17 - Schválení uzavření smlouvy o postoupení souboru pohledávek s PO MŠ

SPLNĚNO: smlouva uzavřena

G) Útvar Pro lidi

18 - Souhlas se zařazením území do územní působnosti místního partnerství MAS České středohoří
z.s.

SPLNĚNO: území zařazeno

19 - Zpráva o naplnění Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice za rok 2019

SPLNĚNO

20 - Schválení podání žádosti o dotace do Operačního programu zaměstnanost

SPLNĚNO: žádost podána
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H) 1. Místostarosta

21 - Delegování zástupce města k výkonu akcionářských práv na valné hromadě Severočeské
vodárenské společnosti a.s. dne 18.6.2020

SPLNĚNO: VH se zúčastnil Mgr. Krejza

I) Odbor správy nemovitého majetku města

Záměry:

23 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 3864/81 v k.ú. Litoměřice

Žadatel:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bude projednáno v ZM 17.9.2020

24 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 3864/81 v k.ú. Litoměřice

Žadatel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bude projednáno v ZM 17.9.2020

25 - Záměr prodeje části pozemku parc.č.212/1 v k.ú. Pokratice

Žadatel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bude projednáno v některém z příštích ZM – žadatel zadal projektovou dokumentaci

26 - Záměr prodeje klasické hrobky v k.ú. Litoměřice  

Žadatel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bude projednáno v ZM 17.9.2020

Prodeje:

27 - Prodej pozemku parc.č. 5251/42 o výměře 56 m2 včetně stavby bez č.p.  v k.ú. Litoměřice a
prodej věci movité dva přístřešky navazující na stavbu

Žadatel: Cargonet s.r.o., IČO: 25031180, Kamýcká 1777, Litoměřice

SPLNĚNO

28 - Prodej pozemku parc.č. 4008/132 v k.ú. Litoměřice 

Žadatel: Potravinová banka v Ústeckém kraji z.s., Pražská 992, IČO: 22820701, Litoměřice

SPLNĚNO

Prodeje pozemku parc. č. 4008/51 včetně stavby v k.ú. Litoměřice
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Žadatel: OSNMM

Usnesením č. 69/3/2020 byl bod STAŽEN z programu jednání

29 - Prodej klasické hrobky v k.ú. Litoměřice

Žadatel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

SPLNĚNO

30 - Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku parc.č. 3876/3 v k.ú. Litoměřice tvořící areál
nemocnice v Litoměřicích

Žadatel: OSNMM

SPLNĚNO

 

Návrh Usnesení:

V Litoměřicích 10.09.2020

Předkládá/jí: Mgr. Václav Červín (místostarosta)
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Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 17. 9. 2020

Číslo bodu: 4
Název bodu: Doplnění/stažení bodů programu
Zodpovídá: Bc. Martina Skoková
Zpracoval/a/i: Jana Váchová

Důvodová zpráva:

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../4/2020

ZM schvaluje doplnění bodu:

V Litoměřicích 10.09.2020

Předkládá/jí: Mgr. Ladislav Chlupáč (starosta)
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Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 17. 9. 2020

Číslo bodu: 5
Název bodu: Hlasování o programu
Zodpovídá: Bc. Martina Skoková
Zpracoval/a/i: Jana Váchová

Důvodová zpráva:

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../4/2020

ZM schvaluje program dnešního jednání.

V Litoměřicích 10.09.2020

Předkládá/jí: Mgr. Ladislav Chlupáč (starosta)



1/1

Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 17. 9. 2020

Číslo bodu: 6
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. ../4/2020

ZM schvaluje rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 7.9. 2020 (viz příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: zapis_z_jednani_FV_7_9_2020.pdf
Příloha č. 2: FV4_tabulky.pdf

V Litoměřicích 10.09.2020

Předkládá/jí: Ing. Radek Lončák MBA (radní)



 

Zápis 
z jednání výboru p ři Zastupitelstvu m ěsta Litom ěřice 

Finanční výbor (FV) 

konaného dne 7. 9. 2020 od 16:00 v zasedací místnosti U Mráze 

Přítomni: 

• Ing. Radek Lončák, MBA – předseda FV  

• Mgr. Jan Fibich 

• Ing. Libuše Křížová 

• Ing. Jan Hrkal 

• Mgr. Tomáš Vytlačil 

 

 
 

Omluveni:  

• Ing. Vladimír Kestřánek, MBA  

• Ing. Marek Kocánek 

 

 

 

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

Zapisovatel: Ing. Iveta Zalabáková 

Program: 

1. Návrhy na rozpočtová opatření 
2. Harmonogram přípravy rozpočtu na rok 2021 
3. Různé 
 

 

 

Termín příštího jednání: 23. 11. 2020 od 16:00 v zasedací místnosti U Mráze – jednání k rozpočtovým 
opatřením před ZM 3.12.  

Zapsal (a): Ing. Iveta Zalabáková 
 



Hosté: Ing. Brunclíková, Ing. Bc. Jurková, p. Frk, Mgr. Härting, Ing. Gryndler  
 

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. 
 
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)    
 
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)    
 
Městská policie – 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)    
 
V 16,35 odešel Mgr. Vytlačil, tj. dále přítomni 4 členové FV. 
Předseda finančního výboru konstatuje, že FV je usnášeníschopný. 
 
Odbor životního prost ředí – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Dotace – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření)  
Nejvýznamnější položky: 
- v příjmech – dotace od státu na pokrytí propadu příjmů obcím (1 250,- Kč/obyvatele) – v případě Litoměřic 
částka 29 811 tis. Kč 
- ve výdajích – 2 nové dotace na vybudování odborných učeben na ZŠ Havlíčkova a ZŠ Ladova – obě akce 
celkem cca 3,6 mil. Kč, podíl města cca 182 tis. Kč, dotace cca 3,4 mil. Kč – nutnost zase předfinancovat 
dotační část (dotace budou proplaceny v roce 2021) 
FV bere informaci na vědomí, souhlasí s návrhem rozpočtových opatření a doporučuje ZM ke schválení.  
(pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0)   
 
Odbor ekonomický – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
V souvislosti s propadem da ňových p říjmů – provedeno rozpo čtové opat ření – snížení daní (dle nyní 
dostupných doporučení a dosavadního vývoje) – zatím o 55 mil. K č (- 15 %) na částku 328 mil. K č (bez 
daně z příjmů právnických osob placené obcí)  
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor správní – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření)  
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0)    
  
Sociální fond – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor školství, kultury, sportu a památkové pé če – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor dopravy a silni čního hospodá řství – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0)    
 



Organiza ční složka SMART CITY Litom ěřice – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
celkem navržená rozpo čtová opat ření – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
 
zvýšení schodku rozpo čtu o částku 31 434 700 K č (financováno ze zdroj ů města)  
 
snížení schodku rozpo čtu o částku 934 000 K č (financováno z dotace SURAO)  
 
Ad 2. Harmonogram p řípravy rozpo čtu na rok 2021:  
Jednání FV budou probíhat v těchto termínech:  
21.10. 
26.10. 
  4.11. 
11.11. – uzavření rozpočtu 
Začátky jednání v 16 hod. – místo jednání – zasedací m ístnost U Mráze – rozdělení odborů na příslušné 
termíny upřesní ekonomický odbor. 
16.11. – projednání návrhu rozpočtu v RM 
18.11. – zveřejnění návrhu rozpočtu v souladu s příslušnou legislativou 
  3.12. – schválení návrhu rozpočtu na jednání ZM 
 
Ad 3. Různé:  
 
vývoj da ňových p říjmů k 8/2020:    

- v porovnání se stejným obdobím minulého roku je stav plnění jednotlivých daní (viz příloha) nižší o 
cca 27,5 mil. K č (tj. - 11 %), z toho zejména:  
• daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (položka 1111) cca – 7,5 mil. Kč (- 12 %) 
• daň z příjmů právnických osob (položka 1121) cca - 15 mil. Kč (- 30 %) 
• daň z přidané hodnoty (položka 1211) cca - 4,2 mil. Kč (- 4 %) 

 
- daňové p říjmy na rok 2020 p ůvodn ě rozpo čtovány ve výši 383 mil. K č (bez daně z příjmů 

právnických osob placené obcí) 
- v souvislosti s propadem da ňových p říjmů – provedeno rozpo čtové opat ření – snížení daní 

(dle nyní dostupných doporučení a dosavadního vývoje) – zatím o 55 mil. K č (- 15 %) na částku 
328 mil. K č (bez daně z příjmů právnických osob placené obcí)  

- vývoj bude nadále sledován 
 
 

 
 ověřil – Ing. Radek Lončák, MBA – předseda FV 
 
 
 
 
Přílohy:  

• Návrhy rozpočtových opatření  
• Daňové příjmy k 8/2020 

 
 
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

13010/6300 státní přísp. na výkon pěstounské péče 2 068 000,00 84 000,00 2 152 000,00 2 135 000,00 17 000,00 2 152 000,00 státní přísp. na výkon pěstounské péče 13010/6300

34070/3401 PO - Knihovna K.H.Máchy - realizace projektu - Knihovna všemi smysly 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 PO - Knihovna K.H.Máchy - realizace projektu - Knihovna všemi smysly 34070/3401

33066/3610 PO - DDM - VERNE 2020 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00 300 000,00 PO - DDM - VERNE 2020 33066/3610

2803/2000 prvotní náklady - řešení krizové situace COVID 0,00 305 907,13 305 907,13 0,00 305 907,13 305 907,13 prvotní náklady - řešení krizové situace COVID 2803/2000

91628/8207 SFDI - finan. dopr. infrastruktury - Ltm., Českolipská - přechod pro chodce 3 089 000,00 -233 716,00 2 855 284,00 3 089 000,00 -233 716,00 2 855 284,00 SFDI - finan. dopr. infrastruktury - Ltm., Českolipská - přechod pro chodce 91628/8207

3803/3300 VPS zajištění PŠD obec Miřejovice přefakturace VR CŠJ 0,00 817,87 817,87

98193/2000 úhrada výdajů souvisejících s volbami do zastupitelstev krajů 0,00 885 000,00 885 000,00 0,00 885 000,00 885 000,00 úhrada výdajů souvisejících s volbami do zastupitelstev krajů 98193/2000

98024/2000 jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020 podle zákona č. 159/2020 Sb. 0,00 29 811 250,00 29 811 250,00

Centrum SRDÍČKO - Operační program Zaměstnanost - dětská skupina JESLIČKY 846 070,00 1 040 250,00 1 886 320,00 846 070,00 1 040 250,00 1 886 320,00 Centrum SRDÍČKO - Operační program Zaměstnanost - dětská skupina JESLIČKY 

Centrum SRDÍČKO - Operační program Zaměstnanost  - dětská skupina - ZDRAVÁ ŠKOLIČKA 780 187,50 780 187,50 1 560 375,00 780 187,50 780 187,50 1 560 375,00 Centrum SRDÍČKO - Operační program Zaměstnanost  - dětská skupina - ZDRAVÁ ŠKOLIČKA

14004/2300 výdaje JSDH 0,00 127 270,00 127 270,00 0,00 127 270,00 127 270,00 výdaje JSDH 14004/2300

22501/8206 Kasárna pod Radobýlem - regenerace a podn. využití brownf. 13 269 235,00 1 191 000,00 14 460 235,00 12 242 803,00 1 191 000,00 13 433 803,00 Kasárna pod Radobýlem - regenerace a podn. využití brownf. 22501/8206

13011/6300 agenda sociálně právní ochrana dítětě - doplatek r. 2019 0,00 1 179 179,33 1 179 179,33 11 409 000,00 101 000,00 11 510 000,00 Kasárna pod Radobýlem - regenerace a podn. využití brownf. 8223/8206

13011/6300 agenda sociálně právní ochrana dítětě 11 460 000,00 -1 770 700,00 9 689 300,00 0,00 100 027,81 100 027,81 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32 - vybud. zázemí pro techn. a řemesl. obory a vybud.učebny - VZ 3004/3513

0,00 1 900 528,37 1 900 528,37 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32 - vybud. zázemí pro techn. a řemesl. obory a vybud.učebny - D 17969/3513

0,00 81 750,00 81 750,00 ZŠ Litoměřice, Ladova 5 - rekonstr. učebny pro moder. výuku cizích jazyků a infor. - VZ 3005/3514

0,00 1 553 250,00 1 553 250,00 ZŠ Litoměřice, Ladova 5 - rekonstr. učebny pro moder. výuku cizích jazyků a infor. - D 17969/3514

33063/3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu -OP - výzkum, vývoj a vzdělávání  0,00 961 498,00 961 498,00 0,00 961 498,00 961 498,00 ZŠ Litoměřice, U Stadionu -OP - výzkum, vývoj a vzdělávání  33063/3326

1803/1000 úroky z bankovních účtů 601 520,13 -691,02 600 829,11

1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 84 879 000,00 -25 550 300,00 59 328 700,00

116 993 012,63 9 130 952,81 126 123 965,44 30 502 060,50 9 130 952,81 39 633 013,31

Tyto náklady na činnost TDS a BOZP měly být původně hrazeny až v roce 2021. 

Z důvodu ukončení stavby v předstihu, vznikl tento náklad již letos, v roce 2020 a musí být také uhrazen.  
8223/8206

Celkem Celkem

DOTACE K ROZPOČTU ROKU 2020  V Kč
P ř í j m y V ý d a j e 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet

N á z e v ÚZ/ORG

13013/6156 13013/6156



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

ÚZ/ORG
původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 59 328 700,00 55 020 000,00 114 348 700,00
2 daň z příjmů PO za obce 7 000 000,00 -531 000,00 6 469 000,00

daň z příjmů FO ze samostatné placená plátci 101 680 000,00 -20 000 000,00 81 680 000,00
daň z příjmů PO 75 530 000,00 -17 000 000,00 58 530 000,00
daň z přidané hodnoty 174 420 000,00 -18 000 000,00 156 420 000,00

5 1802/1000 poplatek z ubytovací kapacity 350 000,00 -50 000,00 300 000,00
6 1806/1000 poplatek za likvidaci komunálního odpadu 11 550 000,00 30 000,00 11 580 000,00

429 858 700,00 -531 000,00 429 327 700,00

ÚZ/ORG
původní změna nový

3 1001/1000 daň z příjmu PO placená obcí 7 000 000,00 -531 000,00 6 469 000,00

7 000 000,00 -531 000,00 6 469 000,00

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2-3 Skutečná výše daně z příjmu z právnických osob dle daňového přiznání za rok 2019. 

4 Předpokládané daňové výnosy a odhad jejich poklesu.

5-6 Výběr příjmů do konce roku 2020 dle odhadu. 

1 O finanční prostředky ve výši 55 020 000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

4

C e l k e m 

26.8.2020

Mgr. Karel Krejza 
místostarosta

Ing. Iveta Zalabáková
vedoucí odboru

1801/1000

N á z e v
Rozpočet (v Kč)

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

7.9.2020

ekonomický

1. Tabulka P ř í j m y 

N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá  fond:

ÚZ/ORG
původní změna nový

0,00 0,00 0,00

ÚZ/ORG
původní změna nový

1 SF - příspěvek - volnočasový 1 217 000,00 33 000,00 1 250 000,00

2 SF - jednorázové penzijní připojištění 240 000,00 -13 000,00 227 000,00

3 SF - jednorázová sociální výpomoc 60 000,00 -20 000,00 40 000,00

1 517 000,00 0,00 1 517 000,00

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

1-3 Navýšení rozpočtu příspěvku na volnočasový benefit z důvodu nově nastupujících zaměstnanců.
Prostředky převádíme z položek rozpisu ÚZ dle aktuálního rozpočtu do konce roku 2020.

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

hospodářka SF

2037/2500

C e l k e m 

1.7.2020

Mgr. Milan Čigáš  
tajemník MěÚ

předseda SRSF

Monika Pavučková

N á z e v
Rozpočet (v Kč)

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

7.9.2020

 SF

1. Tabulka P ř í j m y 

N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka 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 114 348 700,00 -1 112 000,00 113 236 700,00
2 příspěvky, náhrady vratky 499 400,00 301 000,00 800 400,00
4 správní poplatky, legalizace, vidimace 2 700 000,00 -1 000 000,00 1 700 000,00

117 548 100,00 -1 811 000,00 115 737 100,00

ÚZ/ORG
původní změna nový

3 2006/2000 hardware 900 000,00 189 000,00 1 089 000,00
5 2002/2000 Mírové nám. 15/7 - výtah 2 000 000,00 -2 000 000,00 0,00

2 900 000,00 -1 811 000,00 1 089 000,00

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2-3 Navýšení rozpočtu položky zejména o částku 189 tis. Kč, odměny za zprostředkování od firmy Vodafone Czech 
Republic a.s. (projednáváno v RM dne 30.06.2020) a další navýšení dle skutečného plnění rozpočtu.
Částka 189 tis. Kč bude použita na pořízení videokonferenční techniky. 

4 Výběr příjmů do konce roku 2020 dle odhadu. 

5 Investiční akce se v tomto roce nebude realizovat.

1 O finanční prostředky ve výši 1 112 000 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

C e l k e m 

26.8.2020

Mgr. Milan Čigáš  
tajemník

Ing. Mgr. J. Lachman
vedoucí odboru

N á z e v
Rozpočet (v Kč)

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

7.9.2020

správní

1. Tabulka P ř í j m y 

N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

2805/2000



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

původní změna nový

1

0 0 0

původní změna nový

1 3311/3500 MŠ Mládežnická - generální oprava výtahu 280 000,00 -1 000,00 279 000,00

2 3325/3500 Masarykova ZŠ - výměna okapů a svodů celého objektu 300 000,00 -7 000,00 293 000,00

3 3300/3500 ZŠ, MŠ - havárie, vandalismus 550 000,00 11 000,00 561 000,00

4 3306/3500 MŠ Baarova - výměna povrchu hřistě 33 000,00 -3 000,00 30 000,00

5 3034/3300 příspěvek na lyžařských výcvik 7. tříd ZŠ 200 000,00 -6 000,00 194 000,00

6 3403/3400 vítání občánků, zlaté svatby 70 000,00 6 000,00 76 000,00

1 433 000,00 0,00 1 433 000,00

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

1-6 Nevyčerpaný rozpočet na jednotlivých ÚZ přesouváme v rámci odboru na ZŠ, MŠ - havárie, vandalismus a vítání občánků, zlaté

svatby.

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

26.8.2020

Mgr. Karel Krejza

místostarosta

Ing. Andrea Křížová

vedoucí odboru

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka Výdaje

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

7.9.2020

školství, kultury, sportu a PP

1. Tabulka P ř í j m y 



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 113 236 700,00 16 000,00 113 252 700,00

2 4801/4000 věcná břemena 400 000,00 150 000,00 550 000,00

3 4802/4000 prodej hrobových příslušenství 15 000,00 7 000,00 22 000,00

4 4802/4000 prodej bytů 3 054 000,00 853 000,00 3 907 000,00

5 4803/4400 prodej dřevní hmoty 700 000,00 300 000,00 1 000 000,00

117 405 700,00 1 326 000,00 118 731 700,00

původní změna nový

6 4202/4000 zřízení věcného břemene 0,00 1 326 000,00 1 326 000,00

0,00 1 326 000,00 1 326 000,00

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2-3 Výběr příjmů do konce roku 2020 dle odhadu. 

4 Neočekávané platby - prodej/exekutor/insolvenční správce/stavební spořitelna.

5 Z důvodu kůrovcové kalamitní situace došlo ke změně množství dodávaného dřeva do společnosti Wood & Paper.

6 V souvislosti s nákupem pozemku na Miřejovické stráni za již uvedenou částku tj. 715 900 Kč, musíme požádat 

 o částku 1 325 600 Kč zřízení VCB.

1 O finanční prostředky ve výši 16 000 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 Kč)

C e l k e m 

26.8.2020

Mgr. Karel Krejza

místostarosta

Mgr. Václav Härting

vedoucí odboru

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka Výdaje

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

7.9.2020

správy nemovitého majetku města

1. Tabulka P ř í j m y 



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 113 252 700,00 3 277 000,00 116 529 700,00

19 22008/5000 Příspěvky obcím podle atomového zákona finan. položka 20 174 000,00 -934 000,00 19 240 000,00

2 správní poplatky 206 000,00 74 000,00 280 000,00

3 ovzduší, zeleň, odpady 170 000,00 50 000,00 220 000,00

4 5804/5000 příspěvek na třídění odpadu 2 500 000,00 500 000,00 3 000 000,00

136 302 700,00 2 967 000,00 139 269 700,00

původní změna nový

5 platby za svoz TDO za město 14 000 000,00 1 400 000,00 15 400 000,00

6 platby za svoz separovaného odpadu 4 500 000,00 1 150 000,00 5 650 000,00

7 uložení komunálního odpadu (SONO ÚPOHLAVY) 2 500 000,00 600 000,00 3 100 000,00

8 svoz bioodpadu 1 300 000,00 52 000,00 1 352 000,00

9 kontejnerová stání - opravy 200 000,00 -100 000,00 100 000,00

10 nákup kontejnerů na separovaný odpad 100 000,00 -100 000,00 0,00

11 5809/5000 sběrový dvůr, ul. Nerudova 1 500 000,00 1 100 000,00 2 600 000,00

12 mechanizace pro kompostárnu 2 357 000,00 -1 568 000,00 789 000,00

13 kropící vozy 2 200 000,00 -66 000,00 2 134 000,00

14 LTM - vodovod Na Vinici 3 900 000,00 700 000,00 4 600 000,00

15 výsadba dřevin a květin 700 000,00 300 000,00 1 000 000,00

16 Miřejovická stráň - park 600 000,00 -301 000,00 299 000,00

17 domov důchodců - park 250 000,00 -100 000,00 150 000,00

18 Hvězdárna - park 350 000,00 -100 000,00 250 000,00

34 457 000,00 2 967 000,00 37 424 000,00

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2-4 Výběr příjmů do konce roku 2020 dle odhadu. 

5-8 Navýšení rozpočtu dle aktuálního čerpání.

9 Snížení rozpočtu dle aktuální situace. Finanční prostředky požadujeme použít na pokrytí části navýšení rozpočtu 

SDO Nerudova.

10 V letošním roce nebudeme realizovat nákup kontejnerů. Finanční prostředky požadujeme použít na pokrytí části 

navýšení rozpočtu SDO Nerudova.

11 Navýšení rozpočtu dle aktuálního čerpání.

12-13 Vrácení peněz z již ukončených akcí - financováno z dotace SURAO.

14 Navýšení rozpočtu reaguje na nově zjištěné skutečnosti, které vyvolaly zvýšení rozpočtu - financováno z dotace SURAO.

15 Navýšení rozpočtu a ohledem na objednanou sadbu květin a další plánované výsadby. 

16 Vrácení peněz z ukončené akce (vypršela smlouva na péči, nyní TSM). Vrácené finanční prostředky požadujeme použít  

k navýšení položky výsadba stromů a květin. 

17-18 Snížení rozpočtu s ohledem na současný stav čerpání. Finanční prostředky požadujeme použít na pokrytí části  

navýšení rozpočtu SDO Nerudova.

1 O finanční prostředky ve výši 3 277 000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

2. Tabulka Výdaje

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

7.9.2020

životního prostředí

1. Tabulka P ř í j m y 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

5803/5000

C e l k e m 

5202/5200

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

5001/5000

22008/5000

vedoucí odboru

C e l k e m 

26.8.2020

Mgr. Václav Červín

místostarosta

Ing. Pavel Gryndler



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 116 529 700,00 -2 328 000,00 114 201 700,00

116 529 700,00 -2 328 000,00 114 201 700,00

původní změna nový

2 6002/6100 Nemocnice Litoměřice, a.s. - právní služby 750 000,00 120 000,00 870 000,00

3 6023/6156 Centrum SRDÍČKO - neinv. přísp. PO na platy 6 408 000,00 -1 657 000,00 4 751 000,00

4 6009/6300 Centrum SRDÍČKO - oprava vodovodního potrubí 1 000 000,00 -1 000 000,00 0,00

5 6009/6300 Domov seniorů - přístrojové vybavení 1 697 000,00 -389 000,00 1 308 000,00

6 6009/6300 Domov seniorů - vybavení 360 000,00 -102 000,00 258 000,00

7 6009/6300 Domov seniorů - havárie 0,00 700 000,00 700 000,00

10 215 000,00 -2 328 000,00 7 887 000,00

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Právní služby související s procesem převodu Nemocnice Litoměřice, a.s.

3 Snížení rozpočtu z důvodu poskytnuté dotace prostřednictvím KÚÚK z OP Zaměstnanost - dětská skupina

Jesličky a Zdravá školička.

4 Po dohodě s ředitelkou PO Srdíčko - akce bude přesunuta do roku 2021.

5 Snížení výdajů na základě vysoutěžených cen vybavení.

6 Snížení výdajů na základě skutečného čerpání.

7 Na Domově seniorů na Pahorku jsou v současné době v havarijním stavu dešťové svody ze střechy objektu a také ležatá

kanalizace vně objektu. Jeden dešťový svod ze střechy je v místě stropu rozpojen a při dešti dochází k zatečení vody 

v jednotlivých patrech do sociálních zařízení pokojů a také do prádelny, kde již došlo ke zřícení části stropní konstrukce.

Dále bylo zjištěno porušení spojů u splaškové kanalizace vně objektu. Tyto poruchy budou vyžadovat bourací a také výkopové

práce, aby mohly být odstraněny. 

1 O finanční prostředky ve výši 2 328 000 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

7.9.2020

1. Tabulka P ř í j m y 

sociálních věcí a zdravotnictví

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka Výdaje

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

25.08.2020

Lukas Wünsch

místostarosta

Ing. Bc. Renáta Jurková

vedoucí odboru



pro jednání ve finančním výboru, dne:                                 

předkládá odbor:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 114 201 700,00 2 175 000,00 116 376 700,00

2 8233/8200 údržba a opr.míst.kom.,dopr.značení a jiné činn. 0,00 97 072,80 97 072,80

4 90992/8205 PAVE ČR, Litoměřice - dotace 50 000 000,00 -50 000 000,00 0,00

10 8218/8202 automatické park. zařízení pro kola 15 000,00 5 000,00 20 000,00

164 216 700,00 -47 722 927,20 116 493 772,80

původní změna nový

3 8233/8200 údržba a opr.míst.kom.,dopr.značení a jiné činn. 2 458 000,00 157 072,80 2 615 072,80

5 90992/8205 PAVE ČR, Litoměřice - dotace 50 000 000,00 -50 000 000,00 0,00

6 8002/8100 zjednodušené projekty 2 282 000,00 -400 000,00 1 882 000,00

7 8001/8100 inženýrská činnost 1 138 000,00 400 000,00 1 538 000,00

8 8224/8207 Litoměřice, Českolipská - přechod pro chodce - VZ 1 247 000,00 120 000,00 1 367 000,00

9 8211/8200 stavební úpravy objektů Kasárna pod Radobýlem 6 000 000,00 2 000 000,00 8 000 000,00

63 125 000,00 -47 722 927,20 15 402 072,80

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:
2-3 Finanční příspěvek na dokončení stavby "Litoměřice, ul. Na Výsluní - rekonstrukce povrchu chodníku".

Důvodem je dohoda o společném postupu při realizaci a financování + poplatek za zábor veř. prostranství z akce 

"ul. Nerudova, Nezvalova - rek. kanalizace a vodovodu", kde jsme platili část nákladů na obnovu povrchů + 60 tis. Kč

zhotovení základů pro nové parkovací automaty.

4,5 Dotace na PAVE nebyla čerpána, stavba je zastavena.

6,7 V letošním roce nebudou dokončeny některé projektové dokumentace, zato je potřeba navýšit finanční prostředky  

na inženýrskou činnost. 

8 Chybné zaměření stromu v původní PD (nelze kvůli velikosti pokácet), bylo nutné přeprojektovat a přesunout původně 

plánovanou trasu chodníku a změnit umístění autobusové zastávky. Vzniklé vícepráce vyžadují navýšení vlastních zdrojů 

akce, pro info: vlastní náklady 1 367 000 Kč a dotace 2 855 284,- Kč).

9 Stavební úpravy objektu pokračují výměnou střešních vazníků, dále budou  vyměněna okna, opraveno topení, voda,  

podklady a elektroinstalace. 

10 Výběr příjmů do konce roku 2020 dle odhadu. 

1 O finanční prostředky ve výši 2 175 000 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

7.9.2020

územního rozvoje

1. Tabulka P ř í j m y 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka Výdaje

Ing. Venuše Bunclíková MBA

31.8.2020
místostarosta

vedoucí odboru

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

Mgr. Václav Červín



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 116 376 700,00 100 000,00 116 476 700,00

116 376 700,00 100 000,00 116 476 700,00

původní změna nový

2 DHDM 150 000 63 000,00 213 000,00

3 služby zpracování dat, programové vybavení 170 000 37 000,00 207 000,00

320 000,00 100 000,00 420 000,00

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2-3 V souvislosti s nákupem nových parkovacích automatů, schváleným RM dne 24.08.2020, proběhne nákup 6 kusů nových 

smartphone na provádění kontroly parkování v režimu on-line. Dále realizace propojení Clickpark s programem městské

policie MIMIS.

1 O finanční prostředky ve 100 000 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 Kč)

C e l k e m 

27.8.2020

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta

Ivan Králik

velitel MP

9001/9000

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka Výdaje

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

7.9.2020

městská policie

1. Tabulka P ř í j m y 



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá organizační odbor: dopravy a silničního hospodářství

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 116 476 700,00 -180 000,00 116 296 700,00

116 476 700,00 -180 000,00 116 296 700,00

původní změna nový

2 obměna parkovacích automatů 1 500 000,00 -200 000,00 1 300 000,00

3 parkovací automaty - platba za služby (ClickPark s.r.o.) 0,00 20 000,00 20 000,00

1 500 000,00 -180 000,00 1 320 000,00

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Snížení rozpočtu na základě finální cenové nabídky na obměnu stávajících 8 ks parkovacích automatů.

3 Rozpočtové opatření na pravidelné měsíční platby za služby související s provozem parkovacích automatů

firmě ClickPark s.r.o dle uzavřené smlouvy.

1 O finanční prostředky ve výši 180 000 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

                             

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

7.9.2020

1. Tabulka P ř í j m y 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka Výdaje

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

26.8.2020

Bc. Jan Jakub

vedoucí odboru

8804/8500

  Lukas Wünsch

 místostarosta



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá organizační složka:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 116 296 700,00 17 000,00 116 313 700,00

2 5022/9100 ČEZ Distribuce a.s. 387 000,00 -17 000,00 370 000,00

116 683 700,00 0,00 116 683 700,00

původní změna nový

0,00 0,00 0,00

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Úprava příjmů dle skutečného plnění rozpočtu.

1 O finanční prostředky ve 17 000 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

7.9.2020

SMART CITY LITOMĚŘICE

1. Tabulka P ř í j m y 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka Výdaje

31.8.2020

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta

Ing. Jaroslav Klusák

vedoucí org. složky

SMART CITY LITOMĚŘICE



saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 84 879 000,00

dotace -25 550 300,00

mezisoučet 59 328 700,00

ekonomický 55 020 000,00

mezisoučet 114 348 700,00

správní -1 112 000,00

mezisoučet 113 236 700,00

školství, kultury, sportu a PP

mezisoučet 113 236 700,00

správa nemovitého majetku města 16 000,00

mezisoučet 113 252 700,00

životního prostředí 3 277 000,00

mezisoučet 116 529 700,00

sociálních věcí a zdravotnictví -2 328 000,00

mezisoučet 114 201 700,00

stavební úřad

mezisoučet 114 201 700,00

územního rozvoje 2 175 000,00

mezisoučet 116 376 700,00

městská policie 100 000,00

mezisoučet 116 476 700,00

útvar PROLIDI

mezisoučet 116 476 700,00

komunikace, marketingu a CR

mezisoučet 116 476 700,00

útvar obrany a krizového řízení

mezisoučet 116 476 700,00

obecní živnostenský úřad

mezisoučet 116 476 700,00

dopravy a silničního hospodářství -180 000,00

mezisoučet 116 296 700,00

organizační složka SMART CITY LITOMĚŘICE 17 000,00

mezisoučet 116 313 700,00

stav po 4. RO ve FV 116 313 700,00

4. RO ve FV celkem 31 434 700,00

členění dle odborů, útvarů zdroje z min. let



Celkový výběr daní za období 1-8/2020 s porovnáním na období 1-8/2019   
(údaje v tis. Kč)

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

96 870 101 680 2 220 1 920 7 160 8 150 74 050 75 530 8 000 7 000 164 800 174 420 22 900 21 300

1 8 382 8 869 214 157 612 653 4 761 1 624 14 844 15 260 204 444

2 7 887 8 200 115 109 704 766 451 650 17 542 18 797 143 28
3 6 662 247 437 12 850 8 080 77

22 931 17 069 576 266 1 753 1 419 18 062 2 274 0 0 40 466 34 057 424 472

4 6 069 13 804 326 514 1 036 4 190 15 951 10 712 19 586 48 73

5 7 420 1 568 595 568 301 17 436 14 118 15 30
6 8 195 5 393 703 651 10 844 5 694 6 291 6 469 12 728 9 273 15 322 14 833

21 684 20 765 0 326 1 812 2 255 15 335 21 645 6 291 6 469 40 876 42 977 15 385 14 936

7 8 455 7 902 485 888 766 15 919 10 439 13 926 13 260 430 436

8 8 314 8 191 827 766 17 426 18 157 196 322
9

16 769 16 093 485 0 1 715 1 532 15 919 10 439 0 0 31 352 31 417 626 758

10

11
12

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

61 384 53 927 1 061 592 5 280 5 206 49 316 34 358 6 291 6 469 112 694 108 451 16 435 16 166

%
plnění

246 170 218 700
67 57

1511

VÝBĚR DANÍ 

Měsíc

FO-placena plátci FO-placena popl. FO-vybíraná srážkou PO PO-OBCE DPH Daň z nemovitých věcí

1111 1112 1113 1121 1122 1211

63 53 48 31 74 72 76

CELKEM výběr daní (bez PO-OBCE)
% plnění (bez PO-OBCE)

Rozdíl plnění +/-
-27 470(bez PO-OBCE)

67 45 79 92 68 6264
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Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 17. 9. 2020
Číslo bodu: 7
Název bodu: Dotační program "Podpora sociálních služeb pro rok 2020" - 2. kolo
Zodpovídá: Ing. Renáta Jurková

Soulad s rozpočtem města: Dotace budou poskytnuty z ÚZ 6400 podpora soc. služeb (schválený rozpočet na rok
2020).

Zpracoval/a/i: Jan Vochomůrka

Důvodová zpráva:
Usnesením Zastupitelstva města Litoměřice ze dne 5.12.2019 byl schválen rozpočet na rok
2020.Následně dne 10.12.2019 byl vyhlášen dotační program „Podpora sociálních služeb pro rok
2020“ (dále jen „Program“). Program je zaměřen na registrované sociální služby dle zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách, které jsou zařazeny v Základní síti kraje. Všechny služby
zařazené do této sítě obdržely Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální
služby zařazené do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje. Součástí Pověření je kalkulace
vyrovnávací platby, která představuje celkovou výši finančních prostředků z veřejných rozpočtů,
kterou sociální služba potřebuje k zajištění dostupnosti poskytované sociální služby vedle
prostředků, které získá vlastní činností. Od roku 2016 tedy dochází ke změně financování sociálních
služeb tzv. vyrovnávací platbou. Město Litoměřice se poskytnutím dotací na soc. služby připojí k
Pověření Ústeckého kraje.V rámci Programu bylo přijato 15 žádostí v rámci II. kola. Po hodnocení
žádostí dle kritérií
Programu bylo Odborem sociálních věcí a zdravotnictví přistoupeno k navržení dotací dle přílohy č. 1
tohoto návrhu. Program podpory sociálních služeb pro rok 2020 i vzor smlouvy o poskytnutí dotace z
rozpočtu města Litoměřice byla konzultována s Odborem - Kancelář starosty a tajemníka. Vzor
smlouvy viz příloha orig. zápisu.
Dotace budou poskytnuty z ÚZ 6400 podpora soc. služeb (schválený rozpočet na rok 2020).

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../4/2020

a) ZM schvaluje poskytnutí dotací z dotačního programu „Podpora sociálních služeb pro rok 2020 -
2.kolo“ subjektům, ve výši a na účely uvedené v příloze č. 1 (viz příloha orig. zápisu).

b) ZM schvaluje přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování
sociálníslužby zařazené do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2018-2021
uvedené v příloze č.1 (viz příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: Priloha_c_1_Pridelene_dotace_2020.pdf
Příloha č. 2: Priloha_c_2_Vzor_smlouvy_o_dotaci_2020.pdf

V Litoměřicích 10.09.2020

Předkládá/jí: Lukas Wünsch (místostarosta)



Název poskytovatele IČ Adresa Identifikátor Druh sociální služby Název služby - účel dotace Výše dotace 2.kolo

Oblastní spolek ČČK Litoměřice 426105 Tylova1239/16, Litoměřice 2467540 Kontaktní centra Kontaktní centrum Litoměřice 150 000

Diecézní charita Litoměřice 40229939 Kosmonautů 2022, Litoměřice 7429073 Odborné sociální poradenství
Poradenské centrum Litoměřice, Poradna pro 

osoby v zadluženosti 10 000

Farní charita Litoměřice 46769382 Zahradnická 1534/4, Litoměřice 5488355 Odlehčovací služba
Domov na Dómském Pahorku – odlehčovací služba 

pobytová 10 000

Farní charita Litoměřice 46769382 Švermova 2099/16, Litoměřice 3403190 Pečovatelská služba Pečovatelská služba 25 000

Farní charita Litoměřice 46769382 Marie Pomocné 48, Litoměřice 2241142 Azylové domy
Středisko sociální prevence a humanitární pomoci 

– azylový dům 42 000

Naděje 00570931 Želetická 9, Litoměřice 8870904 Terénní program Dům Naděje Litoměřice - Litoměřice 25 000

Naděje 00570931 Želetická 11, Litoměřice 5510903 Noclehárna pro ženy Dům Naděje Litoměřice, noclehárna pro ženy
3 000

Naděje 00570931 Masarykova 301/21, Litoměřice 9593299

Sociálně aktivizační

služby pro

rodiny s dětmi

Středisko Naděje Litoměřice

37 000

Fokus Labe, z.ú. 44226586 Velká Krajská 47/7, Litoměřice 9425002 Odborné sociální poradenství Odborné sociální poradenství Litoměřice 5 000

Fokus Labe, z.ú. 44226586 Velká Krajská 47/7, Litoměřice 1015984 CDZ - sociální rehabilitace CDZ - sociální rehabilitace 15 000

Fokus Labe, z.ú. 44226586 Velká Krajská 47/7, Litoměřice 4265731

Sociálně aktivizační služby pro 

seniory a osoby se zdravotním 

postižením

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením
3 000

Fokus Labe, z.ú. 44226586 Velká Krajská 47/7, Litoměřice 1657475 Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Litoměřice 7 000

CPNRP 26999234 Teplická 3, Litoměřice 1501687

Sociálně aktivizační

služby pro

rodiny s dětmi

Centrum pro náhradní

rodinnou péči,

o.p.s. 38 000

Hospic sv. Štěpána - OSP 65081374 Svatováclavská 17, Litoměřice 1451339 Odborné sociální poradenství Odborné sociální poradenství 15 000

Hospic sv. Štěpána - odlehčovací sl. 65081374 Svatováclavská 17, Litoměřice 6770385 Odlehčovací služba Odlehčovací služba 65 000

CELKEM 450 000

Příloha č. 1 - přehled subjektů, které obdrží dotaci v rámci programu Podpora sociálních služeb na rok 2020
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SMLOUVA Č. SOC/00x/2020 O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA 

LITOMĚŘICE 

(dále jen „Smlouva“) 

k účelu dotace na „Podporu sociálních služeb“ 

a to na období 1.1.2020 – 31.12.2020 

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 Litoměřice 

IČO: 00263958 

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, 412 01 

zastoupeno: místostarostou města Lukasem Wünschem 

bankovní spojení: Komerční banka a. s., č. účtu: 19-1524471/0100 

na straně jedné jako „poskytovatel dotace“ nebo „Město Litoměřice“ 

a 

jméno, příjmení/název organizace 

IČO: 

se sídlem: 

zastoupena:  

bankovní spojení:  

č. účtu:  

na straně druhé jako „příjemce dotace“ 

 

společně též jako smluvní strany 

 

uzavírají níže uvedeného dne tuto Smlouvu 

Článek I. 

Výše a způsob poskytnutí dotace 

1. Poskytovatel dotace na základě žádosti příjemce dotace podané podle § 10a odst. 3 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů, v souladu s ust. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, a ve smyslu usnesení Rady/Zastupitelstva města Litoměřice 

č.40/2/2020, ze dne 23.4.2020, poskytuje ze svého rozpočtu na rok 2020 dotaci na 

výdaje spojené se sociální službou „…………..“ ve výši ………… Kč 

(slovy: ………… korun českých). 
 

Název soc. služby druh soc. služby identifikátor částka v Kč 
    

    

    

    

    

 

dále jen „sociální služba“. 
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2. Dotace bude poskytnuta příjemci dotace jednorázově, převodem na jeho účet uvedený 

v záhlaví Smlouvy. Dotace bude vyplacena do 30 dnů od podpisu Smlouvy.  

3. V případě, že dotace nebude příjemcem dotace využita v plné výši, je příjemce dotace 

povinen tuto nevyčerpanou část vrátit nejpozději do 15. února následujícího roku na 

účet poskytovatele dotace. 

Článek II. 

Účel využití dotace 

1. Předmětem této Smlouvy je zajištění poskytování sociální služby definované v čl. I. 

Smlouvy, ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí ustanovení 

zákona o sociálních službách. 

2. Místem plnění a poskytování sociální služby podle této Smlouvy je území města 

Litoměřice. 

3. Dotace je poskytnuta účelově na poskytování sociální služby poskytovatele 

„…………………..“, a lze ji použít pouze na úhradu mzdových a provozních  

nákladů, přičemž z dotace lze hradit pouze osobní náklady pracovníků uvedených v § 

115 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách (sociální pracovníci, 

pracovníci v sociálních službách, zdravotničtí pracovníci, pedagogičtí pracovníci, 

manželští a rodinní poradci a další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují sociální 

služby). 

4. Město Litoměřice touto Smlouvou přistupuje k pověření Ústeckého kraje č. …… 

k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do Základní sítě 

sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019-2020, vydané poskytovateli 

Ústeckým krajem dne …………s tím, že finanční podpora (dotace) poskytnutá na 

základě této Smlouvy tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací platby hrazené 

poskytovateli v souladu s Rozhodnutím Komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o 

fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek 

veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného 

hospodářského zájmu (2012/21/EU). 

Článek III. 

Práva a povinnosti smluvních stran a vyúčtování dotace 

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

1. Použít dotaci za účelem realizace vybrané sociální služby, pro kterou byla dotace 

poskytnuta a to do 31.12.2020. 

2. Příjemce dotace je povinen použít dotaci pouze v souladu s touto Smlouvou, 

Programem a právními předpisy, zejména se zákonem č. 250/2000 Sb.,  

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,  

a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Zajistit poskytování sociální služby v rozsahu a za podmínek stanovených touto 

Smlouvou s odbornou péčí, řádně a včas. Příjemce dotace je povinen použít ke splnění 

svých povinností z této smlouvy osob s náležitou kvalifikací dle zákona č. 108/2006 

Sb. Příjemce dotace má povinnost být způsobilým a registrovaným poskytovatelem 

sociální služby po celou dobu trvání této Smlouvy. 

4. Na žádost poskytovatele dotace bezodkladně písemně poskytnout požadované 

doplňující informace související s poskytovanou sociální službou. 

5. Příjemce prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy je účtem příjemce 

dotace. 
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6. Vést řádně a odděleně v účetní evidenci čerpání prostředků od poskytovatele dotace.  

7. Ke dni podpisu této Smlouvy doložit čestné prohlášení o bezdlužnosti a o tom, že 

příjemce dotace 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. 

8. 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. 

9. Uvádět viditelně na všech písemnostech a při všech akcích souvisejících s realizací 

sociální služby, že aktivita nebo služba byla podpořena Městem Litoměřice. Příjemce 

se zavazuje informovat veřejnost o činnostech podporovaných Městem Litoměřice.  

10. Předat poskytovateli dotace finanční vypořádání dotace a písemnou závěrečnou zprávu 

o poskytnuté dotaci na předepsaném formuláři. Finanční vypořádání dotace a 

závěrečnou zprávu je příjemce dotace povinen předložit v případě předčasného 

ukončení poskytování služby do dvou měsíců po ukončení poskytování služby, 

v případě řádného ukončení nejpozději do 15. února roku následujícího po roce, na 

který byla dotace přiznána. Nedodržení termínu pro předložení finančního vypořádání 

dotace a závěrečné zprávy poskytovateli je důvodem pro nepřidělení dotace 

z programu na další rok. 

11. Ke dni podpisu Smlouvy splňuje všechny podmínky stanovené platnými právními 

předpisy ČR pro to, aby mohl řádně poskytovat sociální službu podle této Smlouvy, 

zejména že disponuje dostatečným technickým a personálním vybavením pro 

poskytování sociální služby a je držitelem příslušné registrace poskytovatele 

sociálních služeb. 

12. Na originálech dokladů proplácených z dotace Města Litoměřice bude uvedeno:  

„Tento náklad je hrazen z dotace Města Litoměřice“. 

13. Obdrží-li v průběhu příslušného kalendářního roku příjemce dotace duplicitně finanční 

prostředky na tutéž sociální službu financovanou Městem Litoměřice (např. od MPSV 

ČR, fondů EU apod.), oznámí neprodleně tuto skutečnost poskytovateli dotace  

a dotaci vrátí do 14 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost podmiňující vrácení dotace. 

14. Smluvní strany prohlašují, že žádný údaj uvedený v této Smlouvě, včetně jejích příloh, 

není označován za obchodní tajemství. Příjemce dotace bere na vědomí, že Město 

Litoměřice jako povinný subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na žádost poskytne tuto Smlouvu  

a veškeré informace související s poskytnutím dotace i pokud nejsou v této Smlouvě 

uvedeny (např. o daňových podkladech, předávacích protokolech či jiných 

písemnostech). Ke zpracování osobních údajů příjemce dotace, popř. jeho statutárního 

zástupce potřebných k poskytnutí dotace a uzavření této Smlouvy je poskytovatel 

dotace oprávněn ve smyslu čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 

volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení  

o ochraně osobních údajů - „GDPR“). 

Příjemce dotace bere na vědomí, že pokud je na základě této Smlouvy poskytnuta 

dotace ve výši 50 tis. Kč nebo vyšší, bude tato Smlouva zveřejněna ve smyslu zákona 

č. 250/2000 Sb. a zákona č. 340/2015 Sb. v Registru smluv (ISRS). 
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Článek IV. 

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 bere na vědomí, že monitoring realizace vybrané sociální služby 

provádí Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Litoměřice; příjemce dotace se 

zavazuje poskytovat pracovníkům tohoto odboru veškerou součinnost včetně 

předkládání listin, podávání vysvětlení a umožnění kontroly průběhu samotné aktivity, 

na kterou byla dotace poskytnuta. 

3. 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 dotace, 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. 

4. Příjemce dotace se zavazuje informovat poskytovatele dotace bezodkladně o všech 

provedených kontrolách ze strany jiných subjektů než poskytovatele dotace, o všech 

navržených nápravných opatřeních, která budou výsledkem těchto kontrol, a o jejich 

splnění.  

Článek V. 

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, 
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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 a nepředloží závěrečnou zprávu 

v termínech stanovených touto Smlouvou, 

g) příjemce dotace neinformuje veřejnost o aktivitách konaných v rámci sociální služby, 

neaktualizuje údaje o poskytované službě v elektronickém katalogu sociálních služeb 

poskytovatele 

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.  

Článek VI. 

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 
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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 Článku III. odst. 8 a v Článku IV. odst. 4 této Smlouvy. Za 

porušení těchto povinností se stanoví odvod ve výši 2 000 Kč z přidělené dotace. Při 

porušení několika méně závažných povinností se odvody za porušení rozpočtové 

kázně sčítají, nestanoví-li veřejnoprávní smlouva jinak.  

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. 

Článek VII. 

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. Případné spory z právních poměrů při poskytnutí této dotace rozhoduje podle 

správního řádu v přenesené působnosti Krajský úřad Ústeckého kraje. 

3. Práva a povinnosti vzniklé z této Smlouvy a na jejím základě není příjemce dotace 

oprávněn postoupit na třetí osobu.  

4. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž po jednom vyhotovení 

obdrží poskytovatel dotace a příjemce dotace. 

5. 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. 

6. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky za souhlasu obou 

smluvních stran, platnost těchto dodatků je podmíněna souhlasem Rady nebo 

Zastupitelstva města Litoměřice. 

7. Veškerou komunikaci mezi smluvními stranami zajišťuje Odbor sociálních věcí  

a zdravotnictví, úsek komunitního plánování, Městského úřadu Litoměřice. 

8. 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.  

9. Smluvní strany podpisem této Smlouvy potvrzují, že ve smyslu § 1770 občanského 

zákoníku mezi sebou před uzavřením této Smlouvy ujednaly dohodu, podle které je 
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tato Smlouva platně uzavřena dnem podpisu poslední ze smluvních stran a nabývá 

účinnosti dnem zveřejněním této Smlouvy v ISRS.  

10. 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. 

11. 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. 

 

V Litoměřicích dne: 

 

 Za poskytovatele: Za příjemce: 

………………………… ………………………… 

 Lukas Wünsch xxx 

 místostarosta ředitel 
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Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 17. 9. 2020

Číslo bodu: 8
Název bodu: Změna termínu čerpání dotace – BIO ILLUSION s.r.o.
Zodpovídá: Ing. Andrea Křížová
Zpracoval/a/i: Dagmar Zelená

Důvodová zpráva:
Žádost Bio Illusion s.r.o. ze dne 3. 7. 2020 týkající se prodloužení termínu pro využití poskytnuté
dotace až do roku 2021 (viz.příloha orig. zápisu).
Zastupitelstvo města Litoměřice dne 11. 4. 2019 schválilo usnesením č. 31/2/2019 dotaci ve výši 250
000 Kč společnosti   Bio   Illusion s.r.o.,  se  sídlem Jabloňová 2929/30,  106 00 Praha 10,  IČO:
62908049 na uskutečnění projektu natáčení komedie ze školního prostředí s názvem "Název jsem
zapomněl", které mělo proběhnout v Litoměřicích a blízkém okolí v roce 2019. V tomto roce se
tvůrcům film bohužel nepodařilo realizovat a Zastupitelstvo města Litoměřice dne 5. 12. 2019 pod
usnesením č. 163/5/2019 schválilo uzavření Dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
dotace, ve kterém bylo prodlouženo předložení finančního vypořádání dotace do 15. 12. 2020. Z
důvodu  uvedených  v  přiložené  žádosti  (coronavirová  epidemie)  se  bohužel  tvůrcům  film
nepodaří realizovat ani v tomto roce. Zastupitelstvu města Litoměřice je z těchto důvodů předkládán
Dodatek č. 3, ve kterém jsou zahrnuty změny týkající se data konání projektu a prodloužení termínu
použití dotace do roku 2021 resp. předložení finančního vypořádání dotace do 15.12.2021  - viz
příloha orig. zápisu. 
Dle Čl. 8 odst. 4 uvedené smlouvy lze smlouvu měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky za
souhlasu obou smluvních stran, platnost těchto dodatků je podmíněna souhlasem Zastupitelstva
města Litoměřice.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../4/2020

ZM schvaluje:

a) Bio Illusion s.r.o., Jabloňová 2929/30, 106 00 Praha 10, IČO: 629080479 prodloužení termínu
čerpání dotace na projekt natáčení filmové komedie "Název jsem zapomněl"  v částce 250 tis. Kč, a
to nejpozději do 15.12.2021,
b) dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. ŠKAS/162/2019 uzavřené dne 25. 4.
2019  mezi  Městem  Litoměřice  a  Bio  Illusion  s.r.o.,  Jabloňová  2929/30,  106  00  Praha  10,
IČO:629080479 (viz příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: Zadost_o_zmenu_terminu_cerpani_dotace_Bio_Illusio_s_r_o.pdf
Příloha č. 2: Dodatek_c_3_k_VPS_o_dotaci_Bio_Illusion.pdf

V Litoměřicích 10.09.2020

Předkládá/jí: Mgr. Karel Krejza (místostarosta)
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DODATEK č. 3 
k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. ŠKAS 162/2019  

uzavřené dne 25. 4. 2019  

 
Město Litoměřice 
se sídlem Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 
IČO: 002 63 958 
zastoupené ve věcech smluvních místostarostou města 
Mgr. Karlem Krejzou 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 1524-471/0100 
(dále jen poskytovatel) 
 
a 
 
BIO ILLUSION s.r.o. 
se sídlem Jabloňová 2929/30, 106 00 Praha 10 
IČO: 62908049 
zastoupené Miloslavem Šmídmajerem 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s. 
číslo účtu: 4200013242/6800 
(dále jen příjemce) 

 

výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3  

k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. ŠKAS 162/2019 uzavřené dne  

25. 4. 2019 (dále jen „Smlouva“) 

I. 

 
1. Znění Čl. 1 odstavce 1 shora uvedené Smlouvy se nahrazuje následovně:  

 
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí jednorázové účelové dotace ze strany poskytovatele 
na částečnou úhradu výdajů (honoráře, propagace, nákup drobného materiálu, nákup 
kostýmů, ubytování, nájemné, materiál pro stavby a rekvizity, úklid, náklady na kompars) 
přímo souvisejících s natáčením komedie ze školního prostředí s názvem „Název jsem 
zapomněl“, které bude probíhat v roce 2021 v Litoměřicích a blízkém okolí.  

 
 

 
2. Znění Čl. 4 odstavce 1 shora uvedené Smlouvy se nahrazuje následovně: 

 
1. V případě, že příjemce nepředloží finanční vypořádání dotace do 15. 12. 2021, nebude 
dotace čerpána z rozpočtu poskytovatele a nebude příjemci vyplacena. 
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II. 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 

2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 3 byl sepsán z jejich pravé a svobodné 

vůle, nikoliv v tísni nebo jinak nevýhodných podmínek, přečetly si jej a souhlasí bez 

výhrad s jeho obsahem. Na důkaz připojují své vlastnoruční podpisy.  

3. Uzavření tohoto Dodatku č. 3 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace  

č. ŠKAS 162/2019 bylo schváleno Zastupitelstvem města Litoměřice dne 17. 9. 2020 

pod usnesením č. XXX/X/2020.  

4. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv 

(ISRS). 

 

V Litoměřicích dne     V Litoměřicích dne 

 

 

 

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

Město Litoměřice     Miloslav Šmídmajer 

zastoupené místostarostou   BIO ILLUSION s.r.o. 

Mgr. Karlem Krejzou 
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Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 17. 9. 2020

Číslo bodu: 9

Název bodu: Žádost o poskytnutí dotace - Vánoční trhy 2020 - Zahrada Čech
s.r.o.

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

Důvodová zpráva:

Dne 3. 8. 2020 byla doručena na odbor ŠKSaPP žádost společnosti Zahrada Čech o poskytnutí dotace
z rozpočtu města Litoměřice v částce 300 000 Kč  na realizaci  Vánočních trhů v roce 2020 -
"Pohádkové vánoce" - detail viz příloha orig. zápisu. 
V loňském roce byl Zahradě Čech s.r.o., jako organizátorovi akce, odsouhlasen koncept Vánočních
trhů  pro  následujících  5  let.  Průběh  loňských  Vánočních  trhů  splňoval  všechny  nastavené  a
odsouhlasené podmínky.
Letošní Vánoční trhy budou pokračovat další etapou rozšíření mobiliáře, která zahrnuje doplnění
světelné dekorace prostranství, úpravu otevírací doby a změnu rastrového rozmístění prostoru. 
Obchodní,  marketingová  a  provozní  ředitelka  Zahrady  Čech  Litoměřice  Bc.  Michaela  Mokrá
seznámila členy komise kultury na jejich zasedání dne 1. 7. 2020 s programem Vánočních trhů pro
letošní rok. V úvodu shrnula průběh loňských vánočních trhů.  S přihlédnutím k podnětům ze strany
návštěvníků byl  sestaven koncept  vánočních  trhů pro  letošní  rok,  který  v  jednotlivých sekcích
představila členům komise (téma, dekorace,  program, sortiment,  prostor,  …).  Návrh byl  komisí
kultury schválen a doporučen k předložení do Rady města resp. Zastupitelstva města. Rada města na
svém jednání dne 24.8.2020 poskytnutí dotace doporučila.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../4/2020

ZM schvaluje:

a) poskytnutí dotace ve výši 300 000 Kč Zahradě Čech s.r.o, se sídlem Na Vinici 948/13, 412 01
Litoměřice, IČO: 22794701 na uskutečnění projektu Vánoční trhy 2020, které se budou konat ve
dnech 11. 12. - 23. 12. 2020,
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: NABIDKA_VANOCNI_TRHY_2020_ZC.pdf
Příloha č. 2: VPS_o_posk_dotace_ZC_Vanocni_trhy_2020.pdf
Příloha č. 3: RO_ZM_17_09_2020_ZC_Vanocni_trhy.pdf

V Litoměřicích 10.09.2020

Předkládá/jí: Mgr. Karel Krejza (místostarosta)



VÁNOČNÍ 
TRHY

POHÁDKOVÉ
VÁNOCE



 Téma korespondující s prostorovou dekorací
 Snaha o uzavřený čistý prostor z pohledu Radnice
 Vstupní brány
 Nový betlém
 Hlídaný sortiment
 Zajímavý program – místní umělci + adventní program
 Aktivity pro děti – dětské workshopy, soutěže, zdobení vánočních 

stromečků

ZHODNOCENÍ TRHŮ Z LOŇSKÉHO ROKU
ANDĚLSKÉ VÁNOCE



ZHODNOCENÍ TRHŮ Z LOŇSKÉHO ROKU
ANDĚLSKÉ VÁNOCE - DEKORACE



ZHODNOCENÍ TRHŮ Z LOŇSKÉHO ROKU
ANDĚLSKÉ VÁNOCE - SORTIMENT



ZHODNOCENÍ TRHŮ Z LOŇSKÉHO ROKU
ANDĚLSKÉ VÁNOCE - OBČERSTVENÍ



ZHODNOCENÍ TRHŮ Z LOŇSKÉHO ROKU
ANDĚLSKÉ VÁNOCE - PROGRAM



ZHODNOCENÍ TRHŮ Z LOŇSKÉHO ROKU
ANDĚLSKÉ VÁNOCE – ZÁJEM LIDÍ



VÁNOČNÍ TRHY 2020
POHÁDKOVÉ VÁNOCE – TÉMA

TÉMA: „POHÁDKOVÉ VÁNOCE“

 jeden z hlavních symbolů Vánoc
motiv líbící se dětem
 na daném motivu bude postavena dekorace, workshopy i program
 široký obsah pojetí
možnost využití předchozí dekorace – sněhuláci, andělé, dárky



 Uzavřený celek – jednotný 
prostor
 Systém vstupních bran viz 

loňský rok
 Systém prostoru bez 

zaparkovaných aut z 
pohledu Radnice –
umístění světelné 
dekorace a stromků

 Využití dřevěných prvků –
stánky, pódium, dřevěný 
betlém, dřevěné stoly, 
odpadkové koše a doplňky

 Živá aranž

VÁNOČNÍ TRHY 2020
POHÁDKOVÉ VÁNOCE – PROSTRANSTVÍ



 Prostor je potřeba nazdobit –
světelné dekorace

 Nový světelný vizuál 
vánočního stromu

 Světelná fontána – střídmě
 Stromky
 Systém celkového uzavření 

prostoru v jednotném 
designu

VÁNOČNÍ TRHY 2020
POHÁDKOVÉ VÁNOCE – DEKORACE



VÁNOČNÍ TRHY 2020
POHÁDKOVÉ VÁNOCE – BETLÉM



 Prodejci v dřevěných stáncích i v 
průchozí uličce mezi jednou a druhou 
stranou náměstí

 Nová otevírací doba trhů: 11 – 20hod

 Obsazenost
 Řemesla – nákladná záležitost
 Prodejci vánočního sortimentu
 Školy
 Ostatní subjekty
 Občerstvení
 Ostatní prodejci

 Sortiment prodejců na vnitřní ploše trhů 
bude vybírán tak, aby co nejvíce 
korespondoval s charakterem Vánoc.

VÁNOČNÍ TRHY 2020
POHÁDKOVÉ VÁNOCE – PRODEJCI



Doprovodný program bude
opět sestavován z místních
umělců, dětí z mateřských
školek, škol i dalších dětských
institucí a adventní víkend pak
bude doplněn o známou
osobnost.

Novinkou letošních trhů bude
LED obrazovka umístěná na
zadní části pódia, na kterou
budeme promítat vánoční
animace, dětské motivy a
pohádková představení

VÁNOČNÍ TRHY 2020
POHÁDKOVÉ VÁNOCE – PROGRAM



 Soutěž pro MŠ o Nejkrásnější stromeček.
 Workshopy pro děti – tvořivé dílničky (každý den od 15 – 17hod)

VÁNOČNÍ TRHY 2020
POHÁDKOVÉ VÁNOCE – PROGRAM

 Letošní novinkou bude Ježíškova pošta – speciálně
vyčleněný koutek, kde bude umístěna schránka na
dopisy. Vytvoříme mustr dopisního papíru, který
rozdáme v mateřských školách a na ZŠ 1. stupně v 1 a
2 třídě. Vyplněný dopis se zpáteční adresou pak
budou moci děti vhazovat do schránky od 11.12. do
18.12.2020. My budeme na dopisy odpovídat
univerzálním dopisem, kam se budou jen doplňovat
potvrzovací přání a jméno – tyto dopisy budeme
posílat poštou zpět (tak se dozví i rodiče, co si jejich
děti přejí)



Co Popis Částka bez DPH 2020

Technické 
zabezpečení

Příprava, průběh a úklid akce, 
personální zajištění, mobiliář 

300 000,-

Dekorace + 
vizuál

Světelné dekorace, pódium, 
dekorace v prostoru, inzerce, 
reklamní materiál

800 000,- 150 000,-

Prodejci Řemesla, školy, instituce 50 000,-

Program pódium Hlavní i doprovodný program 300 000,- 150 000,-

Program mimo 
pódium

Ježíškova pošta, workshopy pro 
děti, soutěže

50 000,-

CELKEM 1 500 000,- 300 000,-

VÁNOČNÍ TRHY 2020
POHÁDKOVÉ VÁNOCE – FINANCE
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  
č. ŠKAS/XXX/2020 

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 Litoměřice 
se sídlem Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 
IČO: 002 63 958 
zastoupené: místostarostou Mgr. Karlem Krejzou 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 1524-471/0100 
(dále jen poskytovatel) 
 
a 
 
Zahrada Čech s.r.o. 
se sídlem Na Vinici 948/13, 41201 Litoměřice 
IČO: 22794701 
zastoupená: Lukasem Wünschem 
bankovní spojení: ČSOB a.s. 
číslo účtu: 262738945/0300 
(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, nákup drobného materiálu, nákup 
dekorace exteriéru, nákup odměn a cen, pronájmy prostor, pronájmy atrakcí, půjčovné, 
propagace, reklama, grafické práce, tisk, zvuk, technika, osa,) spojených s realizací 
Vánočních trhů Litoměřice, (téma Pohádkové Vánoce), které se budou konat ve dnech 
11. – 23. 12. 2020 na Mírovém náměstí v Litoměřicích. 
 
 
 

Čl. 2 
Výše a způsob poskytnutí dotace 

 
1. Poskytovatel na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a ve 
smyslu usnesení Zastupitelstva města Litoměřice č. XXX/X/2020 ze dne 17. 9. 2020, 
poskytuje příjemci ze svého rozpočtu na rok 2020 jednorázovou účelovou dotaci na výdaje 
uvedené v Čl. 1 této smlouvy ve výši 300 000 Kč (slovy: Tři sta tisíc korun českých).  
 
2.Dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodem z účtu poskytovatele  
č. 1524-471/0100 na účet příjemce č. 262738945/0300 vedeného u ČSOB a.s., nejpozději 
do 14 dnů 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).   
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3. Příjemce se zavazuje předložit poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté dotace 
nejpozději do 15. 2. 2021. 
 
 

Čl. 3 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
Příjemce dotace prohlašuje, že dotaci přijímá 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 
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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. o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů v platném znění.  
 
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 
Finanční vypořádání dotace 

 
1. V případě, že příjemce nedoloží náklady ve výši přiznané dotace, je příjemce povinen 
nevyužitou dotaci vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to 
nejpozději do 15. 2. 2021.  
 
2. Dotace nebude vyplacena, pokud poskytovatel po uzavření smlouvy 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 
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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.  
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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 
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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. 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.  
 
6. 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. 
 
7. 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.  
 
8. 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. 
 
9. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (ISRS). 
 
 
 
V Litoměřicích dne      V Litoměřicích dne  
 
 
 
 
…………………………………..   ………………………………………….. 
Město Litoměřice     Zahrada Čech s.r.o. 
zastoupené místostarostou   zastoupená statutárním zástupcem 
Mgr. Karlem Krejzou    Lukasem Wünschem 

 

 



pro jednání v ZM, dne:

předkládá odbor:

ÚZ/ORG

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 300 000 300 000

2

0 300 000 300 000

ÚZ/ORG

původní změna nový

3401/3400 Zahrada Čech  s.r.o. - Vánoční trhy v Litoměřicích 0 300 000 300 000

0 300 000 300 000

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Žádost společnosti Zahrada Čech o poskytnutí dotace pro pořádání Vánočních trhů v roce 2020 - viz příloha.

1 O finanční prostředky ve výši 300 000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

C e l k e m 

31.8.2020

Mgr. Karel Krejza 

místostarosta

    Ing. Andrea Křížová

vedoucí odboru

N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO ZM

17.9.2020

školství, kultury sportu a PP

1. Tabulka P ř í j m y 

N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e
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Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 17. 9. 2020

Číslo bodu: 10
Název bodu: Prominutí dluhu – smluvní pokuta
Zodpovídá: Ing. Andrea Křížová
Zpracoval/a/i: Ing. Andrea Křížová

Důvodová zpráva:
Smlouva o dílo na realizaci VZ "Vybudování odborných učeben v půdním prostoru Masarykovy ZŠ"
uzavřená dne 28.5.2020, ve které se zhotovitel společnost HARTEX CZ s.r.o., IČO: 25048902 v čl.
11.1 zavázala předat městu Litoměřice do 10 dnů ode dne účinnosti Smlouvy o dílo originál záruční
listiny k bankovní záruce s platností do 31. března 2021 zajišťující práva města Litoměřice vůči
HARTEX CZ na řádné a včasné provedení díla dle Smlouvy o dílo, zejména práva z odpovědnosti za
vady díla, na náhradu újmy, smluvní pokuty a obdobné sankce a nároky vyplývající ze Smlouvy o dílo
a v její souvislosti, z níž vyplývá neodvolatelný závazek výstavce uspokojit město Litoměřice do výše
500.000,- Kč, a to bez odkladu a bez námitek jen na základě obdržení první písemné výzvy města
Litoměřice, bez podmínky na předložení dalších listin pro uplatnění práva ze záruční listiny k
bankovní záruce (performance bondu).
Zároveň bylo v čl. 13.1.2 Smlouvy o dílo, že HARTEX CZ s.r.o. je povinna zaplatit městu Litoměřice
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý započatý den jejího prodlení s
předáním originálu bankovní záruky – performance bondu dle čl. 11.1 Smlouvy o dílo.

Společnosti HARTEX CZ s.r.o. vzhledem k datu účinnosti Smlouvy o dílo a § 607 občanského
zákoníku vznikla povinnost předat předmětnou bankovní záruku dle čl. 11.1 Smlouvy o dílo
nejpozději v pondělí 8.6.2020. Společnost HARTEX CZ s.r.o. však předala originál bankovní záruky
městu Litoměřice až dne 10.7.2020, a tudíž byla v prodlení se splněním své povinnosti dle čl. 11.1
Smlouvy o dílo po dobu 32 dnů (počet započatých dnů). Společnosti HARTEX CZ s.r.o. tak vznikla dle
čl. 13.1.2 Smlouvy o dílo povinnost zaplatit městu Litoměřice smluvní pokutu ve výši 262.231,60 Kč.
Dne 30.7.2020 vyzvalo město Litoměřice  společnost HARTEX CZ s.r.o., aby uhradila smluvní pokutu
ve výši 262.231,60 Kč dle čl. 13.1.2 Smlouvy o dílo za prodlení s předáním bankovní záruky
(performance bondu) dle čl. 11.1 Smlouvy o dílo po dobu 32 dnů, a to nejpozději do třiceti dnů ode
dne doručení této výzvy na bankovní účet města Litoměřice.
V této lhůtě podala společnost HARTEX CZ s.r.o. žádost o prominutí vyměřené sankce (viz příloha
orig. zápisu) s odůvodněním, že prodlení bylo způsobeno prostým opomenutím statutárního zástupce
zhotovitele, avšak předaná bankovní záruka ze dne 10.7.2020 kryje veškeré zajištěné povinnosti ze
Smlouvy o dílo již s počáteční účinností tj. od 28.5.2020, fakticky tak nezpůsobila městu Litoměřice
žádnou škodu ani jinou faktickou újmu, a proto považuje uplatněný požadavek města Litoměřice za
příliš tvrdé opatření.
Jelikož je projekt financován z výzvy IROP, učinilo město Litoměřice oficiální dotaz na CRR ČR, které
dne 24.8.2020 zaslalo vyjádření, které potvrzuje, že  pozdním předáním performance bondu
nevznikla žádná škoda či jiná újma a její vznik ani nehrozí, neboť Zhotovitelem poskytnutý
performance bond kryje povinnosti Zhotovitele již od účinnosti Smlouvy, tedy pokrývá celou
zadavatelem požadovanou dobu zajištění a lze z ní bez dalšího práva zadavatele uspokojit. Rovněž
tak pozdní předání performance bondu nemá vliv na provádění díla Zhotovitelem dle Smlouvy.
Vzhledem ke shora uvedenému předkládá odbor ŠKSaPP ZM návrh na uzavření Dohody o částečném
prominutí smluvní pokuty za podmínek řádného a včasného plnění díla a při splnění všech povinností
z platné Smlouvy o dílo - viz příloha orig. zápisu.

Návrh Usnesení:
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usnesením č. ../4/2020

ZM schvaluje uzavření Dohody o částečném prominutí smluvní pokuty mezi městem Litoměřice a
společností  HARTEX CZ s.r.o., sídlem Českolipská 325/20, 412 01 Litoměřice, IČO:25048902 (viz
příloha orig.  zápisu) a zároveň schvaluje rozpočtové opatření  odboru ŠKSaPP (viz příloha orig.
zápisu).

Příloha č. 1: VZ_001_2020_Smluvni_pokuta_zadost_o_prominuti.pdf
Příloha č. 2: Dohoda_castecne_prominuti_sml_pokuty_HARTEX_ZM.pdf
Příloha č. 3: RO_ZM_17_09_2020_OSKSaPP_HARTEX.pdf

V Litoměřicích 10.09.2020

Předkládá/jí: Mgr. Karel Krejza (místostarosta)







 

 

 

 

 
 

DOHODA O ČÁSTEČNÉM PROMINUTÍ SMLUVNÍ 
POKUTY 

 
 

Město Litoměřice 

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 

IČO: 00263958 

DIČ: CZ00263958   

zastoupené: Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou města  

 

(dále jen „Objednatel“)  

na straně jedné a 

HARTEX CZ s.r.o. 

se sídlem: Českolipská 325/20, 412 01 Litoměřice  

IČO: 25048902 

DIČ: CZ25048902  

zastoupen: Petrem Cihlářem, jednatelem společnosti 

 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

na straně druhé 

 

(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě „Smluvní strana“) 

 

uzavírají dle § 1995 ve spojení s § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, v účinném znění (dále jen „ObčZ“) 

 

tuto: 

MĚSTO LITOMĚŘICE 
Odbor školství, kultury, sportu 
a památkové péče 
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dohodu o částečném prominutí smluvní pokuty (dále jen „Dohoda“) 

 

takto: 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 5. 2020 smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky 

„Vybudování odborných učeben v půdním prostoru Masarykovy ZŠ“ ve znění dodatku č. 

1 ze dne 17.8.2020 (dále jen „Smlouva“).  
 

1.2. Zhotovitel se v čl. 11.1 Smlouvy zavázal předat Objednateli do 10 dnů ode dne účinnosti 

Smlouvy originál záruční listiny k bankovní záruce s platností do 31. března 2021 

zajišťující práva Objednatele vůči Zhotoviteli na řádné a včasné provedení díla, zejména 

práva z odpovědnosti za vady díla, na náhradu újmy, smluvní pokuty a obdobné sankce 

a nároky vyplývající ze Smlouvy a v její souvislosti, z níž vyplývá neodvolatelný závazek 

výstavce uspokojit Objednatele do výše 500.000,- Kč, a to bez odkladu a bez námitek 

jen na základě obdržení první písemné výzvy Objednatele, bez podmínky na předložení 

dalších listin pro uplatnění práva ze záruční listiny k bankovní záruce (dále jen 

„performance bond“). 
 

1.3. Smlouva nabyla účinnosti dne 28.5.2020 uveřejněním prostřednictvím registru smluv 

v souladu s čl. 16.11 Smlouvy. Zhotovitel tudíž byl povinen v souladu s čl. 11.1 Smlouvy 

předat Objednateli performance bond nejpozději dne 8.6.2020. 

 

1.4. Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že performance bond byl vystaven a k 

jeho předání ze strany Zhotovitele došlo dne 10.7.2020, tedy až 32 dnů po sjednaném 

termínu jeho předání.  

 

1.5. Zhotovitelem opožděně vystavený performance bond odpovídá požadavkům 

stanoveným v čl. 11.1 Smlouvy a pokrývá povinnosti Zhotovitele vzniklé ze Smlouvy již 

od 28.5.2020, tj. od účinnosti Smlouvy. 

 

1.6. Smluvní strany sjednaly pro případ prodlení Zhotovitele s předáním performance bondu 

smluvní pokutu v čl. 13.1.2 Smlouvy, a to ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za 

každý započatý den prodlení Zhotovitele s předáním originálu performance bondu dle čl. 

11.1 Smlouvy.  
 

1.7. Zhotovitel uznává jako nesporné, že mu pozdním předáním performance bondu vznikla 

v souladu s čl. 13.1.2 Smlouvy povinnost zaplatit Objednateli smluvní pokutu za 32 dnů 

prodlení s předáním performance bondu ve výši 262.231,60 Kč (slovy: dvě stě šedesát 

dva tisíc dvě stě třicet jedna korun českých šedesát haléřů) (dále jen „Smluvní pokuta“). 

K úhradě Smluvní pokuty byl Zhotovitel vyzván Objednatelem dopisem ze dne 

30.7.2020. 
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1.8. Zhotovitel požádal Objednatele dopisem ze dne 3.8.2020 o prominutí Smluvní pokuty, v 

němž Zhotovitel současně vylíčil důvody pro prominutí Smluvní pokuty. Zhotovitel 

předně zdůvodnil své prodlení opomenutím statutárního zástupce, tj. administrativním 

pochybením jednatele Zhotovitele, přičemž Zhotovitel má za to, že dodatečným 

splněním jeho povinnosti nedošlo ke vzniku škody na straně Objednatele, ani k ohrožení 

zájmů Objednatele v souvislosti s řádným a včasným provedením díla Zhotovitelem. 
 

1.9. Objednatel konstatuje, že primárním účelem Smluvní pokuty za pozdní předání 

performance bondu je utvrzení povinnosti dodavatele (Zhotovitele) předat performance 

bond (bankovní záruku) jakožto nástroj sloužící k zajištění povinností ze Smlouvy, 

čemuž odpovídá i výše Smluvní pokuty. Objednateli přitom pozdním předáním 

performance bondu nevznikla žádná škoda či jiná újma a její vznik ani nehrozí, neboť 

Zhotovitelem poskytnutý performance bond kryje povinnosti Zhotovitele již od účinnosti 

Smlouvy. Rovněž tak pozdní předání performance bondu nemá vliv na provádění díla 

Zhotovitelem dle Smlouvy. Výše uvedené dokládá rovněž sdělení Centra pro regionální 

rozvoj České republiky ze dne 24.8.2020. 

 
1.10. Performance bond je pro Objednatele významným zajišťovacím nástrojem, který však 

slouží právě toliko k zajištění řádného provádění a provedení sjednaného díla, jež je 

účelem Smlouvy a skutečným zájmem Objednatele. V případě, že porušení povinnosti 

Zhotovitele spočívá výlučně ve formálním pochybení (opomenutí), které Zhotovitel 

otevřeně přiznal a na základě kterého Objednateli nevznikla škoda a ani nedošlo 

k ohrožení provádění díla Zhotovitelem, má Objednatel za to, že lze část Smluvní pokuty 

prominout za podmínek této Dohody, což bude dále Zhotovitele motivovat k řádnému 

provedení díla a splnění všech jeho souvisejících povinností ze Smlouvy. 

2. PŘEDMĚT DOHODY 

2.1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli část Smluvní pokuty ve výši 26.223 Kč (slovy: 

dvacetšesttisícdvěstědvacettřikorunkorunčeských) do 10 dnů ode dne uzavření této 

Dohody na bankovní účet Objednatele číslo 19-1524471/0100 vedený u Komerční banky 

a.s. 

 

2.2. Zhotovitel se zavazuje uhradit část Smluvní pokuty ve výši 236.008,60 Kč (slovy: 

dvěstětřicetšesttisícosmkorunčeskýchašedesáthaléřů) do 10 dnů ode dne uplynutí lhůty 

(termínu) pro provedení díla dle čl. 4.6 Smlouvy. Pro vyloučení pochybností Smluvní 

strany sjednávají, že dojde-li k posunutí termínu (lhůty) pro provedení díla dle čl. 4.6 

Smlouvy na základě dodatku Smlouvy nebo v souladu s právními předpisy bez zavinění 

Zhotovitele, posunuje se automaticky splatnost části Smluvní pokuty dle věty první 

tohoto článku tak, že tato lhůta končí vždy 10 dnů ode dne uplynutí lhůty (termínu) pro 

provedení díla dle čl. 4.6 Smlouvy. 

 
2.3. Objednatel promíjí Zhotoviteli povinnost k úhradě části Smluvní pokuty dle čl. 2.2 této 

Dohody tehdy, budou-li splněny všechny níže uvedené podmínky, a to: 

 
2.3.1. Zhotovitel dokončí stavební práce na díle dle Smlouvy v termínu (lhůtě) dle čl. 

4.5 Smlouvy; 

2.3.2. Zhotovitel provede dílo dle Smlouvy akceptací v termínu (lhůtě) dle čl. 4.6 

Smlouvy; 

2.3.3. Zhotovitel řádně a včas uhradí část Smluvní pokuty dle čl. 2.1 této Dohody. 
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2.4. Zhotovitel souhlasí s prominutím dluhu za podmínek dle čl. 2.3 této Dohody. 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1. Uzavřením této Dohody nejsou nijak dotčena ustanovení Smlouvy a závazky Smluvních 

stran ze Smlouvy. 

3.2. Práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé na základě Dohody nebo v souvislosti s 

Dohodou se řídí právním řádem České republiky. 

3.3. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 

3.4. Zastupitelstvo města Litoměřice schválilo uzavření této Dohody svým usnesením č. 

________ ze dne 17.9.2020. 

3.5. Dohoda je uzavřena v elektronické podobě. 

 

Objednatel 

 

v Litoměřicích  

 

 

 

 

 

 

 

Zhotovitel 

 

v Litoměřicích  

 

 

 

 

............................................. 

za město Litoměřice 

Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta                                      

.............................................. 

za HARTEX CZ s.r.o. 

Petr Cihlář, jednatel 

 
 

 

 

 



pro jednání v ZM, dne:

předkládá odbor:

ÚZ/ORG

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 116 763 700,00 -26 223,00 116 737 477,00

2 3325/3512 vybudování odborných učeben v půdním prostoru Masarykova ZŠ - smluvní pokuta 0,00 26 223,00 26 223,00

116 763 700,00 0,00 116 763 700,00

ÚZ/ORG

původní změna nový

0

0 0 0

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Smluvní pokuta viz SOD na akci "Vybudování odborných učeben v půdním prostoru Masarykovy ZŠ" a odůvodnění v košilce návrhu ZM.

1 O finanční prostředky ve výši 26 223 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

C e l k e m 

7.9.2020

Mgr. Karel Krejza 

místostarosta

        Ing. Andrea Křížová

 vedoucí odboru

N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO ZM

17.9.2020

školství, kultury sportu a PP

1. Tabulka P ř í j m y 

N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e
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Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 17. 9. 2020

Číslo bodu: 11

Název bodu: „PAVE – První aktivní veřejná budova v ČR“ - schválení ukončení
projektu dohodou smluvních stran

Zodpovídá: Mgr. Karel Krejza
Zpracoval/a/i: Iveta Bauerová
Konzultoval/a (s
kým):

Ing. Brunclíková, JUDr. Svobodová, Ing. Svobodová, Ing. Klusák,
Ph.D.

Důvodová zpráva:
RM dne  11.5.2020  pověřila  Ing.  Jaroslava  Klusáka,  Ph.D.  jednat  se  Státním fondem životního
prostředí ČR (dále jen „SFŽP“) o podmínkách ukončení Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí České republiky č. 11671868 dohodou obou smluvních stran.

Na základě stejného usnesení byl Odbor územního rozvoje pověřen vyjednat podmínky Dohody o
ukončení Smlouvy o dílo na provedení veřejné zakázky „PAVE – První aktivní veřejná budova v ČR“ s
dodavatelem Společnost  PAVE Litoměřice,  společníci:  Trigema  Building  a.s.,  sídlem Praha  5  -
Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ 15800, IČO 27653579; METALL QUATRO spol. s r.o., sídlem č.p.
600, 431 59 Vysoká Pec, IČO 61538213 (dále jen „Dohoda o ukončení Smlouvy o dílo“). Uzavření
Dohody o ukončení Smlouvy o dílo bylo schváleno Usnesením RM č. 367/13/2020 dne 13.7.2020.
Dohoda se zhotovitelem byla podepsána dne 20.7.2020.

Zároveň RM dne 13.7.2020 doporučila ZM schválit ukončení projektu „PAVE – První energeticky
aktivní budova v ČR“ a Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České
republiky  č.  11671868 dohodou obou smluvních stran.  Na základě tohoto  usnesení  byla  JUDr.
Mariannou Svobodovou připravena Žádost o zrušení Smlouvy o poskytnutí  podpory ze Státního
fondu životního prostředí České republiky č. 11671868 dohodou obou smluvních stran (viz příloha).
Tato bude poté, co zastupitelstvo města rozhodne o ukončení realizace celé akce, odeslána na SFŽP.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../4/2020

a) ZM schvaluje ukončení projektu „PAVE – První energeticky aktivní budova v ČR“

b)  ZM schvaluje  Žádost  o  zrušení  Smlouvy  o  poskytnutí  podpory  ze  Státního  fondu  životního
prostředí České republiky č. 11671868 dohodou obou smluvních stran a pověřuje starostu Mgr.
Ladislava Chlupáče jejím podpisem (viz příloha orig. zápisu)

Příloha č. 1: PAVE_zadost_ukonceni_projektu_final.pdf

V Litoměřicích 10.09.2020

Předkládá/jí: Mgr. Karel Krejza (místostarosta)



 

 

MĚSTO LITOMĚŘICE 
Starosta 

 

Město Litoměřice 
Mírové náměstí 15/7  
412 01 Litoměřice 

podatelna@litomerice.cz 
ID datové schránky: tpebfnu 
www.litomerice.cz 

T: 416 916 111 
IČO: 263958, DIČ: CZ00263958 
Č. účtu: 19-1524471/0100 

 

Vaše značka:  
Ze dne:  
Č. j.:  
Sp. zn.:  
  
Vyřizuje: Ing. Jaroslav Klusák, Ph.D. 
Telefon: +420 773 165 574 
E-mail: jaroslav.klusak@litomerice.cz 

 
Litoměřice 18. 09. 2020 

 
 
Akce: PAVE – První energeticky aktivní budova v ČR  

Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky 
č. 11671868 

Žádost o zrušení Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 
České republiky č. 11671868 dohodou obou smluvních stran  

 
Vážený pane řediteli, 

město Litoměřice jakožto příjemce podpory ze Smlouvy o poskytnutí podpory č. 11671868 (dále 
jen „Smlouva“) tímto a v souladu s čl. IV odst. 2 písm. i) a j) Smlouvy informuje Státní fond 
životního prostředí České republiky (dále jen „SFŽP“) o záměru zrušit Smlouvu dohodou obou 
smluvních stran dle čl. VI odst. 4 Smlouvy. Žádost o zrušení Smlouvy dohodou je odůvodněna 
vznikem skutečností, které příjemci podpory bohužel znemožňují splnit účel akce stanovený ve 
Smlouvě – zrealizovat první energeticky aktivní veřejnou budovu v ČR a na základě kterých nelze 
na příjemci podpory ani spravedlivě požadovat její splnění, přičemž se jedná zejména o tyto 
skutečnosti: 

• Příjemce podpory v souvislosti s pandemií COVID-19 zaznamenal významný propad 
v daňových příjmech města, proto je nucen významně omezit investiční výdaje, a to 
včetně veřejné zakázky PAVE – První aktivní veřejná budova v ČR. Rovněž tak 
aktuálně není znám rozsah dalších opatření, která mohou být ještě přijata 
v souvislosti s pandemií COVID-19, jakož ani další náklady příjemce podpory na 
zajištění plnění svých základních úkolů pro občany města.      

• V rámci realizace stavby nastaly pro příjemce podpory nepředvídatelné události, 
jejichž řešení by vyžadovalo vynaložení dalších, neočekávaných výdajů přesahujících 
finanční možnosti města. Jedná se především o:   

o výskyt azbestu ve střešní krytině a v podkladních betonech spodní stavby, 

o významné statické porušení stavby, které bylo zjištěno až při bouracích 
pracích (sejmutí obvodových panelů) a nebylo odhaleno v rámci přípravy 

   
Vážený pan 
Ing. Petr Valdman, ředitel  
Státní fond životního prostředí ČR 
Olbrachtova 2006/9 
140 00 Praha 4  

   



 

 

MĚSTO LITOMĚŘICE 
Starosta 

 

Město Litoměřice 
Mírové náměstí 15/7  
412 01 Litoměřice 

podatelna@litomerice.cz 
ID datové schránky: tpebfnu 
www.litomerice.cz 

T: 416 916 111 
IČO: 263958, DIČ: CZ00263958 
Č. účtu: 19-1524471/0100 

 

projektové dokumentace, která byla součástí schválené žádosti (stavba je 
bývalým vojenským objektem budovaným armádou svépomocí, pro přípravu 
projektové dokumentace tak neexistovaly žádné relevantní podklady). 
Z tohoto zjištění by vyplynula nutnost statického zajištění celého objektu.   

• V průběhu realizace stavby byly dále zjištěny takové odlišnosti skutečného stavu od 
projektové dokumentace, která byla podkladem pro zhotovení díla, jakož i nedostatky 
projektové dokumentace, které by mohly vést k potřebě prodloužit plnění smlouvy 
o dílo takovým způsobem, který by mohl zakládat nedovolenou podstatnou změnu 
závazku ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Nezbytnými změnami při realizaci 
zakázky by se příjemce podpory vystavoval značnému riziku porušení pravidel pro 
změny závazku dle § 222 ZZVZ, což je dle § 223 odst. 1 ZZVZ zákonným důvodem 
pro odstoupení od smlouvy o dílo na plnění veřejné zakázky. Smlouva o dílo se 
zhotovitelem (dodavatelem) by se tak zřejmě stala pro příjemce podpory nesplnitelná, 
což by vedlo též k nedodržení čl. IV odst. 1 písm. a) odrážka první Smlouvy. 

S vědomím těchto skutečností, zjištěných v průběhu realizace akce, rozhodla rada města 
usnesením č. 367/13/2020 ze dne 13. 7. 2020 o ukončení Smlouvy o dílo na provedení veřejné 
zakázky PAVE – První aktivní veřejná budova v ČR dohodou se zhotovitelem, a  zastupitelstvo 
města usnesením č. XXX/4/2020 ze dne 17. 9. 2020 rozhodlo o ukončení realizace celé akce.  

V návaznosti na výše uvedené si Město Litoměřice dovoluje požádat SFŽP v souladu s čl. VI 
odst. 4 Smlouvy o zrušení Smlouvy dohodou obou smluvních stran 

 
S pozdravem 

Mgr. Ladislav Chlupáč 
Starosta 
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Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 17. 9. 2020

Číslo bodu: 12

Název bodu: Schválení uzavření dohody o provedení práce mezi Městem
Litoměřice a Mgr. Petrem Hermannem, zastupitelem města

Zodpovídá: Mgr. Ladislav Chlupáč
Zpracoval/a/i: Jana Váchová

Důvodová zpráva:

K 31.10.2020 končí platnost dohody o provedení práce mezi Městem Litoměřice a Mgr. Petrem
Hermannem na činnosti spojené s pořádáním různých fotovýstav a s organizováním vernisáží ve
výstavních prostorech Města Litoměřice a Nemocnice Litoměřice a.s., dále na pořádání fotovýstav a
vernisáží v ČR a zahraničí (partnerská města) a na průběžnou aktualizaci fotovýzdoby v budovách
Městského úřadu. Navrhuji uzavření nové dohody za stejných podmínek jako dosud.

Dopad do rozpočtu města:                 

V současné době není požadováno navýšení rozpočtu, bude zahrnuto do rozpočtu na rok 2021.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../4/2020

ZM schvaluje uzavření dohody o provedení práce s Mgr. Petrem Hermannem, zastupitelem města
Litoměřice, na činnosti spojené s pořádáním fotovýstav a s organizováním vernisáží za odměnu ve
výši 8.600 Kč/měsíc, a to s účinností od 1.11.2020.

 

V Litoměřicích 10.09.2020

Předkládá/jí: Mgr. Ladislav Chlupáč (starosta)
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Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 17. 9. 2020

Číslo bodu: 13

Název bodu: Druhá průběžná roční zpráva Zdravého města Litoměřice a
místní Agendy 21 za období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020.

Zodpovídá: Mgr. Milan Čigáš
Zpracoval/a/i: Irena Vodičková
Konzultoval/a (s
kým): Hermann Petr, Čigáš Milan, garanti oblastí udržitelného rozvoje

Důvodová zpráva:

Litoměřice realizují místní Agendu 21 souběžně s projektem Zdravé město Litoměřice od roku 2002,
od kdy byla vnímána obojí agenda směřující k udržitelnému rozvoji (UR) města jako jednotné téma.
Postup Litoměřic v rámci MA21 byl následující:

2006–2007: kategorie C
2008–2014: kategorie B
od roku 2015 jsou Litoměřice díky svým výsledkům v nejvyšší kategorii A.

V posledních letech však došlo k diferenciaci, kdy realizaci místní Agendy 21 (MA21) posuzuje
Pracovní skupina místní Agendy 21 Rady vlády pro udržitelný rozvoj. Zdravé město Litoměřice je
členem Národní sítě Zdravých měst, kde spolupracuje s ostatními Zdravými městy v rámci celé ČR.

Po aktualizaci Kritérií místní Agendy 21 pro rok 2019 schválených Pracovní skupinou pro místní
Agendu 21 Rady vlády pro udržitelný rozvoj není město Litoměřice povinno obhajovat dosaženou
kategorii "A" každý rok (nyní 1x za 3 roky), ale musí do 31. 10. 2020 předložit mezi obhajobami
průběžnou roční hodnotící zprávu.

Právě schválení tohoto dokumentu – Druhé průběžné roční zprávy Zdravého města Litoměřice a
místní Agendy 21 za období 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020, která popisuje aktivity v prvním roce – je
předmětem tohoto materiálu. Schválená zpráva bude společně s Ročním akčním plánem Zdravého
města Litoměřice a Tříletým akčním plánem předložena pracovní skupině pro místní Agendu 21 Rady
vlády pro udržitelný rozvoj.

Vzhledem ke krizové situaci je v letošním roce MA21 velkou administrativní zátěží především pro
garanty posuzovaných oblastí UR, kterými jsou vedoucí odborů. Ti jsou vytíženi zvláště v poslední
době dlouhodobým nárůstem vlastní agendy ve vztahu k nové legislativě, evropským směrnicím a
dalším požadavkům nadřízených orgánů. V neposlední řadě situaci ovlivnila epidemie koronaviru,
následná opatření v první polovině roku a s tím související náročné zajištění chodu jednotlivých
odborů. Navíc je třeba aktualizovat personální zajištění odborné garance, resp. garantů jednotlivých
oblastí - jedná se především o oblasti 3 Udržitelná výroba a spotřeba a 4 Doprava.

S ohledem na výše uvedené a nadcházející období nového posouzení MA21 – auditu UR počátkem
roku a obhajoby v říjnu 2021 – schválila Rada města podání žádosti o odložení auditu udržitelného
rozvoje o jeden rok.

Návrh Usnesení:
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usnesením č. ../4/2020

ZM
a) schvaluje Druhou průběžnou roční zprávu Zdravého město Litoměřice a místní Agendy 21 za
období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020  (viz příloha orig. zápisu);
b) ukládá koordinátorce ZM a MA21 předložit do stanoveného termínu zprávu včetně příloh PS pro
MA21 RVUR společně s žádostí o odložení auditu UR o jeden rok.

Příloha č. 1: 01_2_Prubezna_rocni_zprava_Zdrave_mesto_Litomerice_2020.pdf
Příloha č. 2: 02_vyhodnoceni_3_lety_AP_po_auditu_k_200831.pdf
Příloha č. 3: 03_APZ_ZML_2020_aktualizace_300620.pdf

V Litoměřicích 10.09.2020

Předkládá/jí: Mgr. Petr Hermann (zastupitel)
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Druhá průběžná roční zpráva 1. 9. 2019 – 31. 8. 2020 
Zdravé město Litoměřice a místní Agenda 21 

 
 
Kontaktní údaje:  

web:  zdravemesto.litomerice.cz 
FB profil:  Zdravé město Litoměřice a MA21

telefon: 416 916 400 
email: irena.vodickova@litomerice.cz 

 
Úvod 

✓ Město Litoměřice dosáhlo v roce 2018 výsledků požadovaných pro splnění kategorie „A“ 
Kritérií místní Agendy 21 s platností do 31. 12. 2021, má tak za sebou dva roky od 
posledního auditu udržitelného rozvoje (UR). 

✓ S výsledky auditu udržitelného rozvoje byli dne 14. března 2019 seznámeni na 
samostatném pracovním zasedání zastupitelé města. Byly odprezentovány dosažené 
výsledky v jednotlivých oblastech a další postup. 

✓ Dle doporučení expertů uvedených v oponentních posudcích jednotlivých oblastí 
udržitelného rozvoje byl zpracován Tříletý akční plán, který je přílohou této zprávy. Ten byl 
schválen – včetně prvního roku své realizace – radou města dne 9. 9. 2019 (viz usnesení 
RM č. 520/18/2019). 

✓ Aktivity Zdravého města Litoměřice za rok 2019 jsou prezentovány ve výroční zprávě 
města na stranách 32–36 (také viz příloha č. 2). 

✓ Na realizaci aktivit se podílejí garanti jednotlivých oblastí udržitelného rozvoje společně 
se zaměstnanci celého úřadu. 

✓ Rok 2020 byl z velké části ovlivněn epidemií koronaviru, proto neproběhly některé 
plánované aktivity nebo proběhly pouze v online podobě. Naproti tomu Zdravé město 
Litoměřice a MA21 zajistilo některé z aktivit potřebných ke zvládnutí situace. 

✓ Zdravé město Litoměřice a MA21 se v roce 2020 rozhodlo soustředit především na 
participaci s občany a organizovat a spolupodílet se na realizaci osvětových akcí na 
podporu trvale udržitelného rozvoje. Bohužel epidemiologická opatření a nouzový stav 
z důvodu koronaviru neumožnily setkávání s občany dle plánu. Z toho důvodu byla i 
přesunuta realizace Průzkumu spokojenosti na rok 2021. 

 
Organizační zajištění Zdravého města Litoměřice a místní Agendy 21 (ZML a MA21) 

politik Zdravého města Litoměřice: Mgr. Petr Hermann 
koordinátorka Zdravého města Litoměřice a MA21: Mgr. Irena Vodičková 
metodička MA 21: Ladislava Čelková  

 
Komise ZM a MA21 má 22 členů a je tvořena zástupci politických stran v Zastupitelstvu 
města, zástupci odborů MěÚ, neziskových organizaci, podnikatelské sféry a veřejnosti. 
 

  

https://litomerice.sharepoint.com/teams/zdravemesto/Sdilene%20dokumenty/_ZM_2019/CENIA_MZP/zdravemesto.litomerice.cz
https://www.facebook.com/ZdraveLitomerice/
https://www.litomerice.cz/vyrocnizprava
https://www.litomerice.cz/vyrocnizprava
https://zdravemesto.litomerice.cz/komise-zm-a-ma21
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Hlavní aktivity, které Zdravé město Litoměřice v uvedeném období zorganizovalo: 

Osvětové kampaně  
Vzhledem k novému zaměření Zdravého města Litoměřice je organizace některých kampaní 
postupně předávána do běžné agendy Odboru sociálních věcí a zdravotnictví (dále OSVaZ). 
Připraveno bylo pět vybraných komunitních kampaní, jejich realizaci ovlivnila aktuální 
epidemická situace. Na jejich realizaci se podílí Zdravé město Litoměřice s kolegy 
z ostatních odborů (především Odbor životního prostředí (dále OŽP) a Odbor sociálních věcí 
a zdravotnictví) a svými partnery. Jejich cílem je vysvětlovat trvale udržitelný rozvoj různým 
skupinám veřejnosti. 
 
1. Národní dny bez úrazů 
Zaměřují se na bezpečnost silničního provozu a prevenci úrazů u dětí. Akcí v průběhu roku se 
účastní žáci mateřských a základních škol: 

17. 9. 2019 Bezpečná cesta do školy, účast: 336 žáků 

10. 10. 2019 IZS Tvůj ochránce – pro žáky 5. tříd ZŠ, účast: 322 žáků 

22. 4. 2020 Dětský den bez úrazů – pro žáky 2. tříd ZŠ – akce se nekonala 
z důvodu nouzového stavu 

13. 5. 2020  IZS pro MŠ = Dávej pozor aneb život bez úrazu – pro děti 
z mateřských škol – akce se nekonala z důvodu nouzového stavu 

4. 6. 2020 Do života bez karambolu – pro žáky 9. tříd ZŠ – akce se nekonala 
z důvodu nouzového stavu 

 
2. Bez přilby už nevyjedu 
Letní kampaň je pravidelně zaměřena na bezpečnost cyklistů jakéhokoliv věku a koná se ve 
spolupráci s preventisty Městské policie a Policie ČR. 
 
3. Evropský týden mobility 
S mottem „Projdi se s námi“ se v týdnu od 16. do 22. září organizuje Zdravé město 
Litoměřice preventivní akce pro všechny věkové kategorie: 
 

16. 9.  Cyklopeloton pro základní školy 
17. 9. Bezpečná cesta do školy  
19. 9. O dopravě hravě v Domově U Trati – pro seniory 
20. 9. Výlet s Klubem českých turistů 
21. 9. Cyklobus zdarma a Den bez aut na Mírovém náměstí 
22. 9. O dopravě hravě zdravě  
29. 9. MTB Tour České středohoří  

 
4. Dny zdraví (říjen) 

Organizaci Dnů zdraví převzal OSVaZ, aktivity se zaměřují na zdraví obyvatel v nejširším 

slova smyslu – od podpory pohybových aktivit přes zdravé stravování až po aktivní stárnutí. 

Počet akcí v roce 2019: 17 
 
5. Světový den bez tabáku  

Byly připraveny přednášky zaměřené na prevenci kouření u mladistvých, které byly určeny 
žákům středních škol. Z důvodu nouzového stavu a pracovní neschopnosti prof. Evy 
Králikové byly tyto přeloženy na podzim tohoto roku. 
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6. Další aktivity: 

Ukliďme Česko/Ukliďme Litoměřice – 6. dubna 

Akce zrušena z důvodu nouzového stavu. 

 
Úředník na kole 

Pátý ročník soutěže na podporu používání alternativních druhů dopravy se konal od června 
do srpna, zúčastnilo se 32 zaměstnanců MěÚ, akce bude teprve vyhodnocena. 

Srdcař Litoměřic 

Zdravé město Litoměřice zorganizovalo druhý ročník ocenění podnikatelů za jejich 
filantropické aktivity. „Srdcaři“ - místní podnikatelé, které nominovali občané Litoměřic, byli 
oceněni na slavnostním večeru 13. listopadu 2019 za nezištné charitativní a společensky 
přínosné aktivity ve prospěch města a jeho obyvatel.  

 

7. Aktivity Zdravého města v době nouzového stavu způsobeného epidemií koronaviru 

Vzhledem k vývoji situace začal ve městě fungovat kromě krizového štábu také Sociální 
krizový štáb. Zdravé město Litoměřice město se zapojilo s těmito aktivitami:  

• Dočasné dobrovolnické centrum 

Litoměřická veřejnost oslovena se žádostí o dobrovolnickou činnost (kampaň Litoměřičtí 
občané – pomozme komunitě) již 15. 3., celkem se přihlásilo 78 občanů, kteří pomáhali s 
nákupy potravin, léků, výlepem plakátů, venčením psů a další pomocí. Činnost byla 
koordinována se stálým Dobrovolnickým centrem Diecézní charity.  

Zdravé město Litoměřice každoročně zajišťuje ocenění dobrovolníků městem, původně 
plánovaný březnový termín byl přesunut na 30. září 2020. 

• Roušky 

V rámci dobrovolnických aktivit Zdravé město Litoměřice zorganizovalo šití roušek na 
městském úřadě. Roušky byly seniorům doručovány dobrovolníky a nabízeny občanům 
prostřednictvím „rouškovníku“ před městským infocentrem. 

• Dezinfekce 

První dodávka pro veřejnost zajištěna ve spolupráci Zdravého města Litoměřice a 
uskupení Liťák si pomáhá pro občany města, seniorům ji distribuovali dobrovolníci. 

• Zajištění dobrovolníků při testování obyvatel 

Zdravé město Litoměřice bylo požádáno o zajištění dobrovolníků při testování obyvatel ve 
dnech 23. – 28. dubna, které organizovalo Ministerstvo zdravotnictví ČR s ÚZIS. Jednalo 
se o informování obyvatel, vyplňování dotazníků pro testování a další organizační činnosti. 

 
Zdravé město Litoměřice spoluorganizovalo: 

• Akce Střediska ekologické výchovy Sever – konají se po celý rok a jsou určeny 
žákům mateřských a základních škol, Zdravé město Litoměřice je pravidelným 
partnerem. 
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TÉMA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE 

Téma udržitelného rozvoje se prolíná všemi osvětovými akcemi a aktivitami, které Zdravé 
město Litoměřice dle pravidel místní Agendy 21 organizuje pro veřejnost i zaměstnance 
Městského úřadu, kteří se snaží jít příkladem. 

• Vedoucí zaměstnanci úřadu absolvovali 17. června 2020 školicí modul k udržitelnému 

rozvoji na téma „Má trvalá udržitelnost smysl?“ (samozřejmě, že má      ) doc. RNDr. 

Milana Gryndlera, CSc., z PřF UK. Přednáška byla přijata se zájmem, proto na podzim 

připravujeme další školení na téma klimatických změn s odborníkem ČHMÚ. 

• Týden udržitelného rozvoje (TUR) -Týden osvěty, jehož hlavní připravovanou akcí byl 
Den se životním prostředím na Mírovém náměstí byl zrušen a odložen na rok 2021, 
náhradní program bude částečně realizován v září. Probíhá alespoň průběžná online 
osvěta prostřednictvím FB stránky Zdravého města. 

• Zdravé město Litoměřice se podílelo také na distribuci vermikompostérů obyvatelům 
Litoměřic, pro příjemce byl připraven workshop o správném vermikompostování. 
Ostatní aktivity v této oblasti – kompostování, dešťová voda – jsou popsány v příloze. 

Všechny tyto aktivity realizujeme za účelem zvýšení zájmu veřejnosti o snížení produkce 
odpadů a péči o vodu v krajině jako rizikových jevů pro další život nás všech. 

 
 
 
Zapojování veřejnosti – participace 

DESATERO PRIORIT LITOMĚŘIC – veřejné diskuzní fórum 

Na počátku roku 2020 Rada města po diskusi rozhodla o změně cyklu veřejného fóra na 

dvouleté. V letošním roce byla naplánována setkání s občany v konkrétních lokalitách 

(sídlištích). Kvůli koronaviru však musela být jarní část zrušena. První tři setkání zaměřené na 

kvalitu života v dané lokalitě připravuje Zdravé město Litoměřice na září a říjen 2020. 

 

PROJEDNÁVÁNÍ S OBČANY 

Na základě stížností obyvatel sídliště Střed na chování mládeže v dané lokalitě zorganizovalo 

11. září město Litoměřice projednání s občany přímo v místě problému. Konstruktivní diskuse 

k budoucnosti dané lokality se zúčastnilo na 50 obyvatel, kteří v diskuzi vyjádřili svůj názor na 

řešení problému a další rozvoj této oblasti. 

Protože se způsob jednání osvědčil, bude tento model použit i u dalších plánovaných setkání 
s občany. 

 

DESATERO PROBLÉMŮ LITOMĚŘIC OČIMA MLÁDEŽE – Mladé fórum 

Kvůli návaznosti bylo stejným způsobem naloženo s Mladým fórem, které se bude konat na 

jaře 2021. 

 

ŠKOLNÍ FÓRA 

Ještě před koronavirovou epidemií proběhla školní fóra během února a března na sedmi 

litoměřických základních školách. Žáci diskutovali především o nápadech na zlepšení v jejich 
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škole, druhá část byla vždy věnována prezentaci udržitelného rozvoje a úloze Zdravého 

města. V jednotlivých ZŠ vyhrála témata na zlepšení prostředí školy a hygienického zázemí a 

některých aktivit. 

 

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET 

Jednou z forem zapojování veřejnosti do rozvoje města je tzv. participativní rozpočtování, kdy 

obyvatelé města mohou rozhodovat o využití části městského rozpočtu na realizaci konkrétní 

akce či projektu. 

Město Litoměřice vyčlenilo pro rok 2020 z rozpočtu 200 000 Kč, přičemž zásadně zjednodušilo 

v pravidlech podávání námětů, kdy nebylo třeba zpracovávat celé projekty, ale pouze náměty; 

nebyli vyžadováni podporovatelé. To celý proces natolik zjednodušilo, že místo 3–4 projektů 

v předchozích letech bylo předloženo 17 námětů, z nichž devět bylo doporučeno do hlasování. 

Další projednávání zkomplikoval nouzový stav, takže realizace vítězného projektu není dosud 

dokončena a není v tento okamžik jasné, zda vítězný námět „Komunitní zahradničení ve stínu 

litoměřických dominant“, bude opravdu realizován. 

Nová pravidla přinesla zjednodušení a větší zájem občanů, na druhou stranu se objevily nové 

skutečnosti, které je třeba pro vyhlášení dalšího ročníku upravit. Stejně tak bylo konstatováno, 

že částka vyčleněná z rozpočtu města je natolik nízká, že není pro většinu obyvatel dostatečně 

atraktivní (více zde). 

 

DOTAČNÍ PROGRAM ZDRAVÉHO MĚSTA LITOMĚŘICE A MA21 

Dotační systém byl vyčleněn ve výši 250 000 Kč s cílem podpořit naplňování Komunitního 

plánu zdraví a kvality života města Litoměřice s mottem „Jíme – zdravě, chutně, společně“. 

Schválené projekty jsou financovány ze schváleného rozpočtu města Litoměřice. Maximální 

výše dotace na jeden projekt 30 000 Kč činila maximálně 80 % uznatelných nákladů projektu.  

V roce 2020 bylo odevzdáno celkem 11 projektů, komise Zdravého města Litoměřice a MA21 

všechny byly schváleny (více zde). 

 

ZÁVĚR 

Z výše uvedeného přehledu je zřejmé, že uplynulý rok byl velmi rozmanitý a že Zdravé město 

Litoměřice se úspěšně vypořádalo se všemi změnami. 

Při řešení aktuálních a současně akutních úkolů byla prokázána flexibilita a zdraví města, na 

kterém se ochotně a vstřícně podíleli jak obyvatelé, tak podnikatelé i neziskové organizace. 

Schopnost flexibilního propojení a zapojení všech těchto subjektů dokazuje, že téma 

udržitelného rozvoje a místní Agendy 21 je v Litoměřicích nedílnou součástí života ve městě a 

město se umí úspěšně vypořádat i s krizovými situacemi. Za to je třeba všem, kdo se zapojili, 

poděkovat! 

 

 

https://zdravemesto.litomerice.cz/participativni-rozpocet
https://zdravemesto.litomerice.cz/dotacni-program-zdraveho-mesta
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realizaci doporučení                                                  

3. 
Termín 

realizace 
2019 

4. 
Termín 

realizace 
2020 

5. 
Termín 

realizace 2021 

6. 
Náklady 

(v tis. 
Kč) 

7. 
Stav 

plnění 

8. 
Způsob 
doložení 

9. 
Odpovědnost za 

aktivitu 

1 a. SPRÁVA VĚCÍ VEŘEJNÝCH 
  
Výsledek auditu: Uspokojivý stav tématu vůči UR – bez podmínek   

Doporučení:                 

Projekt "Kompetentní 
úřad a strategické 
dokumenty město 
Litoměřice" v rámci 
výzvy 
OP Zaměstnanost 

Management řízení a zvyšování 
kvality 

  x x   
  Certifikace/zpráva Čigáš 

Aktualizace a tvorba nových 
strategických dokumentů 

  x x   
  Strategické 

dokumenty 
Čigáš 

Podání projektu: výzva č. 80 
Efektivní veřejná správa 

x x x 9 664,6 
ANO Projekt Čigáš/Šturalová 

Získávání nových 
partnerů 

Nové aktivity x x x   
ANO Seznam aktivit – 

nové aktity 
Vodičková 

Revize aktivit Zdravého města x x x   
ANO Revidovaný 

dokument – 
projednán v RM 

Vodičková 

Podpora rozvoje 
úřadu a HR aktivity 

Zavedení Rodinného dne x       
ANO Aktivita – 

realizace 
Čigáš 

Revize Sociálního fondu, Revize 
pracovního řádu, Revize 
Organizačního řádu 

x x x   
ANO Revidované 

dokumenty 
Čigáš 

Strategie Rozvoje úřadu     x   
  Strategický 

dokument 
Čigáš 

Do výroční zprávy 
zapracovávat zásadní 
výstupy/výsledky 
MA21, 

Sjednocení výroční zprávy města, 
příspěvkových organizací, 
samostatné složky a agendy 
Zdravého města 

x x x   

ANO Jednotná výroční 
práva 

Čigáš/Vodičková 



 

Poznámky: 

Projekt "Kompetentní úřad a strategické dokumenty město Litoměřice" v rámci výzvy OP Zaměstnanost – v roce 2020 podán nový projekt LOKAL 

benchmarkingu a 
dalších systémových 
aktivit, sjednotit i s 
výroční zprávou 
agendy Zdravé město 

Používat výstupy BMI/MA21 v 
jednotlivých výstupech 

x x x   
ANO Výroční práva Čigáš 

Použití dat BMI, vč. výroční 
prezentace (strategický tým, RM, 
porada vedení) 

x x x   
ANO Zpráva a 

prezentace 
Čigáš 

Sledovat trend v 
hodnotách 
stanovených 
indikátorů 
strategického plánu 

Pravidelná aktualizace probíhá  probíhá  x   ANO Zápis SPRM Šturalová 

Projednávání v rámci 
strategického týmu 

probíhá  probíhá  x   

ANO Zápis SPRM Šturalová 

Zvážit, zda je Zprávu 
o naplňování SPRM 
nutné vést jako 
interní dokument 
nebo je možné ji 
zveřejnit, případně 
zveřejnit výtah z této 
zprávy 

Příprava podkladů pro strategický 
tým 

probíhá  probíhá  x   
ANO Zápis SPRM Čigáš/Šturalová 

Schválení strategickým týmem probíhá  probíhá  x   ANO Zápis SPRM Čigáš/Šturalová 

Zveřejnění Zprávy o naplňování 
SPRM 

probíhá  probíhá  x   

ANO Zveřejněný 
dokument 

Čigáš/Šturalová 



Akční plán realizace doporučení auditu 2018   
1/2019 - 5/2021  

                 

Garant 
oblasti: 

Ing. Venuše 
Brunclíková, 
MBA 

  
Stav ke 
dni:  

31.8.2020       

 
         

1.  
Podmínky a 
doporučení 
hodnotitele 

2. 
 Návrh aktivit/opatření na 

realizaci doporučení                                                  

3. 
 Termín 

realizace 
2019 

4. 
 Termín 

realizace 2020 

5. 
Termín 

realizace 2021 

6. 
 

Náklady 
(v tis 
Kč) 

7. 
Stav 

plnění 

8. 
Způsob 
doložení 

9. 
Odpovědnost 

za aktivitu 

1 b. ÚZEMNÍ ROZVOJ   

Výsledek auditu: Excelentní stav tématu vůči UR 

Doporučení:  

Využívat brownfieldy a 
stanovit tak nové 
trendy výstavby 

Řešeno v platné územně plánovací dokumentaci a následně v případě potřeby také v územních studiích. V současnosti je řešeno následující: 

Pivovar Litoměřice – regenerace 
budovy A pro podnikatelské využití 

  dokončení provoz 22 000 

ANO Kolaudováno 
a 
realizováno 
výběriové 
řízení na 
pronájem 
(probíhá 
instlace 
technologie) 

OÚR 

Litoměřice – kasárna pod 
Radobýlem – regenerace bývalého 
vojenského objektu a parkovací 
plochy pro podnikatelské využití 

  dokončení/provoz   19 000 

ANO Kolaudováno 
a 
realizováno 
výběrové 
řízení na 
pronájem 
(TSM 
Litoměřice) 

OÚR 

Zlepšit situaci ve 
výstavbě RD 
(architektura, 

V rámci pravidelných konzultací 
městského architekta s investory 
RD probíhá snaha o osvětu v 

x x x 
  ANO Probíhá 

průběžně, 
Karta Životní 

OÚR 



individualismus, 
zpevněné povrchy, ind. 
automobilová doprava) 

otázkách charakteru zástavby a 
samotné architektury jednotlivých 
záměrů. 

situace – 
web 

V rámci řešení lokality kasáren pod 
Radobýlem je uvažováno s 
napojením lokality na městskou 
hromadnou dopravu. Stejné úvahy 
jsou pak v případě realizace 
lokálního centra na Miřejovické 
stráni, které v současné době ještě 
není realizováno. 

    x 

      OÚR 

Rozvoj sídla stanovený v platné 
územně plánovací dokumentaci lze 
považovat za dlouhodobě 
stabilizovaný a ani ve změnách 
územního plánu nedochází k 
dalším záborům ZPF. Využívány 
jsou tak zejména již navržené 
zastavitelné plochy, proluky v 
zastavěném území, případně jsou 
transformovány plochy brownfield. 
V platné územně plánovací 
dokumentaci je pak stanovena v 
rámci prostorových regulativů míra 
zastavění pozemků 
prostřednictvím tzv. koeficientu 
zeleně, který je u jednotlivých 
záměrů uplatňován. Koeficient 
ovlivňuje hmotu zástavby a 
zároveň zabraňuje masivnímu 
zpevňování ploch. 

x x x 

  ANO Územní plán, 
dokumenty 
územního 
rozvoje lokat 
(zpracovány 
4 lokality) 
vše 
uveřejněno 
na webu 

OÚR 

 



Akční plán realizace doporučení auditu 2018   
1/2019 - 5/2021  

  
             

Garant oblasti: Ing. Pavel Gryndler   
Stav ke 
dni:  

31.8.202
0 

      
 

         
1.  

Podmínky a doporučení 
hodnotitele 

2. 
 Návrh aktivit/opatření na realizaci 

doporučení                                                  

3. 
 Termín 

realizace 
2019 

4. 
 Termín 

realizace 
2020 

5. 
Termín realizace 

2021 

6. 
 Náklady 
(v tis Kč) 

7. 
Stav 

plnění 

8. 
Způsob 
doložení 

9. 
Odpovědnos
t za aktivitu 

2. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ   

Výsledek auditu: Uspokojivý stav tématu vůči UR - bez podmínek 

Doporučení: 

Zvýšit využívání 
dešťové vody 

Vytvořit strategii využití dešťové vody v 
Litoměřicích 

x x x 0 
  v přípravě Ing. Pavel 

Gryndler 

Realizovat dotační program na dešťovou 
vodu pro občany města 

x x x 1 000 

ANO probíhá, 
vyvěšeno na 
webu města, 
opakuje se 
každý rok 

Ing. Pavel 
Gryndler 

Realizovat záchytné nádrže v objektech 
v majetku města 

x   x 500 Kč 

ANO 2019 - umístění 
1. nádrže v 
budově 
Pekařská 2 a ve 
sběrném dvoře 

Ing. Pavel 
Gryndler 

          

 
    

Zlepšovat 
protipovodňovou 
ochranu 

Realizovat projektovou přípravu 
protipovodňového valu v ul. Jarošova a 
Dolní Rybářská 

x x   ? 

ANO probíhá 
zpracování 
projektu - 
jednání se SŽC 

Ing. Pavel 
Gryndler 

Realizovat protipovodňová opatření     x ? 
    Ing. Pavel 

Gryndler 

                



Využívat akce Zahrady 
Čech k osvětě 

Průběžně realizovat osvětu při akcích 
Zahrady Čech 

x x x 0 Kč 

ANO průběžně 
realizováno - viz 
výstavy ZČ, 
2020 - zrušeno 
z důvodu 
epidemie 
koronaviru 

Ing. Pavel 
Gryndler 

Připravit a realizovat skleník pro ukázku 
růstu tropického ovoce a zeleniny v 
návaznosti na klimatické změny 

  x x ? 

  - odloženo z 
důvodu 
epidemie 
koronaviru 

  

                

Využívat šetrně 
geotermální vrt 

Spolupracovat s UK - Výzkumným 
centrem pro využití geotermální energie 
s cílem využití energie pro město 

x x x ? 

ANO otevřeno 
výzkumné 
centrum, 
probíhá interní 
spolupráce 

Ing. Pavel 
Gryndler 

                

Vyřešit komplexně 
dopravní situaci města 

Spolupracovat s OS Smart City pro 
dokončení PUMM a realizaci opatření 

x x x 0 

ANO z důvodu 
organizačních 
směn v o. s. 
Smart City 
minimalizována 
spolupráce 

Ing. Pavel 
Gryndler 

                

Zajistit ochranu 
fragmentů lužního lesa 
(dolní nádraží - 
Třeboutice) 

Realizovat ochranná opatření města pro 
danou oblast 

x x x ? 

ANO - odloženo z 
důvodu 
epidemie 
koronaviru 

Ing. Pavel 
Gryndler 

                

Pokračovat v 
revitalizacích - podpoře 
retence vody 

Zpracovat koncepci zachytávání vody v 
krajině 

  x x ? 

ANO zadáno 
zpracování 
revitalizace 
Pokratického 
rybníka 
- realizován 
kaskádový 
záchyt důlní 
vody z dolu 
Richard II 

Ing. Pavel 
Gryndler 

                



Snižovat prašnost a 
zlepšovat mikroklima 

Realizovat mlžicí stožár v návaznosti na 
měření kvality ovzduší 

x x   150 

ANO realizováno v ul. 
Na Valech, 
probíhá 
zkušební 
provoz 

Ing. Pavel 
Gryndler 

Instalovat automatické závlahy v ulici 
Mezibraní 

x x   2 000 
ANO probíhá 

realizace 
Ing. Pavel 
Gryndler 

realizovat drobné ochlazovače 
vzduchu na náměstí 

  x x 200 
ANO příprava 

realizace v r. 
2021 

  

                

Rozšířit plochy zeleně - 
výsadba dalších lesů a 
remízků 

Vzhledem k aktuální klimatické situaci 
realizovat opatření na udržení 
současného stavu 

x x x   

ANO probíhá 
realizace se 
zaměřením na 
revitalizaci 
uschlých lesů a 
remízků 

Ing. Pavel 
Gryndler 

                

Spolupracovat s 
občanskou komisí při 
řešení problematiky 
ÚRAO 

Realizovat rekonstrukci ÚRAO s cílem 
zvýšení bezpečnosti ukládnání RAO 

x x x   
ANO probíhá 

průběžně 
Ing. Pavel 
Gryndler 

Spolupracovat s občanskou kontrolní 
komisí 

x x x   
ANO 2x ročně 

společná 
jednání 

Ing. Pavel 
Gryndler 

                

Hledat řešení složitých 
nebo sporných otázek v 
oblasti životního 
prostředí (půdní 
úrodnost, rozšiřování 
zeleně, budování 
remízků, …) 

Spolupracovat s experty v oboru 
klimatologie, hydrologie, geologie, 
pedologie, biologie 

x x x   

ANO navázána 
spolupráce s 
ČHMÚ v oblasti 
klimatologie 
zaměřená na 
zjišťování vlivu 
intenzity údržby 
městské zeleně 
na zasakování 
vody 

Ing. Pavel 
Gryndler 

 



Akční plán realizace doporučení auditu 2018   
1/2019 - 5/2021  

                 

Garant oblasti: 
Ing. Jaroslav 
Klusák, Ph.D. 

  
Stav ke 
dni:  

31.8.2020       
 

         
1.  

Podmínky a doporučení 
hodnotitele 

2. 
 Návrh aktivit/opatření na realizaci 

doporučení                                                  

3. 
 Termín 

realizace 
2019 

4. 
 Termín 

realizace 
2020 

5. 
Termín realizace 

2021 

6. 
 Náklady 
(v tis Kč) 

7. 
Stav 

plnění 

8. 
Způsob 
doložení 

9. 
Odpovědnost 

za aktivitu 

3. UDRŽITELNÁ VÝROBA A SPOTŘEBA  

Výsledek auditu: Uspokojivý stav tématu vůči UR - bez podmínek 

Doporučení: 

Snižovat ekologickou a 
uhlíkovou stopu 

Vytvořit jednotnou službu (ONE STOP 
SHOP) pro občany při renovaci bytů a 
domů - součást projektu INNOVATE 

x x   500 ANO 
existující 
ONE STOP 
SHOP 

Jaroslav 
Klusák, 
Michal Černý 

                

Zajistit větší 
energetickou bezpečnost 

Realizovat pilotní projekt komunitních 
OZE ve městě Litoměřice (2-3) objekty - 
součástí projektu SCORE  

x x   4 000 ANO 

Realizované 
pilotní 
komunitní 
OZE 

Jaroslav 
Klusák, 
Michal Černý 

Dokončit projekt startovacích bytů 
(PAVE)  

x x   140 000 ANO 

Dokončená 
stavba a 
zkušební 
provoz 

Jaroslav 
Klusák, 
Michal Černý 

                

Zvážit nakupování OZE 
minimálně pro majetek 
města 

Připravit pro příští nákup v rámci 
energetické burzy (2021-2022) 
alternativní nabídky pro nákup 
garantované OZE pro budovy MÚ 

  x x 50   

  Jaroslav 
Klusák, 
Michal Černý 

                

                

Zvážit/realizovat novou 
linku na třídění odpadů 

Realizovat linku na třídění směsného 
komunálního odpadu v rámci SONO  
(Sdružení obcí pro nakládání s odpady) 

x x x 
500 000 
000 Kč 

ANO 
probíhá 
příprava PD 

OŽP 

                



Zvýšit zájem veřejnosti o 
úspory, odpady, 
udržitelnost, lepšit 
spotřební vzorce chování 
občanů v oblasti 
"konzumu" pomocí 
osvěty 

Průběžně vykonávat osvětovou činnost x x x 
10 000 
Kč/rok 

ANO 

Ukliďme 
Česko, Den 
dětí a další 
akce… 

OŽP a Zdravé  
město 
Litoměřice a 
MA21 

            
    

Snižovat množství 
směsného komunálního 
odpadu 

Využívat osvětové akce k motivaci 
veřejnosti 

x x x 
10 000 
Kč/rok 

ANO 

Využívány 
všechny 
příležitosti k 
osvětě. 

Pavel 
Gryndler 

Poskytovat kompostéry občanům města x x x 500 000 Kč ANO 

140 
realizovaných 
žádostí 
občanů 

OŽP 

Nacházet moderní řešení 
– využívání 
potravinového odpadu, 
oběhové hospodářství, 
spolupráce s firmami v 
dané oblasti, Smart 
řešení - „chytré 
popelnice“, „přeměna 
odpadů na zdroje“, 
upcycling atp., alespoň v 
pilotní formě 

Kontrolovat ve spolupráci s Městskou 
policií firmy produkující odpad, jak s ním 
nakládají 

x x x   ANO 
kontaktovány 
společnosti 

OŽP a MěP 

Vést informační kampaň s firmami se 
zaměřením na omezování produkce 
odpadu a jeho recyklaci a využití 

x x x   ANO 

informační 
kampaň 
"Nejlepší 
odpad je ten, 
který 
nevznikne". 

OŽP a Zdravé  
město 
Litoměřice a 
MA21 

 

V roce 2020 byl projekt PAVE ukončen. 
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1.  

Podmínky a 
doporučení 
hodnotitele 

2. 
 Návrh aktivit/opatření na realizaci 

doporučení                                                  

3. 
 Termín 

realizace 
2019 

4. 
 Termín 

realizace 
2020 

5. 
Termín realizace 

2021 

6. 
 Náklady 
(v tis Kč) 

7. 
Stav 

plnění 

8. 
Způsob doložení 

9. 
Odpovědnost 

za aktivitu 

4. DOPRAVA 

Výsledek auditu: Uspokojivý stav tématu vůči UR – s podmínkami 

Podmínky: 

4.1. Podpora veřejné 
dopravy a dalších 
druhů alternativní 
dopravy (pěší, cyklo) 
/infrastruktura/ 
 
- Dokončit PUMM a 
dílčí navazující 
koncepce - parkování, 
individuální plány 
mobility pro největší 
zaměstnavatele 
- Zvýšit podporu 
cyklistiky pro 
každodenní dojížďku 
- Systémově 
realizovat opatření a 
závěry navržené 
PUMM 

Dokončení PUMM x x   
0 ANO   manažer 

PUMM 

Monitoring a vyhodnocení plnění 
akčního plánu instituciálních plánů 
mobility 

x x x 
0 ANO dokládáno do MZ 

projektu 
manažer 
mobility 

Monitoring a vyhodnocení plnění AP 
PUMM 

  x x 
0     manažer 

mobility 

Zobousměrnení jednosměrek pro 
cyklodopravu 

x x   
0 ANO umístění značek, projekt 

byl realizován  
L. Wünsch, 
ODaSH 

Vybudování zázemí pro cyklisty 
(sprchy, šatny) na budovách v 
Pekařské a Topolčianské ulici. 

    x 
0     Odbor správní 

Doporučení při úpravě dvora k 
přebudování vchodů vedoucích na 
dvůr na Mírovém náměstí pro 
pohodlný přístup osob s kolem 

    x 

0     Odbor správní, 
manažer 
mobility 

Opatření I. AP PUMM   x   
0     manažer 

mobility 

Opatření II. AP PUMM   x   
0     manažer 

mobility 



Opatření III. AP PUMM     x 
0     manažer 

mobility 

Opatření IV. AP PUMM     x 
0     manažer 

mobility 

4.2. Snižování 
nutnosti používat IAD 
a podpora 
alternativních druhů 
dopravy /řízení 
poptávky po dopravě/ 
 
- Rozvoj konceptu 
"Smart city"  
- Zvýšit podporu 
cyklistiky pro 
každodenní dojížďku 
- Zlepšit parkovací 
politiku v centru a na 
sídlištích, zklidnit 
Mírové náměstí 
- Zlepšit fungování 
MHD - návaznost, 
periodicita, integrace 
do dopravy ÚK 

Aplikace pro carpooling pro 
zaměstnance MěÚ - Cesty městy 

x     
0 ANO informace vyvěšena na 

intranetu 5/2019 
manažer 
mobility 

Možnosti sdílených kol - mechanická 
vs. elektro 

x     
0 ANO poptáni 2 poskytovatelé manažer 

mobility 

Vytvoření podmínek pro osobní 
užívání služebních vozidel 
(automobilů, skútrů a kol). 

    x 

0 ANO V roce 2020 testována 
aplikace - sdílení aut. 
Vyhodnocení. 

Kancelář 
starosty a 
tajemníka; 
Útvar kontroly 
a interního 
auditu 

Zanesení podpory environmentálního 
hlediska služebních cest do nového 
pracovního řádu (přednostní využívání 
environmentálně šetrných druhů 
dopravy, vč. veřejné dopravy). 

    x 

0     Milan Čigáš, 
tajemník 

Komplexní studie dopravy v klidu   x x 
2 500       

Přijetí nové parkovací politiky a 
efektivnějšího rozdělení parkovacích 
karet. 

x     
0     RM 

Nový dopravce, nové trasování linek, 
přidání 2 linek 

x     
0 ANO informace o trasování a 

jízdních řádech na webu 
města 

ODaSH 

4.3. Nízkoemisní 
vozidla 
 
- Dokončit plánovanou 
infrastrukturu pro 
alternativní pohony 

Výstavba nové čerpací stanice CNG u 
mostu gen. Chábery 

  x x 
investor       

Vybudování veřejných dobíjecích 
stanic 

x x x 

0   Probíhá, vybudována 
dobíjecí stanice - na 
parkovišti u Parku 
Václava Havla 

manažer 
mobility + 
energetický 
manažer 

Pravidelný monitoring vozového 
parku (efektivní využití elektromobilů). 

x x x 

0 ANO webové rozhraní s 
monitoringem využití e-
mobilů 

manažer 
mobility 

4.5. Snižování vlivu 
dopravy na životní 
prostředí a zdraví 

Opatření V. AP PUMM 
 
  

  x   
0     manažer 

mobility 



obyvatel 
 
- Systémově 
realizovat opatření a 
závěry navržené 
PUMM 

Opatření VI. AP PUMM     x 

0     manažer 
mobility 

Zanesení podpory environmentálního 
hlediska služebních cest do nového 
pracovního řádu (přednostní využívání 
environmentálně šetrných druhů 
dopravy, vč. veřejné dopravy). 

    x 

0     Milan Čigáš, 
tajemník 

Řešit dopravní 
situaci v oblastech 
zástavby RD na 
okrajích města 

Nový dopravce, nové trasování linek, 
přidání 2 linek 

x     

0 ANO informace o trasování a 
jízdních řádech na webu 
města 

ODaSH 

Řešit dopravní 
situaci v ulici Na 
Valech 

Instalace semaforů v rámci projektu 
rekonstrukce Palachovy ulice 

xi     

0 ANO Realizace 
bezpečnostních prvků a 
semaforů 

součinnost 
odborů 
Městského 
úřadu 

 



Akční plán realizace doporučení auditu 2018   

1/2019 - 5/2021  
                 

Garant oblasti: 
Ing. Bc. Renáta 
Jurková 

  
Stav ke 
dni:  

31.8.202
0 

      
 

         
1.  

Podmínky a doporučení 
hodnotitele 

2. 
 Návrh aktivit/opatření na realizaci 

doporučení                                                  

3. 
 Termín 

realizace 
2019 

4. 
 Termín 

realizace 
2020 

5. 
Termín realizace 

2021 

6. 
 Náklady 
(v tis Kč) 

7. 
Stav 

plnění 

8. 
Způsob 
doložení 

9. 
Odpovědnos
t za aktivitu 

5. ZDRAVÍ OBYVATEL 

Výsledek auditu: Uspokojivý stav tématu vůči UR - bez podmínek 

Doporučení: 

Rozšířit nabídku při 
odvykání kouření 
(poradenské služby) 

Navázat a zvýšit propagaci poraden pro 
odvykání kouření, realizovat přednášky 
pro mládež 

x x x   ANO 

realizována 
přednáška 
prof. 
Králikové, 
Jaro 2020 
zrušeno 
kvůli 
nemoci 
profesorky 
a 
následném
u 
koronaviru 

 J. 
Vochomůrka 

Rozšířit nabídku 
preventivní programů 
výchovy ke zdraví dle 
výsledků analýzy 
zdravotního stavu - školy, 
veřejnost - nižší věkové 
kategorie -MŠ 1. st. ZŠ 

Zajistit dostatečnou nabídku x x x   ANO 

přednášky 
a semináře:  
Zdravé 
zoubky, 
kouření 

J. 
Vochomůrka 



Zlepšit nabídku 
poskytování školního 
stravování 

Zlepšit komunikaci s vedením CŠJ x x x   ANO 
nové vedení 
CŠJ od 
10/2019 

J. 
Vochomůrka 

Zajistit participaci 
obyvatel  
o zdravotních tématech 

Více zapojit obyvatele v oblasti zdraví při 
fórech (Školní fóra, Mladé fórum, 
Desatero priorit) 

  x x     

V roce 2020 
neproběhla 
žádná fóra 

J. 
Vochomůrka 

Zrevidovat a zvýšit 
dostupnost některých 
zdravotních služeb 
(včasná psychologická 
pomoc, krizová řešení) 

Zvýšit podporu těchto sociálních služeb 
CDZ Fokus 

Labe 
ADP Sluníčko x   ANO 

Sociální 
služby 
rozšiřují 
nabídku 
těchto zdr. 
služeb 

J. 
Vochomůrka 

Zveřejňovat informace o 
zdraví obyvatel (Analýza 
zdravotního stavu, …) 

Distribuovat výsledky analýzy lékařským 
zařízením, seznámit s nimi  vedení 
města 

  

x x     

Analýza se 
posouvá, 
KHS řeší 
koronavir 

J. 
Vochomůrka 

Identifikovat rizikové 
oblasti - úrazy, drogy - a 
realizovat preventivní 
aktivity 

Aktualizovat analýzu zdraví x x     ANO 
Analýza se 
zpracovává 

J. 
Vochomůrka 

Navhrnout opatření na základě výsledků 
analýzy - plán zdraví 

  x x     
Čeká se na 
analýzu 

J. 
Vochomůrka 

Zpracovat Plán zdraví s odbornou 
garancí 

  x x     
Čeká se na 
analýzu 

J. 
Vochomůrka 

Realizovat preventivní aktivity   x x     
Čeká se na 
hotový plán 

J. 
Vochomůrka 

 



Akční plán realizace doporučení auditu 2018   

1/2019 - 5/2021  
                 

Garant oblasti: 
Ing. Marcela 
Škrancová 

  
Stav ke 
dni:  

31.8.2020       
 

     
 

   
1.  

Podmínky a doporučení 
hodnotitele 

2. 
 Návrh aktivit/opatření na realizaci 

doporučení                                                  

3. 
 Termín 

realizace 
2019 

4. 
 Termín 

realizace 
2020 

5. 
Termín realizace 

2021 

6. 
 Náklady 
(v tis Kč) 

7. 
Stav 

plnění 

8. 
Způsob doložení 

9. 
Odpovědnost 

za aktivitu 

6. EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ 

Výsledek auditu: Uspokojivý stav tématu vůči UR - bez podmínek 

Doporučení: 

Nastavit indikátory 
hodnocení plnění cílů 
A.1. - A.3. 

Prodiskutování indkátorů v rámci 
jednání strategického týmu 

  x   0   

definice a 
schválení indikátorů 

M. Škrancová,  
V. Šturalová 

                

Vytvořit stabilní a 
závazný systém 
provazující výběr záměrů 
strategického plánu do 
Akčních plánů s tvorbou 
ročních rozpočtů města 
a jeho rozpočtových 
výhledů 

Tvorba metodiky     x 0   

Schválená 
metodika 

M. Škrancová,  
V. Šturalová 

            

    

Aktualizovat Akční plán 
rozvoje spolupráce s 
podnikateli 2015 - 2020 

Aktualizace AP      x 150   
Aktualizovaný akční 
plán 

M. Škrancová,  
V. Šturalová 

Pokračovat v pořádání 
podnikatelských fór a 
podobných diskuzních 
aktivit 

Pokračování setkání s podnikateli Probíhá probíhá x 0 ANO 
pozvánky a 
prezentace 

M. Škrancová,  
V. Šturalová 

Setkání s  HR manažery probíhá probíhá x 0 ANO 
pozvánky a 
prezentace 

M. Škrancová,  
V. Šturalová 



Diversifikovat orientaci 
na různé sektory (nejen 
sektor služeb) 

Město nemůže diverzifikovat orientaci 
v podnikatelské oblasti, činí tak 
nabídka a poptávka. Stávající 
podnikatelské prostředí lze dělit na 
podnikání ve výrobě a službách a 
podnikání v zemědělské výrobě. 

          

    

                

     
  

  

     
  

  
Níže uvedené indikátory nejsou relevantní pro oblast ekonomika 
a podnikání:    

  
  

Spokojenost obyvatel s místním společenstvím     
  

  
 

https://ci2.co.cz/cs/node/2699


Akční plán realizace doporučení auditu 2018   

1/2019 - 5/2021  
                 

Garant oblasti: 
Ing. Andrea 
Křížová 

  
Stav ke 
dni:  

31.8.2020       
 

     
 

   
1.  

Podmínky a doporučení 
hodnotitele 

2. 
 Návrh aktivit/opatření na realizaci 

doporučení                                                  

3. 
 Termín 

realizace 2019 

4. 
 Termín 

realizace 2020 

5. 
Termín realizace 

2021 

6. 
 

Náklad
y 

(v tis 
Kč) 

7. 
Stav 

plnění 

8. 
Způsob 
doložení 

9. 
Odpovědnos
t za aktivitu 

7. VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA   

Výsledek auditu: Uspokojivý stav tématu vůči UR - bez podmínek 

Doporučení: 

Zabezpečovat stabilně 
kvalitní infrastrukturu a 
zázemí pro předškolní, 
základní, zájmové a 
základní umělecké 
vzdělávání, a to ve 
vztahu k rozvoji 
klíčových kompetencí - 
matematika, cizí jazyky, 
přírodní vědy, 
informatika a 
polytechnické vzdělávání 
za účelem rozvoje 
technického myšlení, 
manuální zručnosti a 
prohlubování digitálních 
dovedností 

Vybudování bezbariérové učebny pro 
řemeslné a výtvarné obory a učebny 
chemie a přírodopisu na ZŠ Na 
Valech 

zpracování PD, 
žádost o dotaci 

MAS 

získání dotace 
/ realizace 

  3 500 ANO kolaudace 
odbor 
ŠKSaPP 

Vybudování bezbariérových 
odborných učeben v podkroví 
Masarykovy ZŠ 

monitoring 
dotačních 
možností 

monitoring 
dotačních 
možností 

získání dotace / 
realizace 

25 000 ANO kolaudace 
odbor 
ŠKSaPP 

Rekonstrukce objektu VUSS  v ul. 5. 
května pro využití k hlavní činnosti 
ZUŠ Litoměřice 
 
 
 
 
 
  

žádost o dotaci 

získání dotace 
a realizace 
vers. nový 
monitoring 
dotačních 
možností 

získání dotace / 
realizace 

80 000 ANO kolaudace 
odbor 
ŠKSaPP 



Vybudování přístavby ve dvorním 
traktu objektu č.p. 480/2 Sovova pro 
účely rozšíření TKM Litoměřice  

příprava studie 

příprava PD / 
monitoring 
dotačních 
možností 

získání dotace / 
realizace 

10 000 ANO kolaudace 
odbor 
ŠKSaPP 

Kvalitní aprobovaní 
pedagogové 

Spolupráce napříč školami při dalším 
vzdělávání pedagogických 
pracovníků - nabídka kvalitních 
vzdělávacích aktivit pro profesní růst 
pedagogů 

shromažďován
í požadavků 
škol v ORP 

Litoměřice v 
rámci MAP II 

realizace 
aktivit 

realizace aktivit 200 ANO 
monitorovací 
zprávy 

MAS / odbor 
ŠKSaPP 

Metodické teamy napříč ORP 
Litoměřice pro jednotlivé předměty 
ŠVP 

nominace 
zástupců 

jednotlivých 
škol 

realizace 
aktivit 

realizace aktivit 100 ANO 
monitorovací 
zprávy 

MAS / odbor 
ŠKSaPP 

Motivace žáků k profesní 
orientaci s ohledem na 
další studium a následné 
uplatnění na regionálním 
trhu práce 

Realizace Techdays - řízené 
prezentace středních a vysokých škol 
a regionálních zaměstnavatelů v 
technických oborech 

probíhá 
4.ročník 

neproběhne z 
důvodů Covod 

opatření 
6.ročník 300 ANO 

monitorovací 
zprávy 

MAS/odbor 
ŠKSaPP/ 
OHK 
Litoměřice / 
Zahrada 
Čech 

Spolupráce s místními podnikateli - 
nabídka exkurzí pro žáky 8. a 9. 
ročníků ZŠ / celoroční spolupráce 

průzkum 
možností / 
jednání o 
konceptu 

spolupráce 

neprobíhá z 
důvodů 
Corona 
opatření 

realizace aktivit 0 ANO 
monitorovací 
zprávy 

tajemník / 
MAS / odbor 
ŠKSaPP 

 



Akční plán realizace doporučení auditu 2018   

1/2019 - 5/2021  
                 

Garant oblasti: Ing. Andrea Křížová   
Stav ke 
dni:  

31.8.2020       
 

     
  

  
1.  

Podmínky a doporučení 
hodnotitele 

2. 
 Návrh aktivit/opatření na realizaci 

doporučení                                                  

3. 
 Termín 

realizace 
2019 

4. 
 Termín 

realizace 
2020 

5. 
Termín realizace 

2021 

6. 
 Náklady 
(v tis Kč) 

7. 
Stav 

plnění 

8. 
Způsob 
doložení 

9. 
Odpovědnost 

za aktivitu 

8. KULTURA A MÍSTNÍ TRADICE   

Výsledek auditu: Uspokojivý stav tématu vůči UR - bez podmínek 

Doporučení: 

Revitalizovat 
brownfieldy v centru 
města - pivovar, VUSS  

Revitalizace pivovaru I. probíhá       ANO 

kolaudace odbor ÚR 

Revitalizace pivovaru II. 
monitoring 
dotačních 
možností 

monitoring 
dotačních 
možností 

získání dotace / 
realizace 

  ANO 

kolaudace odbor ÚR 

Rekonstrukce objektu bývalé VUSS pro 
ZUŠ Litoměřice 

žádost o 
dotaci 

získání 
dotace a 
realizace 
vers. nový 
monitoring 
dotačních 
možností 

získání dotace / 
realizace 

  ANO 

kolaudace odbor ŠKSaPP 

Kvalitní zázemí pro 
poskytování kulturních 
služeb 

Výměna sedaček v Divadle K.H.Máchy 
výběr 

dodavatele 
realizace   1 000 ANO 

  MKZ 

Vybudování VZT v objektu Knihovny 
K.H.Máchy v Litoměřicích 

realizace     40 000 ANO 
kolaudace odbor ŠKSaPP 



Revitalizace areálu Letního kina 
příprava 
studie 

monitoring 
dotačních 
možností / 
příprava PD 

realizace   ANO 

kolaudace odbor ŠKSaPP 

Rozpracovat a ukotvit 
kulturu v koncepčních 
dokumentech města 
(buď v rámci 
aktualizace SPRM nebo 
jako samostatný 
dokument) 

Zpracování koncepčního dokumentu příprava realizace     ANO 

koncepční 
dokument 

komise kultury 

            

    

Eliminovat reklamní 
"smog" v prostředí 
Městské památkové 
rezervace Litoměřice 

Zpracování Manuálu dobré praxe 
reklamy a označování provozoven v 
MPR Litoměřice 

zpracování / 
projednání v 
komisích RM 
/ schválení 

ZM 

realizace realizace   ANO 

manuál odbor ŠKSaPP 
/ komise ÚR a 
městských 
památek 

Dotační program na podporu realizace 
zásad Manuálu 

předložení 
ZM / 

schválení 

vyhlášení 
dotačního 
programu 

vyhlášení dotačního 
programu 

150 ANO 
dotační 
program 

odbor ŠKSaPP 

                

 



Akční plán realizace doporučení auditu 2018   
1/2019 - 5/2021  

                 

Garant oblasti: 
Ing. Bc. Renáta 
Jurková 

  
Stav ke 
dni:  

31.8.2020       
 

         
1.  

Podmínky a doporučení 
hodnotitele 

2. 
 Návrh aktivit/opatření na realizaci 

doporučení                                                  

3. 
 Termín 

realizace 
2019 

4. 
 Termín 

realizace 
2020 

5. 
Termín realizace 

2021 

6. 
 Náklady 
(v tis Kč) 

7. 
Stav 

plnění 

8. 
Způsob 
doložení 

9. 
Odpovědnost 

za aktivitu 

9. SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ 

Výsledek auditu: Uspokojivý stav tématu vůči UR - bez podmínek 

Doporučení: 

Řešit nedostatek 
obecních bytů pro 
nízkopříjmové skupiny k 
dlouhodobému bydlení 

Přihlédnout při přidělování obecních 
bytů k potřebám nízkopříjmových 
skupin obyvatel 

  x x 

  

ANO 
Statut, 

pravidla, 
formulář 

Ing. Bc. 
Jurková 

 
Řešit nedostatečné 
kapacity některých 
sociálních služeb 
(terénní, respitní, 
pobytová zařízení) 

Navazovat na výstupy Analýzy 
potřebnosti sociálních služeb  

x x x 

  

ANO 
monitorovací 
zprávy soc. 

služeb 

Ing. Bc. 
Jurková 

 

 

Informovat 
transparentně veřejnost 
o nabízených službách a 
podpoře 

Zvýšit informovanost o 
poskytovaných službách ve všech 
oblastech a jejich vzájemná 
spolupráce 
 
 
 
  

x x x   ANO 

mediální 
zprávy, osvěta 
v rámci akcí, 
spolupráce s 
MKZ LTM a 
Zahradou 

Čech 

Ing. Eflerová 

 

 



Rozvíjet a udržovat 
partnerství, 
spolupracovat s dalšími 
obcemi v regionu 

Spolupracovat s obcemi v rámci 
efektu, propojenosti a dostupnosti 
soc. služeb (spolupráce ORP 
Lovosice, spolupráce s Magistrátem 
Děčín, Centrum D8 Roudnice nad 
Labem) 

x x x 

  

ANO 

probíhá, 
výstupy z 
jednání, 

spolupráce 
ORP na 6. KP 
roky 2021 - 

2024 

Ing. Eflerová  

   

Podporovat participaci 
občanů a zapojovat je 
do tvorby sociální 
politiky 

Zapojit další podnikatelské subjekty 
do spolupráce  

x x   

  

ANO 

monitorovací 
zprávy o 

spolupráci 
(SVS, 

Hennlich), 
benefiční 
koncerty 

Ing. Eflerová 

 

 

Nezanedbávat prevenci 
v oblasti výskytu 
patologických jevů 

Rozvíjet metod. podpory nejen 
preventistů na ZŠ, zapojení rodičů, 
městské policie, odborné veřejnosti 
a participace azylových domů 

x x x 

  

ANO 

monitorovací 
zprávy, 

pozvánky, 
prezentace 

L. Benešová 

 

 
Mít vizi a velké plány, 
udržovat elán a 
motivované pracovníky 
úřadu a dalších 
organizací pro realizaci 
inovativních projektů 

Inovovat kulturně sociální akce pro 
zaměstnance úřadu s rodinami ve 
spolupráci se Zahradou Čech  

x x   

  

ANO 

akce 
realizována 

dne 
31.8.2019, 
29.8.2020 

Mgr. Čigáš/       
Ing. Bc.Jurková 

 

   

 



Akční plán realizace doporučení auditu 2018  

1/2019 - 5/2021  
        

 

Garant 
oblasti: 

Ing. Bc. Renáta 
Jurková 

 Stav ke 
dni:  

31.8.2020    

 

         
1.  

Podmínky a 
doporučení 
hodnotitele 

2. 
 Návrh aktivit/opatření na realizaci 

doporučení                                                  

3. 
 Termín 

realizace 
2019 

4. 
 Termín 

realizace 
2020 

5. 
Termín realizace 

2021 

6. 
 Náklady 
(v tis Kč) 

7. 
Stav 

plnění 

8. 
Způsob 
doložení 

9. 
Odpovědnost za 

aktivitu 

10. GLOBÁLNÍ ODPOVĚDNOST   

Výsledek auditu: Excelentní stav tématu vůči UR 

Doporučení: 

Spolupracovat s 
obcemi a NNO v ČR i 
zahraničí v oblasti 
globální odpovědnosti 

Aktivně spolupracovat v rámci 
Paktu starostů a primátorů 

x x x 50 ANO 

  

Jaroslav Klusák  

Zajistit dostatek 
finančních prostředků 
pro rozvoj aktivit 

Pravidelně vyčleňovat z rozpočtu 
města částku na podporu rozvojové 
spolupráce 

x x x 50 tis. / rok ANO 

částka 
vyčleněná na 
RS pro 
tréninkové 
farmy v Keni 
odeslána 
3/2019, 
5/2020 

Bohdana 
Dojčinovičová 



Zajistit 
stálou/dlouhodobou 
podporu vedení města 
tématu udržitelného 
rozvoje 

Stále zapojovat osvětu a myšlenku 
potřebnosti udržitelného rozvoje 

x x x 
100 tis. 

/rok 
ANO 

Ochutnávka a 
osvěta 
Desatero 
priorit 
Litoměřic 
4/2019, 
organizace 
Férové 
snídaně 
5/2019, 
organizace 
Férového 
festivalu Dun 
Dun 6/2019 
Rok 2020 akce 
zrušeny z 
důvodu 
koronavirové 
pandemie 

Bohdana 
Dojčinovičová 

Pravidelně organizovat Týden 
udržitelného rozvoje 

  x x 

    Z důvodu 
nouzového 
stavu 
způsobého 
koronavirem je 
TUR přeložen 
na září, resp. 
rok 2021. 

Mgr. Irena 
Vodičková, ZML 
a MA21 
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AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2020 

ZDRAVÉHO MĚSTA LITOMĚŘICE (ZML) A MÍSTNÍ AGENDY 21 (MA21) 

aktualizace k 30. 6. 2020 

 

1. V rámci Strategického týmu UR (STUR) pokračovat v nastaveném procesu strategického 
plánování spočívajícího v posuzování a koordinaci veškerých rozvojových koncepcí, 
strategií a politik města 

Termín:  do 31. 12. 2020  
Zodpovědnost:  manažer strategií, koordinátor MA21 
Spolupráce:  SC, STUR, vedoucí odborů MěÚ, vedení města 
 
Anotace: 
V rámci strategického řízení bude aktualizován Strategický plán rozvoje města (SPRM) a dále 
bude pokračovat tvorba Akčních plánů ke Strategickému plánu rozvoje města Litoměřice. 
Naplňování strategického plánu bude městem monitorováno a vyhodnocováno Strategickým 
týmem udržitelného rozvoje (STUR). Budou vyhodnocovány karty projektů v rámci 
socioekonomického a ekologického hodnocení. 
 

Aktivity Indikátor Komentář 
Nové aktivity: 

Aktualizace Strategického plánu  ano/ne 

Žádost o dotaci do OPZ 
„Kompetentní úřad a strategické 
dokumenty město Litoměřice“ 
podána v červnu 2020, závisí na 
úspěchu podané žádosti. 

Stávající aktivity:   

Organizace dvou workshopů/setkání 
pro STUR 

ano 
První workshop se konal v 
červenci, druhý je plánován na 
říjen 2020. 

Koordinace strategického a 
komunitního plánování – předávání 
TOP námětů a výzev k řešení 

ne 
Vzhledem k situaci v první 
polovině roku došlo k odložení. 

Zpracování Akčního plánu SPRM na 
2020 a vyhodnocení AP SPRM 2020, 
vyhodnocení naplnění indikátorů 
SPRM 

ano 
AP 2020 byl schválen 12/2019 v 
ZM, vyhodnocení AP 2020 je 
plánováno na 06/2021. 

Aktualizace zásobníku projektů ano/ne Plánováno na podzim 2020. 

Vzdělávání zaměstnanců úřadu 
v oblasti udržitelného rozvoje a MA21 

ano 

17. 6. proběhl seminář pro 
zaměstnance MěÚ na téma „Má 
trvalá udržitelnost smysl?“, 
přednášejícím doc. RNDr. Milan 
Gryndler, CSc. 
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Používání dataplánu v běžné činnosti 
úřadu 

ano 
Dataplán využíván pro správu 
projektů, dotační tituly a žádosti. 

 
 
2. Úspěšně realizovat osvětové a informační kampaně pro veřejnost, realizovat agendu 

MA21 

Termín:  do 31. 12. 2020 
Zodpovědnost:  koordinátor MA21, KOMPLAN OSVaZ 
Spolupráce:  projektový manažer MA21, příslušné odbory MěÚ, příspěvkové organizace, 

NNO, podnikatelé 

Anotace: 

Osvětové aktivity a kampaně pro obyvatele města jsou příležitostí pro předávání nových 
poznatků všem věkovým generacím a skupinám obyvatel. 
 

Aktivity Indikátor Komentář 
Nové aktivity: 

Participace s občany – projednání 
situace na městských sídlištích 

ano 

Z důvodu koronaviru zrušena jarní 
část, na podzim plánována 
3 setkání s občany na sídlištích 
Střed, Družba, Kocanda. 

Spolupráce při aktualizaci SPRM při 
projednávání s občany 

ne 
Odloženo z důvodu koronaviru na 
rok 2021. 

Realizovat part. rozpočet Tvoříme 
Litoměřice 2020 – nová podoba 

ano 
Probíhá, zvítězil projekt Komunitní 
zahradničení, příprava realizace. 

Stávající aktivity:   

Realizace osvětových kampaní:  
 
 
 

Den Země (duben 2020) ne 

Odloženo z důvodu koronaviru na 
rok 2021, osvěta k Dni Země 
proběhla prostřednictvím FB 
stránky ZML. 

Národní dny bez úrazu 
(duben–říjen 2020) 

ano 
Probíhá, jednotlivé aktivity 
zajišťuje dle stávající 
epidemiologické situace OSVaZ. 

Den životního prostředí v rámci 
Týdne udržitelného rozvoje (4. 6. 
2020) 

ne 
Odloženo z důvodu koronaviru na 
rok 2021. 

Evropský týden mobility (září 
2020) 

ano 

Probíhá příprava, realizace závisí 
na aktuální epidemiologické 
situaci. Na hlavní akci zajištěna 
spolupráce se Smart City. 

Dny zdraví (říjen 2020) ano 
Probíhá příprava, realizace závisí 
na aktuální epidemiologické 
situaci, kampaň zajišťuje OSVaZ. 

Světový den bez tabáku (po celý 
rok) - realizovat besedy s odborníky 
pro studenty středních i základních 
škol, preventivní protikuřácká 
kampaň pro žáky ZŠ a SŠ 

ano 
Probíhá příprava, realizace závisí 
na aktuální epidemiologické 
situaci, kampaň zajišťuje OSVaZ. 
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3. Pokračovat ve zlepšování životního prostředí – zlepšení prostředí, zajištění čistoty a 

pořádku ve městě, třídění odpadů, uspořádání osvětových akcích 

Termín:  do 31. 12. 2020 
Zodpovědnost:  vedoucí odboru ŽP 
Spolupráce:  Odbor ŽP, komise ŽP, Městská policie, Technické služby, Středisko 

ekologické výchovy SEVER, koordinátor a komise ZM a MA21, školy, 
příspěvkové organizace 

Anotace: 
Aktivity v oblasti ŽP jsou zaměřeny na všechny oblasti ochrany ŽP. 
 

Aktivity Indikátor Komentář 
Nové aktivity: 

Provádět zvýšené kropení komunikací 
z důvodu snížení prašnosti. 

ano Probíhá. 

Aplikovat speciální ekologický 
přípravek na vázání prachových částic 
na komunikacích z důvodu omezení 
sekundární prašnosti. 

ne Zatím nerealizováno. 

Docílit omezení prašnosti skládky 
paliva Energy Holding. 

ano Probíhá jednání. 

Docílit omezení prašnosti u vlaků ČD 
při přepravě uhlí. 

ano 
Probíhá jednání. 
 

Docílit omezení prašnosti na 
komunikaci z kamenolomu 
Libochovany. 

ano Probíhá jednání. 

Zprovoznění komunitní kompostárny 
v Třebouticích 

ano Zprovozněno. 

Realizovat parkovou úpravu v ulici 
Mezibraní včetně závlah 

ano Probíhá příprava. 

Realizovat akci zaměstnanců úřadu 
„les úředníků“ na pozemku městských 
lesů. 

ne 
V přípravě, odloženo kvůli 
koronaviru a suchu. 

Poskytování vermikompostérů 
občanům města 

ano 
79 vermikompostérů předáno 
obyvatelům, připravuje se další 
kampaň. 

V rámci Týdne udržitelného rozvoje 
realizovat Den životního prostředí na 
Mírovém náměstí. 

ne 
Zrušeno z důvodu koronaviru, 
přeloženo na rok 2021. 

Realizovat mlžící stožár. ano 
Probíhá příprava, stožár 
instalován v srpnu v ulici Na 
Valech. 

Realizovat soutěž pro žáky ZŠ a SŠ na 
téma omezování vzniku odpadů 

ano/ne 
Zrušeno z důvodu koronaviru, 
přeloženo na podzim nebo rok 
2021. 
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Stávající aktivity: 

Poskytovat nadále kompostéry 
občanům města. 

ano 
Probíhá, bude předáno  
140 kompostérů. 

Poskytovat nadále občanům města 
nádrže na dešťovou vodu. 

ano 
Program pokračuje, je rozšířen i 
pro podnikatele. 

Pokračovat v provozování a 
vyhodnocování monitorovací sítě 
ovzduší ve městě 

ano 
Odloženo z důvodu koronaviru, 
bude zprovozněn v červenci 2020. 

Vzdělávat pracovníky odboru ŽP na 
téma udržitelný rozvoj. 

ano 
Přednáška proběhla 17. 6. v rámci 
školení vedoucích pracovníků 
MěÚ. 

Rozšíření počtu podzemních 
kontejnerů min. o 2 další hnízda. 

částečně 

Realizováno zatím pouze 
1 kontejnerové stání, plánována 
modernizace 7 starších typů za 
nové nášlapné. 

Realizovat Ukliďme Česko / Ukliďme 
Litoměřice (ZML) 4. 4. 2020. 

ne 
Zrušeno z důvodu koronaviru, 
bude realizováno později dle 
aktuální epidemiologické situace. 

 
 
4. Pokračovat v realizaci systematických aktivit energetického managementu města 

včetně rozvoje mezinárodní spolupráce 

Termín:  do 31. 12. 2020 
Zodpovědnost:  energetický manažer města 
Spolupráce:  manažer GTE, SC, OÚR 

Anotace: 
Aktivity v rámci energetického managementu jsou nastaveny následovně.  
 

Aktivity Indikátor Komentář 
Nové aktivity:   

Dokončení výstavby startovacích bytů 

(projekt PAVE)  
ne 

Stavba zastavena z důvodu 
špatné statiky daného objektu. 

Stávající aktivity:   

Aktivní partnerství v mezinárodních 
projektech k udržitelné energetice 

ano 
Zapojení do projektů INNOVATE, 
STARDUST, E-FEKTa, SCORE. 

Dokončení projektu INNOVATE a 
vytvoření městského finančního 
nástroje/služby pro podporu 
energetických renovací v bytovém 
sektoru 

ano Návrh nástroje připraven pro RM.  
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5. Vytvoření podmínek a opatření pro udržitelnou mobilitu v Litoměřicích 

Termín:  do 31. 12. 2020 
Zodpovědnost:  Smart City – projektový manažer 
Spolupráce:  koordinátor ZM, SC, Odbor dopravy, Odbor územního rozvoje, komise 

dopravy, Městská policie, Technické služby města, odborní partneři 

Anotace: 
Dokončení PUMM a realizace udržitelné mobility v Litoměřicích je jedním z TOP úkolů 
našeho města v tomto roce. 
 

Aktivity Indikátor Komentář 
Nové aktivity: 

Tvorba AP na základě Plánu udržitelné 
městské mobility  

ano Finalizuje se. 

Uspořádání semináře CIVINET, 
předávání dobré praxe 

ano/ne 
Akce z důvodu epidemiologické 
situace přesunuta na podzim 
2020. 

 

Stávající aktivity: 

Uspořádání 5. ročníku akce „Úředník 
na kole“. 

ano 
Vyhlášeno 1. 6. 2020, zajišťuje 
Zdravé město Litoměřice. 

Finalizace Plánu udržitelné městské 
mobility pro Litoměřice 

ano Finalizuje se. 

Akce pro veřejnost “O dopravě hravě 
zdravě” v rámci ETM 

ano/ne 
Akci připravuje ZML ve spolupráci 
s SC – realizace závisí nastávající 
epidemiologické situaci. 

 
 
6. Systémově naplňovat cíle Zdravotního plánu města Litoměřice, které povedou ke 

zlepšení zdravotního stavu obyvatel 

Termín:  do 31. 12. 2020 
Zodpovědnost:  vedoucí OSVaZ 
Spolupráce:  referent samosprávy komunitního plánování, Odbor sociálních věcí a 

zdravotnictví, pracovní skupina ke Zdravotnímu plánu, Nemocnice 
Litoměřice, Zdravotní a sociální komise, Komise ZM a MA21, neziskové 
organizace a školy 

Anotace: 
Město Litoměřice dokončí v nadcházejícím období realizaci tří vytipovaných TOP problémů 
pro roky 2018–2020. Budou realizovány preventivní akce pro občany. 
 

Aktivity Indikátor Komentář 
Nové aktivity: 

Tvorba nového zdravotního plánu ano 

Proběhla pracovní skupina, čeká 
se na dokončení analýzy 
zdravotního stavu obyvatel 
(zpracovatel – KHS – vytížen 
epidemiologickou situací). 
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Stávající aktivity: 

Aktualizace analýzy zdravotního stavu 
obyvatel 

ano/ne 

Měla být hotova do konce 
prázdnin, KHS je však vytížen 
epidemiologickou koronavirovou 
situací, termín posunut. 

Realizace a podpora preventivních 
opatření k vybraným TOP třem 
zdravotním problémům 2018–2020 
zaměřit aktivity na ohrožené skupiny 
obyvatel 
 

ano 
Probíhají jednotlivé aktivity 
daných opatření. 

Vyhodnocení tří TOP problémů 
Zdravotního plánu 2018–2020 včetně 
indikátorů 

ano Průběžně se vyhodnocuje. 

Podpora programu prevence zubního 
kazu v MŠ a ZŠ „Zdravé zoubky“ 

ano 
Proběhlo 5 přednášek, kampaň 
pozastavena z důvodu 
koronaviru. 

Sportovní aktivity / ukázky cvičení 

v přírodě – jóga, tai-či, a další zdravé 

pohybové aktivity 
ano Probíhají pravidelná cvičení. 

 
 
7. Zapojení podnikatelského sektoru v rámci spolupráce s městem Litoměřice 

Termín:  do 31. 12. 2020 
Zodpovědnost:  Obecní živnostenský úřad, manažer strategií 
Spolupráce:  OŠKSPP, Zahrada Čech, podnikatelé, Okresní hospodářská komora Ltm, 

OKMaCR 
Anotace: 
V oblasti podnikání a místní ekonomiky pokračovat ve spolupráci s podnikateli, zachovat 
stávající aktivity. 
 

Aktivity Indikátor Komentář 
Stávající aktivity: 
Ocenění společenské odpovědnosti 
litoměřických podnikatelů a firem – 
uspořádání 3. ročníku Srdcaře 
Litoměřic 

ano 
Probíhá, slavnostní večer 
plánován na 11. 11. 2020. 

Uspořádání 5. ročníku akce na 
podporu technického vzdělávání 
mládeže a zprostředkování spolupráce 
mezi zaměstnavateli Litoměřicka a 
základními a středními školami – 
TECHDAYS na Zahradě Čech (říjen 
2020) 

ne 

Spoluorganizátoři: OŠKSaPP 
MěÚ, Zahrada Čech, podnikatelé, 
Okresní hospodářská komora 
Ltm, plánovaný termín konání: 
30.9. - 2.10. 2020 zrušen z 
důvodu opatření omezení šíření 
koronaviru. 

Uspořádání setkání s podnikateli 
(snídaně s podnikateli – 1x/měsíc) 

ano 
Zajišťuje OŽÚ, manažer strategií a 
tajemník MěÚ, v období karantény 
neprobíhalo. 

Zapojení podnikatelského sektoru do 
akcí Zdravého města Litoměřice 

ano 
Zajišťuje Zdravé město 
Litoměřice – realizace akcí 
omezena nouzovým stavem. 
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8. Rozvoj aktivit Fairtradového města Litoměřice 

Termín:  do 31. 12. 2020 
Zodpovědnost:  koordinátor FT 
Spolupráce:  Řídící skupina pro FT, vedení města, příspěvkové organizace, NNO 
 
Anotace: 
Řídící skupina Fairtradového (FT) města každoročně posílá Asociaci pro Fair trade zprávu o 
plnění 5 kritérií a žádá o obnovení statusu. Na základě této zprávy Asociace obnovuje status 
Fairtradové město. 
 

Aktivity Indikátor Komentář 
Nové aktivity: 
Nové nastavení agendy Fairtradového 
města a fungování podpory lokálních 
pěstitelů 

ne 
Proces hledání nových cest a 
směrů – v přípravě. 

Stávající aktivity: 
Zapojení všech věkových skupin do 
realizovaných FT aktivit (mezigenerační 
propojení) 

ano 
Snaha o mezigenerační 
propojení všech pořádaných 
aktivit. 

Naplňování kritérií fairtradového města 
a fairtradového úřadu 

ano Průběžně plněno. 

Realizace úkolů Akčního plánu pro FT 
pro rok 2020 

ano Průběžně plněno. 

 
 
9. Propagace, medializace, výměna zkušeností a přenos příkladů dobré praxe v oblasti 

MA21 

Termín:  do 31. 12. 2020 
Zodpovědnost:  koordinátor MA21 
Spolupráce:  Odbor komunikace, marketingu a cestovního ruchu, příslušné odbory MěÚ 

Anotace:  
Medializace je nezbytnou podmínkou pro sdílení zkušeností a informování laické i odborné 
veřejnosti a propagaci aktivit Zdravého města a zdravého životního stylu. 
 

Aktivity Indikátor Komentář 
Nové aktivity: 

Pokračování využívání „nových médií“ ano 
Probíhá, stále je však především 
využíván facebook. 

Stávající aktivity: 

Zveřejňování aktualit, tiskových zpráv 
a reportáží z každé významné akce 

ano 
Probíhá u každé realizované akce 
– příprava i realizace. 

Zveřejnění min. 2 příkladů dobré praxe 
v dataplánu, sdílení informací v rámci 
NSZM 

ano 
Předložen PDP Litoměřické 
vermi/kompostování, v přípravě 
“Liťák si pomáhá”. 
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10. Vzdělávání koordinátora Zdravého města a MA21 a dalších zaměstnanců MěÚ 

Litoměřice v oblasti MA21 a udržitelného rozvoje (UR) 

Termín:  do 31. 12. 2020 
Zodpovědnost:  koordinátor MA21 

Anotace:  
Průběžné vzdělávání koordinátora ZM a MA21 obsahuje tematické bloky, které vycházejí 
z potřeb realizace projektu Zdravé město a MA 21. Tyto kurzy jsou vždy akreditované a 
započítávají se do povinného vzdělávání úředníka. 
 

Aktivity Indikátor Komentář 
Nové aktivity: 

Alespoň jedno školení v oblasti UR ano 
Absolvována online Letní škola 
NSZM a školení k UR v rámci 
MěÚ. 

Stávající aktivity: 

Účastnit se akreditovaného vzdělávání 
pro koordinátory ZM 

ano/ne 
Absolvováni školení k MA21 a UR 
v srpnu 2019, pravidelná účast na 
školách NSZM. 

 



1/1

Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 17. 9. 2020

Číslo bodu: 14

Název bodu: Záměr prodeje klasické hrobky na Městském hřbitově v
Litoměřicích

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

Důvodová zpráva:

Žadatel: paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

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 nové metodiky ekonomického odboru je příjem za hrobku nutné zaúčtovat s aktuálním DPH (21
%).

Jedná se o klasickou hrobku v sektoru I.Jshr s evidenčním číslem 529.

Projednáno v MK dne 31.8.2020, Hlasováním    pro: 8              proti: 0              zdržel se: 0

MK doporučuje prodej

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../4/2020

ZM schvaluje záměr prodeje opuštěné a neudržované klasické hrobky v sektoru I.Jshr, s evidenčním
číslem 529, na Městském hřbitově v Litoměřicích.

V Litoměřicích 10.09.2020

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 17. 9. 2020

Číslo bodu: 15

Název bodu: Záměr prodeje hrobového zařízení na Městském hřbitově v
Litoměřicích

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

Důvodová zpráva:

Žadatel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 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 movitou věc, hrobové
zařízení – krycí deska, rám hrobu (dle zákona o pohřebnictví - hrobové zařízení).

Dle nové metodiky ekonomického odboru je příjem za hrobové zařízení nutné zaúčtovat s aktuálním
DPH (21 %).

Jedná se o hrobové zařízení ke kopanému hrobu v sektoru II.A s evidenčním číslem 17. 

Projednáno v MK dne 31.8.2020, Hlasováním    pro: 8              proti: 0              zdržel se: 0

MK doporučuje prodej

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../4/2020

ZM schvaluje záměr prodeje opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení v sektoru II.A, s
evidenčním číslem 17 na Městském hřbitově v Litoměřicích.

 

V Litoměřicích 10.09.2020

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 17. 9. 2020

Číslo bodu: 16

Název bodu: Směna pozemků část parc.č. 657/80 za část pozemku parc.č.
657/22 v k.ú. Pokratice

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

Důvodová zpráva:

Žadatel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Odůvodnění: Město Litoměřice je vlastníkem pozemku parc.č. 657/80 v k.ú. Pokratice. Od 2/2020 je
žadatel vlastníkem sousedního pozemku parc.č. 657/22, na kterém se v současné době provádí
údržba, zpevnění, vyčistění a posléze oplocení pozemku na parkovací dvůr pro občany.

MK dne 23.3.2020 Projednávala původní žádost na odkoupení pozemku a doporučila bod odložit do
doby předložení řešení zajištění (opěrné zdi) svahu k přilehlé komunikaci ul. Pokratická.

Nová žádost, která je odsouhlasená s OÚRM: Jde o směnu pozemků s doplatkem rozdílu ceny.

Stanovisko OÚRM: Dle platné územně plánovací dokumentace je uvedená část pozemku parc. č.
657/80 v k.ú. Pokratice zařazena do ploch s rozdílným způsobem využití označených jako DI – plochy
dopravní infrastruktury. Zároveň platná územně plánovací dokumentace navrhuje v tomto místě
hromadné parkování v objektu s orientační kapacitou 150 parkovacích míst. Vzhledem k tomu, že
žadatel je vlastníkem sousedního pozemku parc. č. 657/22 v k.ú. Pokratice, je žádost o část
sousedního pozemku pochopitelná.  V rámci pozemku parc. č. 657/80 v k.ú. Pokratice dochází
k výrazné terénní nerovnosti, kdy část, o kterou žadatel nemá zájem slouží jako prostor pro
zaparkování osobních automobilů v úrovni komunikace v ulici Pokratická a ostatní část je cca
v úrovni ulice Na Výslunní s tím, že severně terén mírně stoupá. V případě, že předmětem navýšení
stávající kapacity parkování bude i redukce stávajících svahů, na kterých je situována komunikace
v ulici Pokratická, bude zdejší odbor souhlasit s prodejem části pozemku pouze za předpokladu, že
před samotným převodem pozemku bude vydáno příslušné povolení na řešení zajištění svahu
v místě, nejspíše opěrnou zdí, přičemž toto bude v rozpracovanosti konzultováno se zdejším
odborem.

Nové stanovisko OÚRM: Souhlasí se směnou pozemků za předpokladu, že bude předloženo a zdejším
odborem odsouhlaseno řešení koncepce parkovacího areálu včetně plánovaných stavebních záměrů.

Členové MK doporučují směnu pouze za předpokladu, že vlastník pozemku v rámci smlouvy smění i
část u komunikace Na Výsluní z důvodu možné výstavby chybějícího chodníku. Projednáno v MK dne
31.8.2020, Hlasováním    pro:6               proti:                 zdržel se:2

MK doporučuje směnu za podmínky odsouhlasení konceptu řešení parkovacího areálu včetně
plánovaných stavebních úprav OÚRM.

 

Návrh Usnesení:
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usnesením č. ../4/2020

ZM schvaluje záměr směny části pozemku ve vlastnictví města parc.č. 657/80 o výměře cca 188 m2
v k.ú. Pokratice, za část pozemku parc.č. 657/22 o výměře cca 153 m2 v k.ú. Pokratice (nutný GP)
s doplatkem rozdílu ceny žadatelem a za podmínky odsouhlasení konceptu řešení parkovacího areálu
včetně plánovaných stavebních úprav Odborem územního rozvoje MěÚ Litoměřice.

Příloha č. 1: priloha_16.pdf

V Litoměřicích 10.09.2020

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 17. 9. 2020

Číslo bodu: 17
Název bodu: Záměr prodeje pozemku parc.č. 4534/1 v k.ú. Litoměřice
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:

Žadatel: manželé
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx 

Odůvodnění: Žadatelé vlastní chatu (jiná stavba) na Třeboutické stráni, prodej pozemku pod stavbou
schválilo ZM dne 12.9.2019, 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 není připomínek.

Stanovisko OSNMM: ZM dne 5.06.2014 pod č.j. 102/4/2014 schválilo cenu pozemků zahrad 100,-
Kč/m2 

Projednáno v MK dne 31.8.2020, Hlasováním      pro:8               proti:                zdržel se:

MK doporučuje záměr prodeje

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../4/2020

ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 4534/1 o výměře 1686 m2 (trvalý travní porost) v k.ú.
Litoměřice.

Příloha č. 1: priloha_17.pdf

V Litoměřicích 10.09.2020

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 17. 9. 2020

Číslo bodu: 18
Název bodu: Záměr prodeje pozemku parc.č. 4501/1 v k.ú. Litoměřice
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:

Žadatel:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

Odůvodnění: Žadatelé jsou vlastníci stavby (zahradní chaty) včetně pozemku parc.č 4501/2 a
sousedního pozemku zahrady parc.č. 4502/1 v k.ú. Litoměřice. Kontrolou bylo zjištěno, že na užívaný
pozemek parc.č. 4501/1 není uzavřena nájemní smlouva.
Stanovisko OSNMM: doporučuje dopočítat bezesmluvní užívání pozemku 5 Kč/m2/rok, a to 3 roky
zpětně. 

Stanovisko OÚRM: K prodeji pozemku parc. č. 4501/1 v k.ú. Litoměřice není připomínek. Dle platné
územně plánovací dokumentace, kterou je Územní plán Litoměřice ve znění po změně č.2 je pozemek
zahrnut do zastavěného území do ploch s rozdílným způsobem využití označených jako RI –
individuální rekreace – chatové lokality. Platná územně plánovací dokumentace nenavrhuje na
pozemku žádné veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná opatření.

Projednáno v MK dne 31.8.2020, Hlasováním    pro:8               proti:                 zdržel se:

MK doporučuje prodej za cenu zahrady 100,- Kč/m2 schválenou v ZM 5.6.2014.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../4/2020

ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 4501/1 o výměře 182 m2 (trvalý travní porost) v k.ú.
Litoměřice a s podmínkou uhrazení bezesmluvního užívání v částce 2 730 Kč.

 

Příloha č. 1: priloha_18.pdf

V Litoměřicích 10.09.2020

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 17. 9. 2020

Číslo bodu: 19
Název bodu: Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2994/3 v k.ú. Litoměřice
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:

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

Odůvodnění: Stávající technologie trafostanice je umístěná v sousední budově, která je nevyhovující
a není ve vl. žadatele. Je nutné vystavět novou trafostanici, jedná se o cca 50 m2.

Stanovisko OÚRM: Po prověření tras technické infrastruktury v místě dle údajů o území z ÚAP ORP
Litoměřice a po konzultaci s městským architektem lze vyslovit souhlas s umístěním trafostanice.

Projednáno v MK dne 31.8.2020, Hlasováním    pro:8               proti:                 zdržel se:

MK doporučuje prodej

 

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../4/2020

ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 2994/3 o výměře cca 50 m2 (ost.plocha) v k.ú.
Litoměřice (nutný GP).

Příloha č. 1: priloha_19.pdf

V Litoměřicích 10.09.2020

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 17. 9. 2020

Číslo bodu: 20

Název bodu: Záměr majetkoprávního dořešení pozemků a staveb opěrných
břehových zdí v okolí Pokratického potoka v k.ú. Pokratice

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

Důvodová zpráva:

Žadatel: Povodí Ohře s.p., IČO: 70889988, Bezručova 4219, Chomutov

Odůvodnění: Na základě podnětu k dořešení vlastnických vztahů pozemků, proběhlo místní šetření.
Předběžným zaměřením geodety bylo zjištěno, že koryto potoka mezi ulicí Březinova a Na Výsluní
včetně opěrných zdí různého stáří, materiálového provedení a různé výšky se nachází i na pozemcích
v majetku města. OSNMM nenašel žádné dokumenty, které by prokazovaly vlastnictví staveb,
nemáme tyto stavby v evidenci majetku ani nezajišťujeme jejich opravu, proto je důležité odstranit
tento nesoulad. Pro majetkoprávní vypořádání proběhne zaměření a polohové určení na zpřesnění
hranic pozemků, jehož součástí bude souhlasné prohlášení o shodě mezi Povodím Ohře, s.p. a
městem Litoměřice.

Na pozemky parc.č. 363/1 a 363/11 v k.ú. Pokratice bude vypracovaný geometrický plán, jedná se o
rozdělení koryta toku od zeleně. 

Stanovisko OŽP: Souhlasí s majetkoprávním dořešení pozemků Pokratického potoka

Projednáno v MK dne 31.8.2020, Hlasováním    pro:8               proti:                 zdržel se:

MK doporučuje dořešení vlastnických vztahů

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../4/2020

ZM schvaluje záměr majetkoprávního dořešení pozemků a staveb opěrných břehových zdí v okolí
Pokratického potoka v k.ú. Pokratice (souhlasným prohlášením, směnou pozemků nebo darovací
smlouvou) mezi Povodím Ohře, s.p. a městem Litoměřice.

Příloha č. 1: priloha_20.pdf

V Litoměřicích 10.09.2020

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 17. 9. 2020

Číslo bodu: 21
Název bodu: Záměr prodeje části pozemku parc.č. 212/1 v k.ú. Pokratice
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:

Žadatel: pan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Odůvodnění: Žadatel nesouhlasí s již schváleným záměrem (ZM schválilo záměr dne 4.6.2020)
prodeje části pozemku o výměře cca 18 m2 z důvodu rozšíření krajní garáže stojící na parc.č. 209/1
v k.ú. Pokratice.
Jako důvod uvádí, že prodej ovlivní krajinný ráz. Má zájem o odkoupení cca 300 m2, tuto část by
oplotil a vytvořil flóru, které je nedostatek. 

Stanovisko OÚRM: Pozemek parc. č. 212/1 v k.ú. Pokratice je dle platné územně plánovací
dokumentace zahrnutý do ploch s rozdílným způsobem využití označených jako BI - bydlení
individuální v rodinných domech – městské, přičemž část pozemku je vyznačena barvou šedivou a
slouží tedy jako přístupová komunikace pro řadové garáže.
Vzhledem k možnostem využití ploch BI nelze souhlasit s oddělením pruhu pozemku západně od
řadových garáží a snížením výměry celé části pozemku západně od řadových garáží, kde se nyní
nachází veřejně přípustné dětské hřiště. Orientačním měřením bylo zjištěno, že celá část pozemku
západně od řadových garáží má výměru cca 990 m2. V žádosti vyznačený pruh by pak tuto výměru
snížil o cca 345 m2. Zdejší odbor nesouhlasí s tímto zásadním zmenšením veřejného prostoru, které
by mělo vliv mimo jiné i na případné jiné využití této části pozemku dle možností stanovených
platnou územně plánovací dokumentací.

Stanovisko OSNMM: ZM dne 4.6.2020 schválilo záměr prodeje části pozemku o výměře cca 18 m2
z důvodu rozšíření krajní garáže parc.č. 209/1 v k.ú. Pokratice. V současné době se připravuje
projektová dokumentace na rozšíření garáže a následně bude prodej projednán v některém z příštích
ZM. 

Projednáno v MK dne 31.8.2020, Hlasováním    pro:0               proti: 7              zdržel se:1
MK nedoporučuje prodej 

 

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../4/2020

ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 212/1 o výměře cca 330 m2 (zahrada) v k.ú.
Pokratice k účelu uvedenému žadatelem s ohledem na jiné využití této části pozemku dle územního
plánu.

Příloha č. 1: priloha_21.pdf
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V Litoměřicích 10.09.2020

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 17. 9. 2020

Číslo bodu: 22

Název bodu:
Záměr prodeje pozemků v k.ú. Litoměřice majetkoprávní
dořešení v rámci „Rekonstrukce silnice II/26 HO Mělník-Štětí-
Polepy-Libochovany-HO Ústí nad Labem“

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

Důvodová zpráva:

Žadatel: Ústecký kraj, IČO: 70892156, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem 

Odůvodnění: Ústecký kraj plánuje rekonstrukci silnice II/261, rekonstrukci povrchu, vyčistění
propustků a uličních vpustí, doplnění bezpečnostního zařízení, mostní objekty, opravu stávajících
opěrných zdí včetně prořezu vzrostlé zeleně. Tato rekonstrukce bude financována z prostředku ÚK
s přispěním dotace IROP.  Veškeré stavební práce budou probíhat na silničním pozemku, resp. ve
stávající trase. Zábor částí pozemků pro plánovanou rekonstrukci je důsledkem posunutí hranice
pozemků v katastrálních územích, majetkoprávním vypořádáním dojde k narovnání vzniklého stavu.
Dle PD se jedná o části pozemků v k.ú. Litoměřice o výměře cca 3 065 m2 s tím, že přesné určení
bude po zhotovení GP.
Příloha: seznam dotčených pozemků  

Stanovisko OÚRM: Souhlasí s plánovanou rekonstrukcí 

Projednáno v MK dne 31.8.2020, Hlasováním    pro:7               proti:                 zdržel se:1
MK doporučuje majetkoprávní dořešení

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../4/2020

 ZM schvaluje záměr prodeje částí pozemků v k.ú. Litoměřice (viz příloha orig. zápisu) v rámci
„Rekonstrukce silnice II/26 HO Mělník-Štětí-Polepy-Libochovany-HO Ústí nad Labem“ (nutný GP).

Příloha č. 1: priloha_22.pdf

V Litoměřicích 10.09.2020

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)



Akce: Polepy - Litoměřice
Katastrální území: Litoměřice [685 429] prodej

Trvale Rekult. Nad 1rokDo 1roku

1 Město Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice-Město, 41201 Litoměřice

3229 4088/1 4622
ostatní 
plocha

337 0 0 0

3232 2839/3 521
ostatní 
plocha

126 0 0 0

celkem 463 0 0 0

Akce: Litoměřice – Žalhostice prodej

Katastrální území: Litoměřice [685 429]

Trvale Rekult. Nad 1rokDo 1roku

1 Město Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice-Město, 41201 Litoměřice4003 2719/38 1503ostatní plocha 73 0 0 19
4002 2839/3 521ostatní plocha 64 0 0 0
4004 2839/2 1833ostatní plocha 838 0 0 179
4006 2839/4 307ostatní plocha 60 0 0 0
4011 2714/28 6 ostatní plocha 6 0 0 0
4014 827/35 211ostatní plocha 7 0 0 0
4015 827/22 17 ostatní plocha 2 0 0 0
4016 827/21 30 ostatní plocha 4 0 0 0
4017 827/20 127ostatní plocha 61 0 0 0
4019 827/19 130ostatní plocha 41 0 0 0
4021 132 1682ostatní plocha 43 0 0 0
4022 124 2141ostatní plocha 150 0 0 0
4023 119/4 1513ostatní plocha 161 0 0 0
4024 73 787ostatní plocha 75 0 0 0
4025 72 2357ostatní plocha 50 0 0 0
4029 782/5 3817ostatní plocha 4 0 0 0
4034 827/24 91 ostatní plocha 3 0 0 0
4040 1268/8 429ostatní plocha 8 0 0 13
4054 1321/10 623ostatní plocha 52 0 0 0
4055 1321/11 603ostatní plocha 6 0 0 0
4056 1354/1 4144ostatní plocha 287 0 0 0
4052 1268/23 14 ostatní plocha 14 0 0 0
4053 1313/28 599ostatní plocha 136 0 0 0
4057 1313/27 876ostatní plocha 36 0 0 0
4058 1838/2 2970ostatní plocha 372 0 0 0
4059 1683/2 216ostatní plocha 1 0 0 0
4070 2573/2 149ostatní plocha 12 0 0 0
4073 2573/4 324ostatní plocha 36 0 0 0

celkem 2602 0 0

Číslo LVJméno nebo název vlastníka (uživatele)díl
Čís. 

záboru Parcela KN

Číslo LVJméno nebo název vlastníka (uživatele)díl
Čís. 

záboru Parcela KN

Zabírá se

Kultur.využití

Zabírá se

Výměra KNKultur.využití

Výměra KN
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Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 17. 9. 2020

Číslo bodu: 23
Název bodu: Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2469/39 v k.ú. Litoměřice
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:

Žadatel:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx 

Odůvodnění: Město Litoměřice prostřednictvím OÚRM připravuje v lokalitě Miřejovická stráň, v ul.
Karoliny Světlé zasíťování 9 stavebních pozemků. Je vypracována projektová dokumentace včetně
zahájení územního řízení. Jednou z podmínek je příprava komunikace a IS (kanalizace, voda, plyn,
elektro). Dle dokumentace včetně výkresů se počítá se zasíťováním a výstavbou komunikace a
chodníků. V křižovatce s ul. Lipová je navržen zpomalovací polštář tak, aby v úseku komunikace byla
zajištěna rychlost vozidel 30 km/hod. Komunikace je navržena i na části pozemku parc.č. 2469/39 o
výměře cca 340 m2, zbytková část o výměře cca 160 m2 bude pro město nepotřebná.
Stanovisko OÚRM: Z územního hlediska souhlasí s prodejem, který bude možný až po realizaci
komunikace na tomto pozemku.
Projednáno v MK dne 31.8.2020, Hlasováním    pro:8               proti:                 zdržel se:

MK doporučuje prodej

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../4/2020

ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 2469/39 v k.ú. Litoměřice (nutný GP), a to za
podmínky, že prodej bude realizován až po zbudování komunikace, viz grafické znázornění v příloze.

Příloha č. 1: priloha_23_b..pdf
Příloha č. 2: priloha_23_a..pdf

V Litoměřicích 10.09.2020

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 17. 9. 2020

Číslo bodu: 24

Název bodu: Záměr prodeje pozemku parc. č. 4008/51 včetně stavby a částí
přilehlých pozemků v k.ú. Litoměřice

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

Mgr. Václav Härting
Konzultoval/a (s
kým): OÚRM

Důvodová zpráva:

Žadatel: OSNMM

RM dne 11.5.2020 projednala pod usn. č. 237/9/2020 ukončení realizace projektu „PAVE“, Dohodu o
ukončení Smlouvy o dílo a zrušení Smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR. Vzhledem k těmto
skutečnostem a stávajícímu stavu předmětné nemovitosti doporučujeme záměr prodeje.

Jedná se o nepotřebný majetek pozemek parc. č. 4008/51 o výměře 1235 m2 (zastavěná plocha a
nádvoří) jehož součástí je stavba bez čp/če (jiná stavba) a o pozemky nebo jejich části
v bezprostředním okolí, vše v k.ú. Litoměřice v areálu bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad
v Litoměřicích na okraji města.

Na pozemcích dotčených uvažovaným prodejem je vedeno věcné břemeno pro Českou republiku –
Ministerstvo obrany ČR na inženýrskou síť (teplovod). Napojení veškerých sítí je třeba řešit nově,
bez možnosti napojení na stávající, které nejsou plně funkční. V rámci této lokality je uvedený
pozemek zahrnut do ploch s rozdílným způsobem využití označených jako BH – plochy bydlení –
bydlení hromadné. Regulativy pro tyto plochy jsou přílohou návrhu.

Způsob prodeje – veřejnou licitací.

Podmínky účasti na veřejné licitaci, její termín a licitační řád budou projednány Radou města
Litoměřice a po jejich projednání budou zveřejněny na úřední desce města.

O veškerém prodeji majetku ve vlastnictví Města Litoměřice, tedy i o prodeji nemovitosti vítěznému
zájemci/žadateli rozhoduje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích Zastupitelstvo města
Litoměřice (dále ZM). Vítěznému zájemci/žadateli nevzniká nárok na prodej nemovité věci a uzavření
kupní smlouvy do schválení tohoto prodeje v ZM. Kupní cena musí být uhrazena jednorázově před
podpisem kupní smlouvy.

Stanovisko OSNMM: doporučuje prodej výše uvedeného nepotřebného majetku města v rozsahu dle
přiloženého zákresu v katastrální mapě (přesné vymezení bude provedeno před vlastním prodejem
na základě GP).

Stanovisko OÚRM: pozemky nebo jejich části určené k prodeji jsou dle platné územně plánovací
dokumentace, kterou je právní stav územního plánu Litoměřice po změně č. 2 zahrnut do lokality 58
– Na Vinici, která je v rámci koncepce platné územně plánovací dokumentace určena
k transformaci/přestavbě. V rámci této lokality je uvedený pozemek zahrnut do ploch s rozdílným
způsobem využití označených jako BH – plochy bydlení – bydlení hromadné – viz příloha návrhu:
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regulativy_ZM17092020.pdf.

S prodejem pozemků lze z hlediska koncepce stanovené v platné územně plánovací dokumentaci
souhlasit. Součástí prodeje mohou být pouze pozemky nebo jejich části vymezené situační mapou –
viz příloha návrhu: zakres_otofoto_ZM17092020.pdf.
Budoucí nabyvatel pozemků musí respektovat urbanistické řešení dané lokality a finální podobu
budoucí zástavby konzultovat s městským architektem – viz příloha návrhu:
urbanisticke_reseni_ZM17092020.pdf.

Další podmínkou je zachování stávající kompaktní předávací stanice tepla jejíž technologie je
majetkem United Energy, a.s..

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../4/2020

ZM schvaluje záměr prodeje pozemků nebo jejich částí – pozemek parc. č. 4008/51 (zastavěná plocha
a nádvoří) jehož součástí je stavba bez čp/če (jiná stavba), parc. č. 4008/52 (ostatní plocha), parc. č.
4008/53 (ostatní plocha), parc. č. 4008/55 (ostatní plocha) a parc. č. 4008/1 (ostatní plocha), vše
v k.ú. Litoměřice o celkové výměře cca 3500 m2. Podmínky způsobu prodeje budou projednány
Radou města Litoměřice a následně zveřejněny na úřední desce města.

Příloha č. 1: regulativy_ZM17092020.pdf
Příloha č. 2: urbanisticke_reseni_ZM17092020.pdf
Příloha č. 3: zakres_KN_ZM17092020.pdf
Příloha č. 4: zakres_otofoto_ZM17092020.pdf

V Litoměřicích 10.09.2020

Předkládá/jí: Mgr. Karel Krejza (místostarosta)



BYDLENÍ HROMADNÉ BH 

a) využití plochy  

Hlavní využití: 

- bydlení v bytových domech; 

- veřejná  prostranství  a  plochy  okrasné  a  rekreační  zeleně s prvky drobné architektury a 

mobiliářem pro relaxaci;  

- dětská hřiště; 

Přípustné využití: 

- maloobchod (do 150 m2 prodejní plochy) a stravovací služby, 

- ubytovací a sociální služby  (pensiony, domy s pečovatelskou službou a domovy důchodců), 

- zařízení péče o děti, školská zařízení, 

- drobné lokální služby obyvatelům, 

- zdravotnická zařízení (ordinace), 

- sportovní a relaxační zařízení (po zhodnocení hlukové zátěže !), 

- stavby a zařízení pro kulturu a církevní účely, 

- stavby pro administrativu, 

- nezbytná technická vybavenost, 

- parkoviště a garáže pro osobní automobily. 

Nepřípustné využití: 

- stavby a zařízení, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím;  

- stavby a zařízení, které v důsledku provozovaných činností překračují stanovené limity 

zatížení okolí hlukem, prachem, exhalacemi nebo organoleptickým pachem – a to i druhotně 

např. vyvolanou nákladní dopravou; 

Podmínky: 

- přípustná zařízení a služby (s výjimkou ubytovacích zařízení a zařízení sociálních  služeb)  

jsou lokálního významu - pro potřeby obyvatel lokality; 

- parkování vozidel návštěvníků obslužných zařízení musí být zajištěno na vlastním pozemku 

nebo na plochách určených k tomu účelu; 

b) prostorové uspořádání 

Dostavba proluk musí měřítkem, formou zastřešení (výškou římsy a hřebene) respektovat 

kontext a charakter okolní zástavby. Výšková hladina zástavby nových obytných celků: 

převážně 4 nadzemní podlaží s využitelným podkrovím; v případě vyššího počtu nadzemních 

podlaží platí vždy podmínka prověření kompozičních vztahů a zásahu do panoramatu 

města. U novostaveb investor zajistí parkování, resp. garážování přímo v objektu nebo ve 

vlastní hromadné garáži. Vybavení parteru: mobiliář pro relaxaci, dětské hřiště, sportoviště 

(nekrytá veřejná). Objekty a zařízení technické vybavenosti budou  řešeny jako integrovaná 

součást zástavby - s ohledem na  atmosféru lokality. 

KZ = 0,40 / 0,60; 
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Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 17. 9. 2020

Číslo bodu: 25
Název bodu: Nákup nezapsaného pozemku parc.č.2472/141 v k.ú. Litoměřice
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:

Žadatel: OSNMM
Odůvodnění: Pozemek parc.č. 2472/1 o výměře 17841 m2 (orná půda) v k.ú. Litoměřice se nachází
na Miřejovické stráni. Je v podílovém spoluvlastnictví, ½ vzhledem k celku vlastní paní xxxxxxxx a ½
paní xxxxxxxxxxxx. Na celém pozemku je zřízeno v souladu s ustanovením § 101 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a na základě rozhodnutí ZM o vydání
Územního plánu Litoměřice a následné účinnosti ke dni 13.11.2009 zákonné předkupní právo.
Geometrickým plánem č. 4491-47/2017 byl oddělen pozemek parc.č. 2472/141 o výměře 1361 m2, na
kterém má být dle ÚP vybudována veřejně prospěšná stavba: D4 Místní propojovací páteřní
komunikace v prostoru Miřejovické stráně. Dle schválených pravidel pro výstavbu komunikací na
Miřejovické stráni, může město Litoměřice pozemek odkoupit za cenu obvyklou, zjištěnou znaleckým
posudkem.
Stanovisko OÚRM: Lokalita je včetně veřejně prospěšných staveb dále zpřesněna v Urbanistické
studii Litoměřice - Miřejovická stráň. K záměru nákupu pozemku parc. č. 2472/141 (nezapsaný GP),
potřebného k realizaci výše uvedené veřejně prospěšné stavby není připomínek.

Projednáno v MK dne 05.06.2017: Hlasováním  pro:6               proti: 0              zdržel se: 0
MK doporučuje nákup za cenu dle znaleckého posudku.
Proběhlo několik jednání s vlastníky ohledně majetkoprávního vypořádání, nenašlo se však
kompromisní řešení ohledně ceny pozemku.
Stanovisko OSNMM: S vlastníky pozemku se řeší majetkoprávní vztahy již řadu let (bylo projednáno
v ZM dne 04.10.2012, dne 09.04.2015).
Cena podle znaleckého posudku č. 23/643/17 ze dne 15.6.2017 byla zjištěna ve výši 500 Kč/m2.
Odborné vyjádření (ZP) ze dne 09.04.2019 k výši ceny 500 Kč/m2 uvádí, že se jedná o specifický typ
pozemků, které nejsou tak často obchodované, a i z tohoto důvodu se cena tak často nemění. Nový
znalecký posudek č. 8/761/20 ze dne 18.03.2020 stanovil cenu 526 Kč/m2, částka celkem 715 886
Kč.
Na posledním jednání, které proběhlo dne 26.8.2020 vlastnící pozemku souhlasí s navrženou cenou
dle ZP.

Dopad do rozpočtu s částkou je počítáno v rozpočtu výdajů 4202/4000
 

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../4/2020

ZM schvaluje nákup pozemku parc.č. 2472/141 o výměře 1361 m2 (orná půda) dle nezapsaného GP
č. 4491-47/2017 v k.ú. Litoměřice, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 715 900 Kč od podílových
spoluvlastníků, a to ½ vzhledem k celku od
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx veškeré náklady spojené se vkladem práva do
katastru nemovitostí uhradí město Litoměřice.

 

Příloha č. 1: priloha_25.pdf

V Litoměřicích 10.09.2020

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 17. 9. 2020

Číslo bodu: 26
Název bodu: Prodej pozemku parc.č. 3864/88 v k.ú. Litoměřice
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:

Žadatel:
Ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Odůvodnění: V roce 2019 odkoupili žadatelé do podílového spoluvlastnictví sousední pozemek. Přes
část pozemku vede vodovodní potrubí DN 800 s ochranným pásmem, pro výhodnější a účelnější
umístění RD žádají o odkoupení části svahu k chodníku.
Stanovisko OÚRM: Souhlasí s prodejem zeleně vyznačené části pozemku parc. č. 3864/1 (původní
parcela) v k.ú. Litoměřice, nyní parc.č. 3864/81, a to za následujících podmínek:Je třeba nejprve řešit
umístění nádob na odpad, které jsou v současné době na stávajícím chodníku.  Dále prověřit jejich
možný posun severně do zářezu terénu, přičemž v tomto případě je třeba kontaktovat provozovatele
technické infrastruktury a zjistit její co možná nejpřesnější umístění a tím prověřit, zda je možné
nádoby na odpad severním směrem posunout.  Alternativou je prověření umístění podzemních
kontejnerů na pozemek parc. č. 3808/1 v k.ú. Litoměřice, k čemuž je dle dostupných podkladů
potřeba území o rozměrech cca 3,1 x 7,2 m. Bez prověření nového umístění nádob na odpad či
realizace podzemních kontejnerů nelze s prodejem souhlasit.

Část žádaného pozemku z ul. Brožíkova a Macharova je zajištěna pro žadatele smlouvou o budoucí
smlouvě – zřízení VCB ze dne 14.6.2019 s možností zajištění vjezdu - služebnost s právem chůze a
jízdy. 
Stanovisko OŽP: Je třeba prověřit a dořešit možné přemístění kontejnerů. 

Stanovisko SčVK, a.s.: Prodej pozemku ve vlastnictví města (akcionáře SVS) fyzické osobě
nedoporučují. Měl by zůstat jako součást veřejného prostranství, obzvlášť, když jím prochází
podzemní vedení - důležitý tranzitní vodovodní řad DN 800 mm. Pokud bude prodej realizován se
zřízením VCB na celý pozemek (trojstranná KS) je to možné řešení.
Stanovisko OSMM: Lze prodat s věcným břemenem ve prospěch vlastníka vodovodního zařízení.
Místní šetření: Na pozemku se také nachází ochranné pásmo veřejného osvětlení. 

Projednáno v MK dne 11.11.2019 - odloženo do doby vyřešení umístění kontejnerů.

Žadatel navrhl, že opěrnou zídku k zajištění kontejnerového stání zajistí z vlastních finančních
zdrojů.

Stanovisko OÚRM: Souhlasí s prodejem za předpokladu, že nebude prodán chodník či komunikace,
ani plocha potřebná pro kontejnery na odpad. Není námitek, aby opěrnou zeď u kontejnerového stání
realizoval žadatel.
Nové projednáni v MK 18.5.2020: MK doporučuje dlouhodobý pronájem s delší výpovědní lhůtou.
Záměr byl projednán a schválen ZM dne 4.6.2020 usnesením č. 88/3/2020.Zveřejněno na úřední
desce od 31.7.2020 do 16.8.2020 není připomínek ani námitek.
Cena dle znaleckého posudku č. 30/783/2020 pozemek 341 628 Kč, zřízení VCB 67 620 Kč.
Dle GP se jedná o pozemek parc.č. 3864/88 o výměře 147 m2.
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Zřízení VCB na veřejné osvětlení 

Dopad do rozpočtu města 2020 bude příjmem ÚZ 4802/4000.

 

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../4/2020

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 3864/88 o výměře 147 m2 (ostat. plocha) v k.ú. Litoměřice
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, každému ½ vzhledem k celku, za cenu dle
znaleckého posudku č. 274 000 Kč, včetně uhrazení nákladů za vypracování GP ve výši 4840 Kč,
znaleckého posudku ve výši 1 936 Kč a uhrazení správního poplatku za vklad práv do katastru
nemovitostí, a to s podmínkou zřízení věcného břemene-služebnosti umístění, provozování, údržby a
oprav veřejného osvětlení - elektrického zařízení ve prospěch města Litoměřice a věcného břemene-
služebnosti inženýrské sítě vodovodního řadu ve prospěch Severočeských vodovodů a kanalizací,
a.s., se sídlem Přítkovská 1689, Teplice, IČO: 49099451 a za splnění podmínky vybudování opěrné
zdi pro kontejnerové stání dle parametrů stanovených Odborem územního rozvoje MěÚ Litoměřice
s termínem dokončení opěrné zdi do 30.6.2021 pod smluvní pokutou ve výši 10 000 Kč.

 

Příloha č. 1: priloha_26_a..pdf
Příloha č. 2: priloha_26_b..pdf

V Litoměřicích 10.09.2020

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 17. 9. 2020

Číslo bodu: 27
Název bodu: Prodej pozemku parc.č. 3864/89 v k.ú. Litoměřice
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:

Žadatel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Odůvodnění: Žadatel je vlastník sousedních pozemků, kde má zájem postavit RD. Žádaný pozemek
není udržován a tvoří svah mezi chodníkem a jeho pozemky.
Stanovisko OÚRM: Z územního hlediska k prodeji vyznačené části pozemku není připomínek ani
námitek.
Stanovisko OŽP: Nemá námitek k prodeji.

Stanovisko SčVK, a.s.: Prodej pozemku ve vlastnictví města (akcionáře SVS) fyzické osobě
nedoporučují. Měl by zůstat jako součást veřejného prostranství, obzvlášť, když jím prochází
podzemní vedení - důležitý tranzitní vodovodní řad DN 800 mm. Pokud bude prodej realizován se
zřízením VCB na celý pozemek (trojstranná KS) je to možné řešení.
Stanovisko OSMM: Lze prodat s věcným břemenem ve prospěch vlastníka vodovodního zařízení.
Část žádaného pozemku z ul. Brožíkova a Macharova je zajištěna pro žadatele smlouvou o budoucí
smlouvě – zřízení VCB ze dne 14.6.2019 s možností zajištění vjezdu - služebnost s právem chůze a
jízdy.  
Místní šetření: Na pozemku se také nachází ochranné pásmo veřejného osvětlení.
Projednáno v MK 11.11.2019, Hlasováním        pro:4               proti: 0              zdržel se: 4
MK nerozhodla.
Projednáno v ZM dne 5.12.2019 (návrh nebyl přijat).
Žádost o nové projednání v MK, Hlasováním: pro: 0       proti: 5              zdržel se: 2
MK nedoporučuje záměr prodeje části pozemku parc.č. 3864/81 o výměře cca 350 m2 v k.ú.
Litoměřice (nutný GP). MK doporučuje dlouhodobý pronájem s delší výpovědní lhůtou.
Záměr byl projednán a schválen ZM dne 4.6.2020 usnesením č. 89/3/2020.
Zveřejněno na úřední desce od 31.7.2020 do 16.8.2020 není připomínek ani námitek.
Cena odvozená ze znaleckého posudku č. 30/783/2020 (bod č. 26) pozemek 778 540 Kč, zřízení VCB
154 100 Kč.
Dle GP se jedná o pozemek parc.č. 3864/89 o výměře 335 m2.
Zřízení VCB na veřejné osvětlení.

Dopad do rozpočtu města 2020 bude příjmem ÚZ 4802/4000.

 

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../4/2020

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 3864/89 o výměře 335 m2 (ostatní plocha) v k.ú. Litoměřice
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu smluvní ve výši 624
440 Kč, a to ½ částky při podpisem kupní smlouvy a ½ částky nejpozději do 30.6.2021,včetně
uhrazení nákladů za vypracování GP ve výši 4840 Kč, znaleckého posudku ve výši  1936 Kč a
uhrazení správního poplatku za vklad práv do katastru nemovitostí, a to s podmínkou zřízení věcného
břemene-služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav veřejného osvětlení - elektrického
zařízení ve prospěch města Litoměřice a věcného břemene-služebnosti inženýrské sítě vodovodního
řadu ve prospěch Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., se sídlem Přítkovská 1689, Teplice,
IČO: 49099451.

Příloha č. 1: priloha_27.pdf

V Litoměřicích 10.09.2020

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)





1/1

Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 17. 9. 2020

Číslo bodu: 28
Název bodu: Prodej klasické hrobky na Městském hřbitově v Litoměřicích
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:

Žadatel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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 nové metodiky ekonomického odboru je příjem za hrobku nutné zaúčtovat s aktuálním DPH (21
%).
Jedná se o klasickou hrobku v sektoru IV.A s evidenčním číslem 166.
Projednáno v MK dne 18.5.2020 hlasováním     pro: 7              proti: 0              zdržel se: 0
MK doporučuje záměr prodeje opuštěné a neudržované klasické hrobky, sektor IV.A, evidenční číslo
166, na Městském hřbitově v Litoměřicích.
Záměr byl projednán a schválen ZM dne 4.6.2020 usnesením č. 91/3/2020.
Zveřejněno na úřední desce od 31.7.2020 do 16.8.2020 není připomínek ani námitek.
Cena dle znaleckého posudku č. 26/779/2020 5880 Kč

Dopad do rozpočtu města 2020 bude příjmem ÚZ 4802/4000.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../4/2020

ZM schvaluje prodej opuštěné a neudržované klasické hrobky, sektor IV.A, evidenční číslo 166 na
Městském hřbitově v Litoměřicích, za cenu dle znaleckého posudku 5880 Kč + 21 % DPH
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

V Litoměřicích 10.09.2020

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 17. 9. 2020

Číslo bodu: 29

Název bodu: Bezúplatný převod pozemku parc.č. 1386/1 a 1386/2 v k.ú.
Litoměřice

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

Důvodová zpráva:

Žadatel: OSNMM

Odůvodnění: Jedná se o pozemky částečně pod chodníky a veřejné prostranství – zeleň, která slouží
jako izolační pruh mezi silnící a bytovými domy. 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.
Zastupitelstvo města dne 12.3.2008 schválilo podání žádosti na pozemek parc.č. 1386/1 o výměře
1699 m2 a ZM 17.4.2008 na pozemek parc.č. 1386/2 o výměře 284 m2 v k.ú. Litoměřice.
Bezúplatný převod se zřízením věcného práva spočívá dle čl.  V smlouvy v závazku nezcizit majetek a
nezatížit jej zástavním právem, a to po dobu 5 let od právních účinků vkladu.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../4/2020

ZM schvaluje uzavření smlouvy č. 2127/2020 o bezúplatném převodu vlastnického práva s uzavřením
věcného práva k nemovité věci - pozemku parc.č. 1386/1 a 1386/2 v k.ú. Litoměřice, od ČR- ÚZSVM,
IČO:69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, do vlastnictví města Litoměřice.

Příloha č. 1: priloha_29.pdf

V Litoměřicích 10.09.2020

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 17. 9. 2020

Číslo bodu: 30

Název bodu: Částečná revokace usnesení č. 59/2/2019 ze dne 11.4.2019
změna dárce (převod lávky pro pěší)

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

Důvodová zpráva:

Žadatel: OSNMM 

Odůvodnění: ZM dne 11.4.2019 usnesením č. 59/2/2019 schválilo převod věci movité, lávky pro pěší
nacházející se na části pozemku parc.č. 2702 v k.ú. Litoměřice od společnosti Penny Market s r.o.
Podmínkou převodu bylo dodání projektové dokumentace včetně technického listu a platné mostní
prohlídky. Potřebné podklady k převodu jsou vyhotovené, ale mezitím došlo k převodu stavby na
původního vlastníka tj.  společnost C+ R Projekt s.r.o.

 

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../4/2020

ZM částečně revokuje usnesení č. 59/2/2019 ze dne 11.4.2019 a schvaluje bezúplatný převod věci
movité -  lávky pro pěší nacházející se na části pozemku parc.č. 2702 o výměře 36 m2 v k.ú.
Litoměřice, od společnosti C+R Projekt s.r.o., IČO: 45805156, Budějovická 1518, Praha 4.

Příloha č. 1: priloha_30.pdf

V Litoměřicích 10.09.2020

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 17. 9. 2020

Číslo bodu: 31

Název bodu: Bezúplatný převod pozemků se smlouvou o zřízení služebnosti v
k.ú. Litoměřice (cyklostezka)

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

Důvodová zpráva:

Žadatel: OSNMM 

Odůvodnění: Jedná se o majetkoprávní dořešení pozemků pod „Cyklostezkou Litoměřice –
Třeboutice“, vlastníkem je ČR-Ministerstvo obrany, příslušnost s hospodařením má Agentura
hospodaření s nemovitým majetkem MO. Pozemky - cyklostezku město užívá na základě smlouvy o
zřízení věcného břemene z r. 2005 (právo chůze a jízdy). MO sekce nakládání s nepotřebným
majetkem plánuje v roce 2020 převést tyto pozemky mimo resort.
Dle kolaudačního rozhodnutí se jedná o veřejně prospěšnou stavbu celostátní cyklotrasy
mezinárodního tahu Praha - Drážďany, I. etapa trasy v délce cca 2044 m.
Stanovisko OÚRM: Souhlasí s podáním žádosti o pozemky parc. č. parc.č. 5528/2, 5528/4 a 5528/6 v
k.ú. Litoměřice, které jsou dle platné územně plánovací dokumentace určeny k nadmístnímu záměru
Labské cyklostezky, která je v těchto místech již zrealizovaná.
Převod pozemků parc.č. 5528/2 o výměře 437 m2, parc.č. 5528/4 o výměře 12 m2 a parc.č. 5528/6 o
výměře 27 m2 vše ostatní komunikace v k.ú. Litoměřice.
Záměr byl projednán a schválen ZM dne 23.4.2020 usnesením č. 59/2/2020.
Zveřejněno na úřední desce od 30.4.2020 do 16.5.2020 není připomínek ani námitek.
Převáděné pozemky jsou součástí areálu Litoměřice – Vodní cvičiště Labe a jsou určené pro výcvik
jednotek Armády ČR z tohoto důvodu se zřizuje služebnost stezky a cesty spočívající v právu chodit a
jezdit. Služebnosti se zřizují na dobu neurčitou a bezúplatně.  

 

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../4/2020

ZM schvaluje smlouvu č. 2077345378 o bezúplatném převodu pozemků parc.č. 5528/2, 5528/4 a
5528/6 (ostatní komunikace) v k.ú. Litoměřice od ČR Ministerstva obrany, Tychonova 221/1, Praha 6,
IČO: 60162694 spolu se smlouvou o zřízení věcného břemene-služebnosti stezky a cesty
k předmětným pozemkům ve prospěch ČR Ministerstva obrany.

 

Příloha č. 1: priloha_31.pdf

V Litoměřicích 10.09.2020
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Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 17. 9. 2020

Číslo bodu: 32
Název bodu: Bezúplatný převod pozemku parc.č. 2905/6 v k.ú. Litoměřice
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:

Žadatel: OSNMM
Odůvodnění: Jedná se o pozemek částečně pod chodníkem a veřejné prostranství – zeleň, která slouží
jako izolační pruh mezi silnící a bytovými domy v ul. Českolipská. 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.

Zastupitelstvo města dne 13.7.2007 schválilo podání žádosti.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../4/2020

ZM schvaluje uzavření smlouvy č.  3131/2020 o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité
věci - pozemku parc.č. 2905/6 v k.ú. Litoměřice, od ČR- ÚZSVM, IČO:69797111, Rašínovo nábřeží
390/42, Praha, do vlastnictví města Litoměřice.

Příloha č. 1: priloha_32.pdf

V Litoměřicích 10.09.2020

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 17. 9. 2020

Číslo bodu: 33

Název bodu: Bezúplatný převod pozemku parc.č. 2639/1 včetně komunikace v
k.ú. Litoměřice

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

Důvodová zpráva:

Žadatel: Projektová kancelář Štěpánek a spol., spol. s.r.o., Velká Dominikánská 129/10, Litoměřice,
IČO: 48293121 

Odůvodnění: Žadatel nabízí bezúplatný převod pozemku, na kterém je umístěna kolaudovaná (dne
1.12.2008) komunikace pro RD v lokalitě Litoměřice-Žernosecká. Povrch komunikace je zpevněn
zhutněným štěrkem, v komunikaci jsou uloženy sítě.
Stanovisko OÚRM z 27.8.2014: Komunikace je ve velmi špatném stavebně technickém stavu. Na
komunikaci je vydán kolaudační souhlas ze dne 1.12.2008 s výjimkou chodníků, které budou
realizovány později, byť byly ve stavebním povolení. Povrch komunikace měl být zhotoven z hrubého
a drobného kameniva a řádně uválcován. Situace je dnes taková, že malá část povrchů je
vybetonovaná a část z kameniva, které místy vzala voda. Není zde dešťová kanalizace. Převod
nedoporučují i z finančních důvodů. 
Bylo projednáno v MK dne 1.9.2014 s doporučením převodu pozemku po splnění podmínek daných
stavebním povolením (dešťová kanalizace, chodník).
Nová žádost 9.7.2020 s doplněním, že vlastníci sousedních nemovitostí souhlasí z finanční
spoluúčasti na dobudování komunikace, jedná se o 12 přilehlých pozemků se spoluúčastí 50 000 Kč.
Nové stanovisko OÚRM: S nabídkou darování pozemku lze za podmínky uváděné finanční
spoluúčasti všech vlastníků přilehlých pozemků týkající se následného dobudování povrchu
komunikace souhlasit. Ohledně smluv uzavíraných s vlastníky kontaktovat úsek investic OÚR. 

Projednáno v MK dne 31.8.2020 Hlasováním:    pro:8                proti:0               zdržel se :0
MK doporučuje s podmínkou uzavření smluv o finanční spoluúčasti na dobudování komunikace
včetně provedené úhrady.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../4/2020

ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku parc.č. 2639/1 o výměře 1585 m2 (ostatní plocha) včetně
komunikace v k.ú. Litoměřice do vlastnictví města Litoměřice od Projektové kanceláře Štěpánek a
spol. spol. s r.o., IČO: 48293121, Velká Dominikánská 129/10, Litoměřice. Uzavření smlouvy o
bezúplatném převodu je podmíněno předchozím uzavřením smluv o finanční spoluúčasti na
dobudování komunikace mezi městem Litoměřice a vlastníky 12 přilehlých pozemků a provedení
úhrady spoluúčasti ve výši 50 000 Kč od každého vlastníka pozemku na účet města Litoměřice.

Příloha č. 1: priloha_33.pdf



2/2

V Litoměřicích 10.09.2020

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 17. 9. 2020

Číslo bodu: 34
Název bodu: Nákup pozemků parc.č. 325/1, 330/2 a 330/3 v k.ú. Třeboutice
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:

Žadatel: Biskupství litoměřické, IČO: 00445126, Dómské náměstí 1/1, Litoměřice 

Odůvodnění: Žadatel nabízí pozemky, které jsou součástí skladového dvora odpadů. Na sousedním
pozemku parc.č. 3255/1 se nachází stavba technického zázemí včetně váhy a příjezdové cesty
v majetku města. Pozemky jsou důležité z hlediska možného rozvoje, rozšíření, ukládání, skladování
a recyklování stavebního odpadu. 
Pozemek  parc.č. 330/3 o výměře 26350 m2 (orná půda)
               parc.č. 330/2 o výměře   3001 m2 (orná půda)
               parc.č. 325/1 o výměře   4220 m2 (orná půda)
                 celkem                       33571 m2   vše v k.ú. Třeboutice, ve vlastnictví Biskupství
litoměřického. Na základě jednání byla dohodnuta cena smluvní ve výši 1 000 000 Kč (29,787
Kč/m2).  

Stanovisko OŽP: Nákup těchto pozemků je velice důležitý. Jedná se o prostor, kam by se případně
mohlo rozšířit ukládání a skladování stavebních odpadů.
Stanovisko OÚRM: Dle Územního plánu Křešice (účinnost od 25.4.2017), jsou pozemky vedeny
v ploše s rozdílným způsobem využití označených jako SK – sběrný dvůr, není připomínek k nákupu.
Projednáno v MK dne 31.8.2020 Hlasováním     pro:7               proti:                 zdržel se:1
MK doporučuje nákup.

Dopad do rozpočtu města 2020 s částkou je počítáno ve výdajích ÚZ 4802/4000.

 

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../4/2020

ZM schvaluje nákup pozemků parc.č. 325/1, 330/2 a 330/3 celkem o výměře 3 35 71 m2 (orná půda)
v k.ú. Třeboutice, za cenu smluvní ve výši 1 000 000 Kč, od Biskupství litoměřického, IČO:
00445126, sídlo Dómské náměstí 1/1, Litoměřice.

Příloha č. 1: priloha_34.pdf

V Litoměřicích 10.09.2020

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 17. 9. 2020

Číslo bodu: 35
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 dne 23.3.2020, 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.

 

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../4/2020

ZM schvaluje na návrh majetkové komise vč. agendy likvidační dle zápisu ze dne 23.3.2020 odpis a
vyřazení uvedených položek z účetní evidence (viz příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: priloha_35.pdf

V Litoměřicích 10.09.2020

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 17. 9. 2020

Číslo bodu: 36
Název bodu: Prodej BJ č. 1770/6, ulice Liškova 1770/64, k.ú. Litoměřice
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Procházková

Důvodová zpráva:

Žadatel: OSNMM

Město Litoměřice vlastní v domě č.p. 1770, ul. Liškova pouze tuto bytovou jednotku (o velikosti 1+1,
v 2. NP, o výměře 41,29 m2), za kterou musí přispívat do fondu oprav. RM schválila dne 03.08.2020
pod č. usnesení 391/14/2020 způsob prodeje veřejnou nabídkou za nejvyšší nabídnutou kupní cenu.
Veřejná nabídka k prodeji byla zveřejněna na úřední desce města od 10.08.2020 do 02.09.2020.

Jedná se o prodej neobsazené bytové jednotky, kterou Město Litoměřice získalo na základě Smlouvy
o bezúplatném převodu nemovitých věcí č. MAJ/00068/2017 ze dne 14.9.2017 uzavřené s Městskou
nemocnicí v Litoměřicích.

Kupující pan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxLitoměřice, zvítězil s nejvyšší nabídnutou
kupní cenou ve výši 1.305.000 Kč.

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

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../4/2020

ZM schvaluje prodej bytové jednotky č. 1770/6, v domě č.p. 1770 stojícím na pozemku parc. č.
 2536/6 a souvisejících podílů ve výši 230/10000 na společných částech domu a pozemku v obci
a k.ú. Litoměřice, za nejvyšší nabídnutou kupní cenu 1.305.000 Kč panu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice.

V Litoměřicích 10.09.2020

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 17. 9. 2020

Číslo bodu: 37
Název bodu: Prodej BJ č. 400/9, ulice Topolčianská 400/4, k.ú. Litoměřice
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Procházková

Důvodová zpráva:

Žadatel: OSNMM

Město Litoměřice vlastní v domě č.p. 400, ul. Topolčianská tři bytové jednotky – č. 400/9, 400/18 a
400/21 (všechny o velikosti 1+1, ve 2. a 4.  NP, o výměře 35,73 m2), za které musí přispívat do fondu
oprav. RM schválila dne 03.08.2020 pod č. usnesení 391/14/2020 způsob prodeje veřejnou nabídkou
za nejvyšší nabídnutou kupní cenu. Veřejné nabídky k prodeji byly zveřejněny na úřední desce města
od 10.08.2020 do 02.09.2020.

Jedná se o prodej neobsazené bytové jednotky č. 400/9, kterou Město Litoměřice získalo na základě
Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitých věcí č. MAJ/00068/2017 ze dne 14.9.2017 uzavřené
s Městskou nemocnicí v Litoměřicích.

Kupující pan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice, zvítězil s nejvyšší nabídnutou
kupní cenou ve výši 1.210.000 Kč.

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

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../4/2020

ZM schvaluje prodej bytové jednotky č. 400/9, v domě č.p. 400 stojícím na pozemku parc. č.  3008
a souvisejících podílů ve výši 3573/125000 na společných částech domu a pozemku v obci
a k.ú. Litoměřice, za nejvyšší nabídnutou kupní cenu 1.210.000 Kč panu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxLitoměřice.

V Litoměřicích 10.09.2020

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 17. 9. 2020

Číslo bodu: 38
Název bodu: Prodej BJ č. 400/18, ulice Topolčianská 400/2, k.ú. Litoměřice
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Procházková

Důvodová zpráva:

Žadatel: OSNMM

Město Litoměřice vlastní v domě č.p. 400, ul. Topolčianská tři bytové jednotky – č. 400/9, 400/18 a
400/21 (všechny o velikosti 1+1, ve 2. a 4.  NP, o výměře 35,73 m2), za které musí přispívat do fondu
oprav. RM schválila dne 03.08.2020 pod č. usnesení 391/14/2020 způsob prodeje veřejnou nabídkou
za nejvyšší nabídnutou kupní cenu. Veřejné nabídky k prodeji byly zveřejněny na úřední desce města
od 10.08.2020 do 02.09.2020.

Jedná se o prodej neobsazené bytové jednotky č. 400/18, kterou Město Litoměřice získalo na základě
Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitých věcí č. MAJ/00068/2017 ze dne 14.9.2017 uzavřené
s Městskou nemocnicí v Litoměřicích.

Kupující pan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice, zvítězil s nejvyšší nabídnutou
kupní cenou ve výši 1.185.000 Kč.

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

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../4/2020

ZM schvaluje prodej bytové jednotky č. 400/18, v domě č.p. 400 stojícím na pozemku parc. č.  3008
a souvisejících podílů ve výši 3573/125000 na společných částech domu a pozemku v obci
a k.ú. Litoměřice, za nejvyšší nabídnutou kupní cenu 1.185.000 Kč panu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxLitoměřice.

V Litoměřicích 10.09.2020

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 17. 9. 2020

Číslo bodu: 39
Název bodu: Prodej BJ č. 400/21, ulice Topolčianská 400/4, k.ú. Litoměřice
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Procházková

Důvodová zpráva:

Žadatel: OSNMM

Město Litoměřice vlastní v domě č.p. 400, ul. Topolčianská tři bytové jednotky – č. 400/9, 400/18 a
400/21 (všechny o velikosti 1+1, ve 2. a 4.  NP, o výměře 35,73 m2), za které musí přispívat do fondu
oprav. RM schválila dne 03.08.2020 pod č. usnesení 391/14/2020 způsob prodeje veřejnou nabídkou
za nejvyšší nabídnutou kupní cenu. Veřejné nabídky k prodeji byly zveřejněny na úřední desce města
od 10.08.2020 do 02.09.2020.

Jedná se o prodej neobsazené bytové jednotky č. 400/21, kterou Město Litoměřice získalo na základě
Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitých věcí č. MAJ/00068/2017 ze dne 14.9.2017 uzavřené
s Městskou nemocnicí v Litoměřicích.

Kupující paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxKřešice, zvítězila s nejvyšší nabídnutou kupní
cenou ve výši 1.260.000 Kč.

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

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../4/2020

ZM schvaluje prodej bytové jednotky č. 400/21, v domě č.p. 400 stojícím na pozemku parc. č.  3008
a souvisejících podílů ve výši 3573/125000 na společných částech domu a pozemku v obci
a k.ú. Litoměřice, za nejvyšší nabídnutou kupní cenu 1.260.000 Kč manželům
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Křešice.

V Litoměřicích 10.09.2020

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)


