
POZVÁNKA 
na 8. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 7. 12. 2017 od 16:00 hod. 

v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 
 
 
Program: 
I. Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu  
II. Schválení zápisu minulého jednání 
III. Kontrola plnění bodů 
IV. Doplnění / stažení bodu programu 
V. Hlasování o programu 
VI. Body jednání 

1. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 27.11. 2017 
2. Návrh rozpočtu města na rok 2018 
3. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na období 2019 – 2020   
4. Žádost o dotaci JC Litokan Litoměřice, z.s. 
5. Prominutí splátky Slavoj Litoměřice, z.s. 
6. Poskytnutí dotace na činnost pro rok 2018 HC Stadion Litoměřice, z. s. 
7. Poskytnutí dotace na činnost pro rok 2018 FK Litoměřicko, z.s. 
8. Poskytnutí dotace na činnost pro rok 2018 Slavoj Basketbalový klub Litoměřice, z.s. 
9. Poskytnutí dotace na činnost pro rok 2018 TJ Slovan Litoměřice z.s. 
10. Obecně závazná vyhláška o spádových obvodech základních škol v Litoměřicích 
11. Veřejnoprávní smlouva mezi obcemi o zajištění povinné školní docházky v jiné obci 
12. Poskytnutí individuální dotace společnosti Zahrada Čech s.r.o. – „Vánoční trhy 

v Litoměřicích“ 
13. Poskytnutí individuální dotace na provozní a investiční  náklady pro r. 2018  společnosti  

Nemocnice Litoměřice, a.s. 
14. Poskytnutí finančního daru Diakonie ČCE – Střediska křesťanské pomoci v Litoměřicích 

z rozpočtu města Litoměřice 
15. Převod poskytnuté dotace ze služby na službu v rámci poskytovatele sociálních služeb 

– Diakonie ČCE, Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích 
16. Podpora sociálních služeb pro rok 2018 
17. Podpora fairtradových aktivit a globální odpovědnosti v Litoměřicích na rok 2018  
18. Schválení Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice pro rok 2018 
19. Schválení postupu pro aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Litoměřice 

a zásobníku projektů      
20. Schválení Místního akčního plánu rozvoje školství na ORP Litoměřice 
21. Revokace usnesení č. 48/3/2017 ze dne 27.4.2017 a schválení uzavření zakladatelské 

smlouvy a stanov Sdružení energetických manažerů měst a obcí  
22. Zrušení předkupního práva pro část pozemku parc. č. 857/22 v k.ú. Litoměřice 
23. Zrušení předkupního práva pro část pozemků parc. č. 1345/5, 1345/24 a 1345/154 vše 

v k.ú. Pokratice 
24. Informace o dosavadním stavu zpracování a projednání Změny č.3 Územního plánu 

Litoměřice  
25. Prominutí příslušenství dluhu – manželé I. a B. S., Litoměřice 
26. Prominutí příslušenství dluhu – pan B. N., Terezín   
27. Volba soudních přísedících 
28. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za komunální odpad  
29. Schválení Statutu sociálního fondu  
30. Schválení poskytování měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva 

– revokace usnesení    
31. Schválení dodatku č. 3 k Zakládací smlouvě Destinační agentury České středohoří, o.p.s. 
32. Obecně závazná vyhláška o regulaci provozování hazardních her  

Majetkové záležitosti: 

Záměry: 



33. Žádost o bezúplatný převod pozemku parc.č. 2552/4 o výměře 605 m2 (zahrada) v k.ú. 
Litoměřice dle nezapsaného GP na ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových 

34. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 5254/1 o výměře 516 m2 (zast.plocha) včetně stavby 
bez čp. v k.ú. Litoměřice 

35. Prodej část pozemku parc.č. 4008/1 o výměře cca 600 m2 (ost.plocha-komunikace) v k.ú. 
Litoměřice (nutný odděl. geometr. plán) 

Prodeje: 

36. Prodej pozemku parc.č. 2472/143 o výměře 584 m2 v k.ú. Litoměřice (nezapsaný odděl. 
geometr. plán)   

37. Prodej pozemků parc.č. 2541/8 o výměře 1769 m2 (ost.plocha), parc.č. 2542/3 o výměře 
204 m2 (ost.plocha) a 2543/7 o výměře 124 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice (dle 
nezapsaného odděl. geometr. plánu) 

38. Prodej pozemku parc.č. 2229/8 o výměře 20 m2 (zast.plocha), parc.č. 2229/9 o výměře 
20 m2 (zast.plocha) a 229/10 o výměře 500 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice  

39. Nákup pozemku parc.č. 2355/146 o výměře 761 m2 (orná půda) v k.ú. Pokratice 
40. Nákup pozemků parc.č. 600/56 o výměře 292 m2 (ost.plocha), 600/57 o výměře 25 m2 

(ost.plocha) a 602 o výměře 133 m2 (zast.plocha) včetně stavby č.p. 39 (kulturní památka) 
v k.ú. Pokratice 

41. Částečná revokace usnesení č. 140/7/2017 ze dne 14.09.2017 - bezúplatný převod 
pozemku parc.č. 4008/58 o výměře 560 m2 včetně stavby bez č.p. a pozemku parc.č. 
4008/130 (ost.plocha) o výměře 942 m2 v k.ú. Litoměřice (nezapsaný odděl. geometr. plán) 

42. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav 
elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 4447/1 v k.ú. Litoměřice 

43. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav 
elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 2476/1, 2483/1 a 5251/20 v k.ú. 
Litoměřice 

44. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav 
elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 2188/1, 2188/8 a 2530/1 v k.ú. 
Litoměřice 

45. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav 
telekomunikačního zařízení k části pozemku parc.č. 187/1 v k.ú. Pokratice 

46. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav 
telekomunikačního zařízení k části pozemku parc.č. 600/25 v k.ú. Pokratice 

47. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav 
kabelového vedení NN k části pozemků parc.č. 4008/1 a 4008/66 v k.ú. Litoměřice 

48. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav 
vodovodního zařízení k části pozemku parc.č. 4535 k.ú. Litoměřice 

VII. Informace 
VIII. Interpelace 
IX. Diskuze 
X. Závěr 
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N  Á  V  R  H     D  O     Z M 
 
 
 
pro jednání ZM,  dne : 7. 12. 2017 
předkládá : ing. Lončák, MBA  – předseda FV 
zpracoval: Ing. Iveta Zalabáková – vedoucí ekonomického odboru 
 
 
Návrh: 
Rozpočtová opatření dle doporučení FV 
 
 
Odůvodnění: 
 
Viz zápis z jednání FV včetně příloh uveden v příloze 
 

 
 

Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje: 
rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 27. 11. 2017 (viz příloha orig. zápisu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele :                                                 Přijaté usnesení ZM č. :                                              
 



 
 

Zápis 
z jednání výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice 

Finanční výbor (FV) 

konaného dne 27.11. 2017 od 16:00 v zasedací místnosti ČNIS 

Přítomni: 

 Ing. Radek Lončák, MBA – předseda FV  
 Mgr. Jan Fibich 
 Václav Knotek 
 Jiří Landa  
 
 

Omluveni:  

 Ing. Jaroslav Marek  

 Ing. Vladimír Kestřánek, Dis., MBA – místopředseda FV 

 David Šikula  

 

 

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

Zapisovatel: Ing. Iveta Zalabáková 

 

Program: 

1. Návrhy na rozpočtová opatření 
2. Různé 
 

 

 

Konec jednání:  17:10  

Termín příštího jednání: 22. 1. 2018 od 16:00 v zasedací místnosti ČNIS 

Zapsal (a): Ing. Iveta Zalabáková 
 



Hosté: Ing. Lachman, Ing. Křížová, Ing. Klusák Ph.D., Mgr. Härting, Ing. Brunclíková 
                            
Ad 1. Návrhy na rozpočtová opatření: 
Finanční výbor v rámci tohoto bodu projednává předložené návrhy rozpočtových opatření níže uvedených 
odborů, kde v diskusi s vedoucími odborů, příp. vedoucí ekonomického odboru provádí položkovou kontrolu 
obsahu, rozsahu a oprávněnosti požadavku. 
 
Dotace 2017 – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
Jedná se o účelové dotace na rok 2017 dle schválených rozhodnutí a uzavřených smluv.  

- akce „Automatické parkovací zařízení pro kola v Litoměřicích“ – přesun celé akce (příjmů i výdajů) 
do roku 2018 

- akce „Zvýšení bezpečnosti dopravy – Litoměřice, Palachova ulice“ – akce rozložena do let 2017 a 
2018 – akce celkem cca 27,5 mil. Kč (z toho podíl města cca 19 mil. Kč, dotace cca 8,5 mil. Kč, 
proplacení dotace v roce 2018) – navrženým rozpočtovým opatřením je řešena skutečná výše 
výdajů v roce 2017 (ve výši 14 515 tis. Kč) 

 
FV bere informaci na vědomí, souhlasí s návrhem RO a doporučuje ZM ke schválení.  
 (pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0)  
  
Odbor ekonomický – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí s návrhem RO a doporučuje ZM ke schválení. 
 (pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor správní – sociální fond – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí s návrhem RO a doporučuje ZM ke schválení. 
 (pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor správní – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí s návrhem RO a doporučuje ZM ke schválení. 
 (pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí s návrhem RO a doporučuje ZM ke schválení. 
 (pro:4 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor správy nemovitého majetku města – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí s návrhem RO a doporučuje ZM ke schválení. 
 (pro:4  proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor životního prostředí – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí s návrhem RO a doporučuje ZM ke schválení. 
 (pro:4  proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí s návrhem RO a doporučuje ZM ke schválení. 
 (pro:4  proti: 0 zdržel se: 0)   
 
Odbor – stavební úřad – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí s návrhem RO a doporučuje ZM ke schválení. 
 (pro:4  proti: 0 zdržel se: 0)   
  
Odbor územního rozvoje – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí s návrhem RO a doporučuje ZM ke schválení. 
 (pro:4  proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor dopravy a silničního hospodářství – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí s návrhem RO a doporučuje ZM ke schválení. 
 (pro:4  proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Útvar strateg. plánování a udržit. rozvoje – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí s návrhem RO a doporučuje ZM ke schválení. 
 (pro:4  proti: 0 zdržel se: 0)    
 



celkem navržená rozpočtová opatření – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
- po promítnutí všech navržených rozpočtových opatření v celkové výši 39 253 tis. Kč – předpokládané 
saldo příjmů a výdajů (schodek rozpočtu 2017, tj. výdaje roku 2017 vyšší než příjmy roku 2017) ve výši 
13 563 tis. Kč (tj. snížení z předchozí výše 52 816 tis. Kč) 
- částka 39 253 tis. Kč (tj. celková výše rozpočtových opatření) představuje: 

 skutečné navýšení financí v roce 2017 (oproti poslednímu upravenému rozpočtu) ve výši 24 351 
tis. Kč 

 přesuny nedočerpaných výdajů roku 2017 ve výši 14 902 tis. Kč, které přecházejí do výdajů roku 
2018, z toho 
cca 8 mil. Kč – již zahrnuto v návrhu rozpočtu na rok 2018 (předkládaného do ZM 7.12.)  
cca 7 mil. Kč – dosud není zahrnuto v návrhu rozpočtu na rok 2018 - bude řešeno 
1. rozpočtovým opatřením v roce 2018 (na ZM 1.2.) 
  
 

Ad 2. Různé: 
vývoj daňových příjmů k 1–10/2017: 

- v porovnání se stejným obdobím minulého roku je stav plnění jednotlivých daní (viz příloha) vyšší  
       o cca 18,1 mil. Kč (tj. o 7,8 %), z toho zejména: 
 
 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (položka 1111) cca + 6,3 mil. Kč (+ 12 %) 
 daň z příjmů právnických osob (položka 1121) cca + 0,8 mil. Kč (+ 1,5 %) 
 daň z přidané hodnoty (položka 1211) cca + 13,6 mil. Kč (+ 14 %) 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 Návrhy rozpočtových opatření  
 Daňové příjmy k 1-10/2017 
 Žádost PO MKZ 

 
 
 
Rozdělovník:   

 1x Ing. Lončák, MBA – předseda FV 
 1x členové FV 
 1x vedení města 
 1x vedoucí zúčastněných odborů a PO 
 1x vnitřní audit 
 1x sekretariát 

 



původní změna nový původní změna nový

13013/3369 KÚÚK - účel. dot. - PO CŠJ - příspěvek na mzdové náklady 229 -55 174 229 -55 174 KÚÚK - účel. dot. - PO CŠJ - příspěvek na mzdové náklady 13013/3369

13013/3610 KÚÚK - účel. dot. - PO DDM Rozmarýn - příspěvek na mzdové náklady 229 -42 187 229 -42 187 KÚÚK - účel. dot. - PO DDM Rozmarýn - příspěvek na mzdové náklady 13013/3610

13013/2600 KÚÚK - účel. dot. - PO CCR - příspěvek na mzdové náklady 166 -5 161 166 -5 161 KÚÚK - účel. dot. - PO CCR - příspěvek na mzdové náklady 13013/2600

13305/6156 KÚÚK - účel. dot. - Centrum SRDÍČKO - denní stacionář - soc. služby 366 264 630 366 264 630 KÚÚK - účel. dot. - Centrum SRDÍČKO - denní stacionář 13305/6156

14984/2300 MV ČR - účel. dot. - dopravní automobil 0 450 450

1805/1000 saldo příjmů a výdajů - vyrovnání rozpočtu 52 816 -450 52 366

33063/3326 MŠMT ČR - ESF ČR - účel. dot. - OP VVV - PO U Stadionu 764 509 1 273 764 509 1 273 MŠMT ČR - ESF ČR - účel. dot. - OP VVV - PO U Stadionu 33063/3326

29519/4400 MZ ČR - účel. dot. - lesní hospodářské plány 0 156 156 0 156 156 MZ ČR - účel. dot. - lesní hospodářské plány 25519/4400

29008/5000 MZe ČR - účel. dot. - náklady na činn. odbor. lesního hosp. 264 269 533 398 135 533 MZe ČR - účel. dot. - náklady na činn. odbor. lesního hosp. 29008/5000

29004/5000 Mze ČR - účel. dot. - zvýšené náklady na výsadbu dřevin - OLH 10 25 35 10 25 35 Mze ČR - účel. dot. - zvýšené náklady na výsadbu dřevin - OLH 29004/5000

29516/5000 MZ ČR - účel. dot. - lesní hospodářské plány 214 -79 135 214 -79 135 MZ ČR - účel. dot. - lesní hospodářské plány 29516/5000

1805/1000 saldo příjmů a výdajů - vyrovnání rozpočtu 52 366 -134 52 232

98071/2000 VPS - účel. dot. na volby do Parlamentu ČR 800 110 910

1805/1000 saldo příjmů a výdajů - vyrovnání rozpočtu 52 232 -110 52 122

34070/3323 MK ČR - účel. dot. - "Kraj. kolo děts. pěv. sborů a střednědob. sborů pro ÚK" 13 -7 6 13 -7 6 MK ČR - účel. dot. - "Kraj. kolo děts. pěv. sborů a střednědob. sborů pro ÚK" 34070/3323

79/3610 KÚÚK - účel. dot. - EVVO - PO - DDM Rozmarýn 0 27 27 0 27 27 KÚÚK - účel. dot. - EVVO - PO - DDM Rozmarýn 79/3610

2805/2000 dotace od obcí - přestupky 130 40 170

1805/1000 saldo příjmů a výdajů - vyrovnání rozpočtu 52 122 -40 52 082

17015/8202 MMR - účel. dot. IROP - Automatické parkovací zařízení pro kola v Litoměřicích - SR - neinv. 10 -10 0

17016/8202 MMR - účel. dot. IROP - Automatické parkovací zařízení pro kola v Litoměřicích - EU - neinv. 174 -174 0 9 -9 0 MMR - účel. dot. IROP - Automatické parkovací zařízení pro kola v Litoměřicích - EU - neinv.17016/8202

17968/8202 MMR - účel. dot. IROP - Automatické parkovací zařízení pro kola v Litoměřicích - SR - inv. 686 -686 0 674 -674 0 MMR - účel. dot. IROP - Automatické parkovací zařízení pro kola v Litoměřicích - SR - inv.17968/8202

17969/8202 MMR - účel. dot. IROP - Automatické parkovací zařízení pro kola v Litoměřicích - EU - inv. 11 661 -11 661 0 11 466 -11 466 0 MMR - účel. dot. IROP - Automatické parkovací zařízení pro kola v Litoměřicích - EU - inv.17969/8202
1805/1000 saldo příjmů a výdajů - vyrovnání rozpočtu 52 082 -968 51 114 1 -1 0 Automatické parkovací zařízení pro kola v Litoměřicích - neinv. - VZ 8218/8202

1 349 -1 349 0 Automatické parkovací zařízení pro kola v Litoměřicích - inv. - VZ 8218/8202

777 -292 485 MMR - účel. dot. IROP - Zvýšení bezpečnosti dopravy - Litoměřice, Palachova ulice - 17968/8201

6 687 -2 322 4 365 MMR - účel. dot. IROP - Zvýšení bezpečnosti dopravy - Litoměřice, Palachova ulice - 17969/8201
11 000 -1 335 9 665 Zvýšení bezpečnosti dopravy - Litoměřice, Palachova ulice 8217/8201

1805/1000 saldo příjmů a výdajů - vyrovnání rozpočtu 51 114 -3 949 47 165

17968/8203 MMR ČR - zpracování územních studií veřejných prostranství Litoměřice - SR 90 -90 0 90 -90 0 MMR ČR - zpracování územních studií veřejných prostranství Litoměřice - SR 17968/8203
17969/8203 MMR ČR - zpracování územních studií veřejných prostranství Litoměřice - EU 1 525 -1 525 0 1 525 -1 525 0 MMR ČR - zpracování územních studií veřejných prostranství Litoměřice - EU 17969/8203

329 439 -18 033 311 406 35 343 -18 033 17 310Celkem Celkem

DOTACE r. 2017    
P ř í j m y V ý d a j e 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

N á z e v ÚZ/ORG



pro jednání ve finančním výboru, dne: 27.11.2017

předkládá odbor:

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 47 165 -21 443 25 722

2 daň z příjmů FO ze samostatné placená plátci 69 000 4 500 73 500

3 daň z příjmů FO z vybíraná srážkou 6 300 50 6 350

4 daň z příjmů PO 67 800 500 68 300

5 daň z přidané hodnoty 132 000 7 000 139 000

6 daň z nemovitých věcí 21 500 400 21 900

7 správní poplatky (VHP) 10 -5 5

8 poplatek ze psů 620 10 630

11 daň z hazardních her 18 510 6 890 25 400

12 1803/1000 úroky z bankovních účtů 120 -55 65

13 1804/1000 nahodilé příjmy 30 5 35
16 1807/1000 Zahrada Čech s.r.o. - peněžní plnění nájmu 3 261 450 3 711

366 316 -1 698 364 618

původní změna nový

14 bankovní poplatky za vedení účtu 300 -100 200

15 FÚ - daň z nemovitostí 100 -4 96

finan. vypořádání - účel. dot. 1 600 -1 594 6 přesun NR 2018

0

2 000 -1 698 302

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy:

Příjmy a výdaje

2-16 Úprava rozpočtu s ohledem na plnění příjmů a výdajů do konce roku 2017.

1 O finanční prostředky ve výši  21 443 tis. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů 

k vyrovnání rozpočtu. 

Datum, podpis projednání s vedením města:

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)  Mgr. Karel Krejza

Datum, podpis navrhovatele:                                   Ing. Iveta Zalabáková

1008/1000

C e l k e m 

20.11.2017

1
8

0
1

/
1

0
0

0

1802/1000

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

M Ě S T O      L I T O M Ě Ř I C E

N  Á  V  R  H     Ú P R A V Y     R O Z P O Č T U     D O   F V

ekonomický

1. Tabulka P ř í j m y 



pro jednání ve finančním výboru, dne: 27.11.2017

předkládá: správní

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 25 722 -2 162 23 560

2 příspěvky, náhrady, vratky, pronájmy, sankč. popl. a ostat. příjmy 670,2 105 775,2

3 správní poplatky, legalizace, vidimace 2 500 200 2 700

28 892,2 -1 857,0 27 035,2

původní změna nový

4 2002/2000 nabíjecí stanice elektromobilů 200 -142 58  

5 2042/2000 zámek Ploskovice - náj., služby za svat. obřady 160 -40 120

6 2023/2000 poštovné, certifikáty 940 -150 790 přesun NR 2018

7 2014/2000 stav. úpravy - býv. technický klub 525 -525 0 přesun NR 2018

8 konsolidacer ICT, rozšíření a implem. adresáře. sl. 3 500 -628 2 872 přesun NR 2018

9 software s pořizovací cenou do 60 tis. Kč 150 -96 54 přesun NR 2018

10 nájem kabelu UPC a ost. 172 -99 73 přesun NR 2018

11 hardware do 40 tis. Kč 700 -56 644 přesun NR 2018

12 analýza IT prostředků 121 -121 0 přesun NR 2018

6 347 -1 857 4 611

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Příjmy a výdaje:

1-12 Úprava rozpočtu s ohledem na plnění příjmů a výdajů do konce roku 2017.

1 O finanční prostředky ve výši  2 162 tis. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů 

k vyrovnání rozpočtu. 

Datum, podpis projednání s vedením města:   

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     Mgr. Milan Čigáš

Datum, podpis navrhovatele - vedoucí odboru:                   Ing. Mgr. Jaroslav Lachman

C e l k e m 

20.11.2017

2805/2000

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

2006/2000

M Ě S T O      L I T O M Ě Ř I C E

N  Á  V  R  H     Ú P R A V Y     R O Z P O Č T U     D O   F V

1. Tabulka P ř í j m y 



pro jednání ve finančním výboru, dne: 27.11.2017

předkládá: tajemník

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 23 560 -3 000 20 560
SF - příděl ze drojů minulých let 236 -236 0
SF - penzijní připojištění 788 2 790
SF - splátky půjček 125 -64 61

24 709 -3 298 21 411

původní změna nový

2 pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ 74 405 -3 100 71 305

3 starosta, místostarostové, předseda KV 3 943 -160 3 783

4 radní a členové zastupitelstva 994 -40 954

5 4402/4400 OLH 1 350 -200 1 150
6 9018/9000 MP 15 865 500 16 365

7 SF - stravné 932 -142 790

8 SF - penzijní připojištění 788 2 790

9 SF - výročí 413 -110 303

10 SF - jednorázová sociální výpomoc 30 -15 15

11 SF - poskytnutí půjčky 100 -41 59

12 SF - bankovní poplatky 4 -1 3
SF - rezerva 18 9 27

98 842 -3 298 95 544

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Příjmy a výdaje:

1-3 Úprava rozpočtu s ohledem na plnění příjmů a výdajů do konce roku 2017.

1 O finanční prostředky ve výši  3,0 mil. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů 

k vyrovnání rozpočtu. 

Datum, podpis projednání s vedením města:   

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     Mgr. Milan Čigáš

Datum, podpis navrhovatele:                   Monika Pavučková

2039/2000

2037/2500

C e l k e m 

20.11.2017

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

prostředky na platy a zákonné pojistné

2037/2500

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

M Ě S T O      L I T O M Ě Ř I C E

N  Á  V  R  H     Ú P R A V Y     R O Z P O Č T U     D O   F V

1. Tabulka P ř í j m y 



pro jednání ve finančním výboru, dne: 27.11.2017

předkládá odbor: školství, kultury, sportu a PP

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 20 560 4 301 24 861

2 3802/3406 MKZ - nebytové prostory 0 5 5

4 3806/3406 MKZ - finanční vypořádání příspěvku na platy z r. 2016 0 15 15

6 3300/3500 ZŠ Litoměřice, B. Němcové - pojistná událost - střecha 0 35 35
7 3238/3200 TJ Slavoj - splátky půjčky 70 -70 0

20 630 4 286 24 916

původní změna nový

5 3401/3400 Zahrada Čech  s.r.o. - proj. "Vánoční trhy v Litoměřicích" 0 150 150

3 3802/3406 MKZ - nebytové prostory 0 5 5
8 3300/3500 ZŠ, MŠ - havárie, vandalismus 1 408 35 1 443

9 3049/3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 11 033 1350 12 383

10 3049/3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 1 039 240 1 279

11 3049/3323 ZŠ Litoměřice, B. Němcové 917 140 1 057

12 3049/3325 Masarykova ZŠ, Svojsíkova  888 200 1 088

13 3049/3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu  1 442 40 1 482

14 3049/3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova  920 170 1 090
15 3049/3610 DDM Rozmarýn, Plešivecká 300 150 450

16 Dům kultury 501 800 1 301

17 Divadlo K.H.Máchy 350 75 425

18 3051/3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 13 683 205 13 888
19 3051/3401 Knihovna K.H.Máchy v Litoměřicích, Mírové nám. 4 606 62 4 668

20 Dům kultury 3 636 90 3 726

21 Divadlo K.H.Máchy 1 180 23 1 203

22 kino 0 18 18

23 2606/2600 CCR Litoměřice - neinv. příspěvek na energie 435 -58 377
24 3046/3406 MKZ - hrad - neinvestiční příspěvek na provoz 525 591 1 116

41 903 4 286 45 656

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Příjmy a výdaje:

2-3 Převod pronájmu nebytových prostor PO MKZ.

4 Finanční vypořádání neinv. příspěvku na platy poskytnutého v rozpočtovém období r. 2016.  

Jde o vztah mezi zřizovatelem a příslušnou přísp. organizací.

5 Dle usnesení RM dne 26.10.2017 RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 150 tis. Kč Zahradě Čech s.r.o.

na uskutečnění projektu "Vánoční trhy v Litoměřicích".

6-8 Nahlášení pojistné události z důvodu poničení střechy větrem na objektu PO B. Němcové. 

7 Žádost o prominutí návratné finanční výpomoci, bude projednáno na ZM dne 07.12.2017 jako samostatný bod.

9-17 Navýšení příspěvku zřizovatele na energie na základě žádosti příspěvkových organizací

v návaznosti na aktuální vývoj skutečné spotřeby v roce 2017 resp. daňové doklady + předpoklad 11-12/2017

18-22 V návaznosti na novelu nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejné

správě účinnou od 1.11. 2017 předkládá odbor ŠKSaPP návrh na navýšení stávajících příspěvků

na platy zaměstnanců PO zřízených městem Litoměřice.

24 Žádost ředitelky MKZ v Litoměřicích (viz příloha zápisu) o navýšení příspěvku zřizovatele na provoz za účelem

realizace úprav a oprav prostoru Hradu v Litoměřicích v celkové částce 591 tis. Kč - podrobné odůvodnění a 

fotodokumentace v příloze. Zbylá částka ve výši 250 tis. Kč bude projednána v RM 14/12 současně s uložením

odvodu z IF příspěvkové organizace CCR ve výši 250 tis. Kč dle §28 odst. 6 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb. 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – „ investiční zdroje PO jsou vyšší než je jejich potřeba“ .

1 O finanční prostředky ve výši 4 301 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů 

k vyrovnání rozpočtu. 

Datum, podpis projednání s vedením města:   

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     Mgr. Karel Krejza

Datum, podpis navrhovatele - vedoucí odboru:                   Ing. Andrea Křížová

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

20.11.2017

M Ě S T O      L I T O M Ě Ř I C E

N  Á  V  R  H     Ú P R A V Y     R O Z P O Č T U     D O   F V

1. Tabulka P ř í j m y 

C e l k e m 

C e l k e m 

3049/3406

Příspěvkové organizace - neinvestiční příspěvek na platy

3051/3406

2. Tabulka V ý d a j e

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

Příspěvkové organizace - neinvestiční příspěvek na energie



pro jednání ve finančním výboru, dne: 27.11.2017

předkládá odbor:
a OLH

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 24 861 690 25 551

2 4801/4000 věcná břemena 150 30 180

3 4801/4000 zahrádky + ČSZ 90 29 119

4 4802/4000 prodej pozemku (licitace) 6 220 -528 5 692

13 4802/4000 prodej bytů 11 100 -2 992 8 108

11 4803/4400 myslivost 250 50 300
12 4803/4400 prodej dřevní hmoty 1 400 200 1 600

44 071 -2 521 41 550

původní změna nový

5 4201/4000 výdaje na drobné opravy majetku 45 -45 0 přesun NR 2018

6 4202/4000 nákup pozemku od ÚZSVM - cyklostezka II. etapa 100 -100 0

7 4202/4000 cyklostezka - II. etapa 460 -460 0

8 4202/4000 nákup pozemků pod komun. od FO 1 300 -800 500 přesun NR 2018
9 4806/4000 veřejné osvětlení - podloubí (u radnice) 300 -300 0 přesun NR 2018

10 traktorový přívěs kontejnerový + kontejner 660 -660 0 přesun NR 2018

14 lesní hospodářský plán 282 -156 126

15 4201/4000 odhady a geometrické plány 120 -10 110
16 4203/4000 daň z převodu nemovitostí 50 10 60

3 317 -2 521 796

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :  

Příjmy a výdaje:

2-3-12 Úprava rozpočtu s ohledem na plnění příjmů a výdajů do konce roku 2017.

13 Příjem byl ponížen z důvodu neuhrazení plateb za bytové jednotky, kdy kupní smlouvy byly uzavřeny se 

zástavou u stavební spořitelny (na stavebním spoření nebylo naspořeno, pohledávky jsou na vymáhání 

na právním oddělení) - z celkového snížení příjmů o 2 992 - cca 900 tis. Kč.

Dále byly příjmy poníženy z důvodu neuskutečněných prodejů bytů veřejnou dražbou (tj. cca 2 mil. Kč. - uskuteční se v roce 2018 - bude 

řešeno rozpočtovým opatřením v 2018).

4 Prodej pozemku formou veřejné licitace - Miřejovická stráň.

RM 10.08.2017 ponížíla vyvolávací cenu licitace z původní ceny 1 553 Kč vč.DPH/m2  na 1 300 Kč vč. DPH/m2.

Původní schválený rozpočet  snižujeme o 528 tis. Kč.

14 Rozhodnutím KÚÚK nám byla poskytnuta účelová dotace na lesní hospodářsky plán, z toho důvodu

vracíme rozpočtované prostředky z ÚZ 4401 do zdrojů města. 

15-16 Přesun mezi ÚZ. Platba byla vypočítána dle smlouvy o sml. budoucí z r. 2016 bez DPH, v roce 2017 FÚ žádá platbu s DPH.

1 O finanční prostředky ve výši 690 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů 

k vyrovnání rozpočtu. 

Datum, podpis projednání s vedením města:   

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     Mgr. Karel Krejza

Datum, podpis navrhovatele:                   Mgr. Václav Härting

C e l k e m 

2. Tabulka

20.11.2017

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

V ý d a j e

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

4401/4400

C e l k e m 

M Ě S T O      L I T O M Ě Ř I C E

N  Á  V  R  H     Ú P R A V Y     R O Z P O Č T U     D O   F V

správy nemovitého majetku města

1. Tabulka P ř í j m y 



pro jednání ve finančním výboru, dne: 27.11.2017

předkládá odbor: životního prostředí

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 25 551 -1 552 23 999

2 5803/5000 ovzduší, zeleň odpady 120 110 230

3 5803/5000 správní poplatky 215 25 240

4 5809/5000 Sběrový dvůr, ul. Nerudova 100 35 135
5 5804/5000 příspěvek na třídění sběru odpadu 2 800 115 2 915

28 786 -1 267 27 519

původní změna nový

6 uložení odpadu TSM 600 -600 0 přesun NR 2018

7 platby za svoz TKO za město 12 500 150 12 650

8 platby za svoz NO 100 -100 0

9 Uložení komunálního odpadu 2 300 300 2 600

10 nákup kontejnerů na separované odpady 135 -3 132

11 likvidace černých skládek 50 -44 6

12 5002/5000 členský příspěvek SONO 250 -8 242

13 sanace nepovolených skládek 25 -15 10

14 ostatní správa - ochrana zvířat 25 -20 5

15 odpady 35 -25 10

16 zemědělský půdní fond 5 -5 0

17 lesní hospodářství 10 -10 0

18 myslivost 160 -57 103

19 ochrana přírody 50 -50 0

20 vodní hospodářství 45 -40 5

21 ovzduší 15 -10 5

22 ul. Pekařská - využití dešťové vody 150 35 185

23 dotační program - solární ohřev TUV občani 200 -160 40

24 podzemní kontejnery 2 468 125 2 593

25 Jiráskovy sady - rozvojová péče 750 -100 650 přesun NR 2018

26 prořezy stromů - výškové práce 500 -50 450

27 výsadba dřevin a květin 300 -30 270

28 projekty 250 -100 150

29 domov důchodců - park 300 -200 100

30 Hvězdárna - park 405 -250 155

21 628 -1 267 20 361

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Příjmy a výdaje:

2-30 Úprava rozpočtu s ohledem na plnění příjmů a výdajů do konce roku 2017.

1 O finanční prostředky ve výši  1 552 tis. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů 

k vyrovnání rozpočtu. 

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

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     

Datum, podpis navrhovatele - vedoucí odboru:                   Ing. Pavel Gryndler

16.11.2017

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

5001/5000

5004/5000

5805/5000

5202/5200

C e l k e m 

M Ě S T O      L I T O M Ě Ř I C E

N  Á  V  R  H     Ú P R A V Y     R O Z P O Č T U     D O   F V

1. Tabulka P ř í j m y 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)



pro jednání ve finančním výboru, dne: 27.11.2017

předkládá odbor: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 23 999 115 24 114

2 6801/6300 ostatní nedaňové příjmy 20 13 33

3 6001/6100 MěN, PO - nájem z nemovitostí 0 172 172

4 6001/6100 MěN, PO - přeplatek na dani z příjmů práv. osob 0 527 527

5 6001/6100 MěN, PO - přeplatek - silniční daň 0 9 9

24 019 836 24 855

původní změna nový

6 6002/6100 Nemocnice Litoměřice a.s. - opravy a rekonstrukce - výměna LED světel 0 300 300

7 6002/6100 Nemocnice Litoměřice a.s.  - vratka daňových přeplatků 0 536 536

0 836 836

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Příjmy:

2 Úprava rozpočtu s ohledem na plnění příjmů do konce roku 2017.

4,5,7 Jedná se o přeplatky z titulu záloh zaplacené PO Měn - vzhledem ke  zrušení PO zašle FÚ zřizovateli - tyto finance 

pošle město zpět do a.s.

3 Nájem dle nájemní smlouvy mezi městem a Nemocnicí Litoměřice, a.s. (za období do 30.9. 2017).

6 Dle dohody vedení města a vedení Měn - realizace části výměny LED světel na chodbách Měn.

1 O finanční prostředky ve výši 115 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů 

k vyrovnání rozpočtu. 

Datum, podpis projednání s vedením města: Ing. Pavel Grund

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)  

Datum, podpis navrhovatele:                                   Ing. Bc. Renáta Jurková

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

20.11.2017

M Ě S T O      L I T O M Ě Ř I C E

N  Á  V  R  H     Ú P R A V Y     R O Z P O Č T U     D O   F V

1. Tabulka P ř í j m y 

C e l k e m 

C e l k e m 

1. Tabulka Výdaje

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)



pro jednání ve finančním výboru, dne: 27.11.2017

předkládá odbor: stavební úřad

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 24 114 -421 23 693

2 7802/7000 správní poplatky a ostatní příjmy 1 900 400 2 300

26 014 -21 25 993

původní změna nový

3 PD zabezpečovacích prací a průzkumy 5 -1 4

4 honoráře expertní součinnosti 20 -20 0

5

25 -21 4

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Příjmy a výdaje:

2-5 Úprava rozpočtu s ohledem na plnění příjmů a výdajů do konce roku 2017.

1 O finanční prostředky ve výši 421 tis. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů 

k vyrovnání rozpočtu. 

Datum, podpis projednání s vedením města: Mgr. Milan Čigáš

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)  

Datum, podpis navrhovatele:                                   Ing. Jan Nejtek

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

20.11.2017

M Ě S T O      L I T O M Ě Ř I C E

N  Á  V  R  H     Ú P R A V Y     R O Z P O Č T U     D O   F V

1. Tabulka P ř í j m y 

Výdaje

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

7001/7000

C e l k e m 

C e l k e m 

1. Tabulka



pro jednání ve finančním výboru, dne: 27.11.2017

předkládá odbor: územního rozvoje

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 23 693 -9 462 14 231

2 8211/8200 finanční podíl na vybudování infrastruktury 150 50 200

3 PO TSM - tržby za provoz veřejných WC 200 60 260

4 PO TSM - hřbitov - nájem 70 15 85

5 8811/8400 odtahy vozidel, vraků a opuštěných vozidel 400 70 470

6 8801/8400 poplatek za užívání veř. prostranství 700 1 000 1 700

25 213 -8 267 16 946

původní změna nový

7 Kasárna Pod Radobýlem 200 -200 0 přesun NR 2018

8 Pokratice-4. etapa-regenerace panelového sídliště 300 -180 120 přesun NR 2018

9 územní studie 200 -200 0 přesun NR 2018

10 územně plánovací dokumentace 200 -110 90 přesun NR 2018

11 Želetice - kanalizace 300 -300 0 př. NR 018 200, 100 vratka

12 Tržnice 7 200 -6 595 605 přesun 1. RO 2018

13 ul. K. Světlé,, Lipová, Zelená - IŽ 100 -100 0 vratka

14 protipovodňová opatření 200 -189 11 př. NR 018 100, 89 vratka

15 8233/8200 údr. a opr. míst. kom., DZ a jiné činn. 905 400 1 305 proti zvýš. P z popl. z veř. prostř.

16 8002/8100 parkovací dům - tunel 2 300 -193 2 107 přesun 1. RO 2018

17 8402/8400 elektrická energie VO 4 600 -600 4 000 vratka 600

16 505 -8 267 8 238

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Příjmy a výdaje:

2-17 Úprava rozpočtu s ohledem na plnění příjmů a výdajů do konce roku 2017.

1 O finanční prostředky ve výši 9 462 tis. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů 

k vyrovnání rozpočtu. 

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

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)  

Datum, podpis navrhovatele:                                   Ing. Venuše Brunclíková MBA

15.11.2017

M Ě S T O      L I T O M Ě Ř I C E

N  Á  V  R  H     Ú P R A V Y     R O Z P O Č T U     D O   F V

1. Tabulka P ř í j m y 

Výdaje

ÚZ/ORG

8807/8300

C e l k e m 

1. Tabulka

ÚZ/ORG N á z e v

N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

8002/8100

8211/8200

C e l k e m 

Rozpočet (v tis. Kč)



pro jednání ve finančním výboru, dne: 27.11.2017

předkládá odbor: dopravy a silničního hospodářství

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 14 231 -1 450 12 781

2 správní poplatky 5 600 400 6 000

3 ostatní nedaňové příjmy 3 000 500 3 500

4 8804/8500 parkovací automaty 8 000 700 8 700

30 831 150 30 981

původní změna nový

5 studie a PD dopravní značení 50 -50 0

6 parkovací automaty - servis 30 -30 0

7 8503/8500 městská hromadná doprava 4 150 230 4 380

4 230 150 4 380

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Příjmy a výdaje:

2-6 Úprava rozpočtu s ohledem na plnění příjmů a výdajů do konce roku 2017.

7 Navýšení výdajů z důvodu četných uzavírek a nařízených objížděk na území města v průběhu roku 2017,

kdy trasy linek nejezdily zcela v původních trasách a došlo ke změnám v přepravních výkonech. Tyto 

změny tras měly v určitých měsících roku 2017 za důsledek i nižší počty přepravených osob. Z tohoto 

důvodu došlo i k nutnému navýšení kompenzace za plnění závazku veřejné služby - přepravy osob dle

platných jízdních řádů a licencí.

1 O finanční prostředky ve výši  1 450 tis. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů 

k vyrovnání rozpočtu. 

Datum, podpis projednání s vedením města: Ing. Pavel Grund

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)  

Datum, podpis navrhovatele:                                   Bc. Jan Jakub

20.11.2017

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

8501/8500

C e l k e m 

M Ě S T O      L I T O M Ě Ř I C E 

N  Á  V  R  H     Ú P R A V Y     R O Z P O Č T U     D O   F V

1. Tabulka P ř í j m y 

Výdaje

8801/8500

C e l k e m 

1. Tabulka

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)



pro jednání ve finančním výboru, dne: 27.11.2017

předkládá útvar: strategického plánování  
a udržitelného rozvoje

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 12 781 -38 12 743

3 9102/9100 Zdravé město 61 33 94

10 9813/9100 projekt INNOVETE 1 543 -21 1 522

11 9121/9102 EU 85 % + SR 5 % + VZ 10 % 3 269 -955 2 314

12 9811/9100 MAS České středohoří - výzkum, vývoj, vzdělání 436 -81 355
13 9812/9100 účel. dot. - MoveCit 450 -352 98

18 540 -1 414 17 126

původní změna nový

2 5022/9100 ČEZ Distribuce a.s. 450 -450 0 přesun r. 2018

4 9102/9100 Zdravé město 441 33 474

5 9118/9100 PATH 2030 - vlastní zdroje 344 -94 250 přesun r. 2018

6 90002/9100 PATH 2030 - účelová dotace 1 374 -371 1 003 přesun r. 2018

7 9811/9100 MAS České středohoří - výzkum, vývoj, vzdělání 450 -50 400 RO 2018

8 9807/9100 energetický management - fond úspor 395 -256 139 přesun r. 2018
9 9813/9100 INNOVATE 600 -226 374 přesun r. 2018

4 054 -1 414 2 640

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Příjmy a výdaje:

2 Úprava rozpočtu s ohledem na plnění příjmů a výdajů do konce roku 2017.

1 O finanční prostředky ve výši  450 tis. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu. 

3 Příjem finančních prostředků za partnerství na mezinárodní konferenci "Energie, doprava a inovace" ve výši 33 tis. Kč (vč. DPH). 

4 Přijaté finanční prostředky za partnerství budou využity na náklady spojené s mezin. konferencí "Energie, doprava a inovace" ve výši 33 tis. Kč (vč. DPH)

5 Přesun finančních prostředků na r. 2018  ve výši  94 tis. Kč z důvodu nevyčerpání částky (podíl  20%) projektu PATH 2030.

6 Přesun finančních prostředků na r. 2018  ve výši 371 tis. Kč z důvodu nevyčerpání částky účelové dotace (80 %) projektu PATH 2030.

7 Přesun finančních prostředků na r. 2018  ve výši  50 tis. Kč z důvodu nevyčerpání částky projektu MAS - České středohoří.

8 Přesun finančních prostředků na r. 2018  ve výši 256 tis. Kč z důvodu nevyčerpání částky v tomto roce. Finanční prostředky budou v roce 

využity na další opatření  v oblasti energetických úspor.

9 Přesun finančních prostředků na r. 2018  ve výši  226 tis. Kč z důvodu nevyčerpání částky projektu INNOVATE.

10-13 Úprava rozpočtu s ohledem na plnění příjmů do konce roku 2017.

1 O finanční prostředky ve výši  38 tis. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů 

k vyrovnání rozpočtu. 

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

Datum, podpis navrhovatele:                                   Ing. Jaroslav Klusák Ph.D.

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

16.11.2017

M Ě S T O      L I T O M Ě Ř I C E

N  Á  V  R  H     Ú P R A V Y     R O Z P O Č T U     D O   F V

1. Tabulka P ř í j m y 

C e l k e m 

C e l k e m 

1. Tabulka Výdaje

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)



pro jednání ve finančním výboru, dne: 27.11.2017

předkládá oddělení: strategického plánování  
a udržitelného rozvoje

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1 2601/2600 Centrum cestovního ruchu Litoměřice, příspěvková organizace  Mírové nám. 16/8a 1 353 33 1 386

2 3046/3250 Příspěvková organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická 28 2 900 23 2 923

3 3046/3317 Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 30 2 850 96 2 946

4 3046/3321 Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 1 085 3 1 088

5 3046/3323 Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2 1 040 0 1 040

6 3046/3325 Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5 1 150 4 1 154

7 3046/3326 Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4 1 100 70 1 170

8 3046/3327 Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 1 110 83 1 193

9 3046/3328 Základní škola Litoměřice, Ladova 5 1 238 21 1 259

10 3046/3339 Základní umělecká škola, Masarykova 46 424 6 430

11 3046/3401 Příspěvková organizace Knihovna K.H.Máchy v Litoměřicích, Mírové nám. 26 1 714 3 1 717

Dům kultury 2 400 7 2 407

Kino Máj 250 2 252

Divadlo K.H.Máchy 1 000 15 1 015

13 3046/3610 Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 15 1 713 0 1 713

14 6024/6156 Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO, Revoluční 30 427 23 450

15 3052/3369 Centrální školní jídelna 3 884 0 3 884

16 9807/9100 energetický management - fond úspor 139 431 570

17 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 12 743 820 13 563

38 520 1 640 40 160

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Výdaje:

1-16 Navýšení rozpočtu neinv. příspěvku na provoz u přísp. organizacích, u kterých došlo k prokazatelné

úspoře energií za r. 2016 (30 % z úspor na energiích) a alokace Fondu úspor dle skutečných úspor, 

propočty energetického manažera (viz příloha). Dle metodiky Fondu úspor bude hrazeno ze salda

příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.

17 O finanční prostředky ve výši 820 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů 

k vyrovnání rozpočtu. 

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

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)  

Datum, podpis navrhovatele:                                   Ing. Jaroslav Klusák Ph.D.

12    3046/3406

Příspěvková organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech  28

16.11.2017

C e l k e m 

neinvestiční příspěvek PO na provoz - 30% z úspory nákladů za energie r. 2016

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

N  Á  V  R  H     Ú P R A V Y     R O Z P O Č T U     D O   FV

2. Tabulka V ý d a j e

ÚZ/ORG N á z e v

Rozpočet (v tis. Kč)



z toho 

přesun výdajů skutečné navýšení

saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 52 816 do roku 2018 financí v roce 2017

dotace -5 651 1 350 4 301

mezisoučet 47 165

ekonomický -21 443 1 594 19 849

mezisoučet 25 722

správní -5 462 1 675 3 787

mezisoučet 20 260

školství, kultury, sportu a PP 4 667 -4 667

mezisoučet 24 927

správa nemovitého majetku města 490 1 805 -2 295

mezisoučet 25 417

životního prostředí -1 552 700 852

mezisoučet 23 865

sociálních věcí a zdravotnictví 138 -138

mezisoučet 24 003

stavební úřad -421 421

mezisoučet 23 582

územního rozvoje -9 462 7 778 1 684

mezisoučet 14 120

městská policie 500 -500

mezisoučet 14 620

útvar obrany a krizového řízení

mezisoučet 14 620

obecní živnostenský úřad

mezisoučet 14 620

dopravy a silničního hospodářství -1 450 1 450

mezisoučet 13 170

oddělení projektů a strategií 393 -393

mezisoučet 13 563

stav po 5. RO ve FV 13 563

5. RO ve FV celkem -39 253 14 902 24 351

z toho 

v NR 018:  8 114 tis.

RO v 018:  6 788 tis.

členění dle odborů zdroje z min. let



Výběr daní za období      
1-10/2017

s porovnáním na období 1-10/2016
(údaje v tis. Kč)

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

61 700 69 000 6 000 1 500 6 500 6 300 60 400 67 800 10 236 7 888 117 700 132 000 21 400 21 500

1 6 095 6 178 433 473 467 487 2 191 1 661 10 155 11 874 510 415

2 5 312 6 266 293 75 719 626 490 593 13 983 14 991 28 55

3 4 598 5 066 103 184 369 335 10 616 11 775 4 482 6 550 143 184

16 005 17 510 829 732 1 555 1 448 13 297 14 029 0 0 28 620 33 415 681 654

4 4 091 4 465 452 387 3 618 3 725 8 440 8 023 31 27

5 4 592 5 518 1 422 447 123 41 11 916 15 138 87 58

6 5 746 6 547 8 513 556 11 317 12 337 10 236 7 888 8 423 8 862 14 841 14 880

14 429 16 530 9 0 1 387 1 390 15 058 16 103 10 236 7 888 28 779 32 023 14 959 14 965

7 5 836 6 362 936 312 646 625 12 970 12 503 9 232 11 700 564 375

8 5 417 6 480 549 628 642 13 790 14 704 460 291

9 5 542 6 176 1 431 270 702 719 9 774 9 221 6 756 7 647 253 289

16 795 19 018 2 916 582 1 976 1 986 22 744 21 724 0 0 29 778 34 051 1 277 955

10 5 313 5 777 375 125 563 572 3 331 3 421 10 297 11 600 68 539

11

12

5 313 5 777 375 125 563 572 3 331 3 421 0 0 10 297 11 600 68 539

52 542 58 835 4 129 1 439 5 481 5 396 54 430 55 277 10 236 7 888 97 474 111 089 16 985 17 113

%
plnění 85 85 69 96 84 86 90 82 100 100 83 84 79 80

231 041 249 149

84 84

FO-KV
VÝBĚR DANÍ V ROCE

1122 1511

Daň z nem.

1211
Měsíc

1111 1112

FO-ZČ FO-SVČ

18 108

DPHPO PO-OBCE

1121

CELKEM výběr daní (bez PO-OBCE)

% plnění (bez PO-OBCE)

Rozdíl plnění +/-

1113

(bez PO-OBCE)



Město Litoměřice 

Odbor ŠKSaPP 

Ing. Andrea Křížová 

 

Věc: Žádost o navýšení provozního příspěvku pro PO MKZ z důvodu nepředpokládaných nákladů 

vynaložených v souvislosti s převzetím objektu Hradu.   

 

Žádáme tímto o  navýšení provozního příspěvku pro PO MKZ. Po převzetí objektu Hradu v dubnu 

2017 bylo zjištěno mnoho závažných nedostatků. Pro zabezpečení hladkého, bezpečného a hlavně 

kvalitního provozu byly provedeny níže uvedené kroky, opravy a úpravy. Takto vzniklá finanční zátěž 

nebyla (ani nemohla být) zohledněna ve schváleném rozpočtu PO MKZ pro rok 2017. 

Jedná se o částku 840 tis. Kč v členění, které uvádím v tabulce. Níže podrobnější popis k některým 

položkám. Dalšími přílohami jsou fotografie. 

 seznam nákladů - Hrad Litoměřice: duben - říjen 2017 
1 22 360 VZT -  oprava 

2 2 142 VZT - školení tep.čerpadlo 

3 30 327 VZT - frekvenční měnič sál 

4 27 927 recepce - elektrický zámek + vrátný DK 

5 8 494 recepce - EZS - klávesnice 

6 27 183 recepce - přesun 

7 43 490 podlahové topení - oprava ( část ) 

8 14 921 osvětlení - oprava nádvoří a kolem hradu 

9 23 282 osvětlení - oprava sál 

10 15 133 osvětlení - nouzové 

11 49 302 EPS - nefunkční podružná ústředna - část 

12 31 517 EPS - požární rozhlas +montážní práce 

13 10 300 EPS - lineární čidlo na sál ( mimo provoz 3 roky) 

14 41 000 EPS - nasávací systém 

15 4 050 EPS - ovládání, nový panel k tabletu 

16 8 144 2 x odvlhčovač 

17 8 233 2 x Candy vinotéka 

18 17 360 lampa Panasonic - projektor sál 

19 9 990 markýza zastínění sál 

20 22 000 sada generálních klíčů   

21 14 980 srovnání pódia - sál, svaření konstrukce, výplň, koberec 

22 59 604 spotř.mat.do 9.10.17 (nábytek, elektro, výroba….)  

23 116 977 rekonstrukce podlahy sál 

24 232 848 WIFI pokrytí 

  841 564 celkem 
 

VZT -  54.829,-  / oprava motoru vzduchotechniky pro restauraci, kterému vlivem opotřebení 

(každodenní provoz) skončila životnost-shořel, výměna frekvenčního měniče pro VZT sálu – nefunkční 



Recepce  -  63.604,- / náklady spojené se sloučením recepcí jednotlivých objektů do jednoho místa, 

natažení kabeláže k propojení obou míst, přesun ústředny EZS z DK na Hrad, úpravy recepce pro 

provoz, elektronický vrátný pro DK, oprava tel. linek, ústředna, přeprogramování EZS 

Podlahové topení - ČÁST!– 43.490,- /přetěsnění potrubí k ohřevu teplé vody, doplnění tlakových 

nádob, výměna prorezlého potrubí, ventilů, svařování potrubního systému, doplnění média 

Osvětlení – 53.336,- / nákup startovacích zařízení pro výbojky v zemi a sloupech na nádvoří a okolo 

Hradu, doplnění svítidel chybějících na sále a v expozici (26 z 54ks), výměna nefunkčních baterií 

k nouzovým světlům 

EPS – 136.169,- /podružná ústředna EPS na o68 nefunkční, byla opravena a přemístěna na Hrad, 

preventivní požární kontrola na základě revizní zprávy konstatovala, že ochranný protipožární systém 

na   Hradě je nefunkční a proto byly provedeny další opravy ( lineární čidlo, nasávací systém, požární 

rozhlas……) Při revizi bylo dále zjištěno, že problémy se v systému nacházely minimálně 4 roky, nebyly 

však nikdy řešeny ) hasičům byly předkládány zavádějící revizní zprávy)  

položky 16 -19 – 43.727,- / nákup spotřebičů a spotř. materiálu nutný pro provoz 

položka 22 – 59.604,- / spotřební materiál k pracím provedených vlastní činností: demontáž 

nevyhovujícího mechanizmu ve skladu židlí a stolů (zařízení bez certifikace a udané nosnosti), montáž 

a úprava jímky a vodovodu ve skladu židlí, doplnění provazových zábran ana schodišti a ve výklencích, 

oprava mechanizmů nefunkčních oken ve FO Hradu, oprava zásuvek pod jevištěm, výroba dopravníků 

k uskladnění a šetrné přepravě stolů, oprava přepravných vozíků k přepravě techniky, oprava 

nefunkčního odsávání sklepních prostor, oprava zásuvkových el. skříněk v podlaze sálu, úprava 

vstupu do kanalizace pro odečty vodoměru ( nebylo prováděno, pouze odhadováno, vodoměr má 

jiné výr. číslo a celková hodnota neodpovídala zapisovaným údajům, oprava rozvaděče pro údržbu na 

hl. rozvodně ) 

položka 23 – 116.977,- / rekonstrukce zanedbané podlahové krytiny hradního sálu, zbroušení a 

napuštění dvou složkovým nátěrem pro vytvrzení a zamezení dalšího poškozování povrchu     

položka 24 – 232.848,- / instalace dvou AP přístupových bodů pro bezproblémové fungování WIFI 

sítě především pro konferenční potřeby a online přenosů z akcí konaných na Hradě – provedeno na 

základě požadavku zřizovatele  

 

 

 

V Litoměřicích dne 20.11.2017      Věra Kmoníčková 

         Ředitelka MKZ  



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

N  Á  V  R  H     D  O     Z M 
 
 
 
pro jednání ZM,  dne: 7. 12. 2017 
 
předkládá: Mgr. Karel Krejza - místostarosta 
zpracoval: ekonomický odbor   
 
 
Návrh: 
Návrh rozpočtu města Litoměřice na rok 2018 
 
Odůvodnění: 
 

- FV na svém jednání 13.11. projednal konečnou verzi návrhu rozpočtu na rok 2018 a doporučil ji 
ke schválení na jednání ZM dne 7.12. 2017 

- následně byl návrh rozpočtu předložen na jednání RM dne 21.11. – RM rovněž doporučila ke 
schválení ZM na jednání 7.12. 2017 

- v souladu s příslušnou legislativou byl návrh rozpočtu zveřejněn dne 22.11. (15 dní před jednáním 
ZM) – zároveň byl elektronicky rozeslán všem zastupitelům s výzvou k zaslání případných dotazů 
či připomínek 

- rozpočet na rok 2018 navržen v těchto parametrech: 
 

 
PŘÍJMY       521 177 tis. Kč 
VÝDAJE       544 504 tis. Kč 
(z toho přesuny výdajů z 2017 do 2018 ve výši 8 270 tis.) 
 
rozdíl PŘÍJMY – VÝDAJE     - 23 327 tis. Kč 
tj. FINANCOVÁNÍ (z vlastních zdrojů z min. let)    23 327 tis. Kč 

  (tj. po zohlednění přesunu výdajů nutno čerpat ze zdrojů z min. let částku  15 057 tis. Kč) 
 
(podrobnější  členění těchto základních parametrů rozpočtu - zejména z pohledu  rozdělení na běžný a 
kapitálový rozpočet a konkrétní rozbor částky financování – uvedeno v příloze - tabulka rekapitulace) 
 

 
 
 

Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje: 
Rozpočet města  Litoměřice na rok 2018 v celkovém objemu příjmů ve výši  521 177 tis. Kč, výdajů ve 
výši 544 504 tis. Kč a financování (ze zdrojů z minulých let) ve výši 23 327 tis. Kč (viz příloha orig. 
zápisu).  
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele :                                                 Přijaté usnesení ZM č. :                                              



Běžné Kapitálové

389 844 389 844 20 170 410 014 1 79 430 79 430

3 320 37 376,0 40 696 3 157 43 853 2 137 517 126 447 11 070

364 364 364 3 116 209 113 579 2 630

2 780 5 241 8 021 8 021 4 15 553 6 506 9 047

2 670 4 000 6 670 6 670 5 30 967 27 387 3 580

5 561 12 628 18 189 18 189 6 59 289 49 048 10 241

2 000 2 000 2 000 7 45 45

2 532 150 9 20 822 23 513 23 513 8 55 304 18 185 37 119

1 470 1 470 1 470 9 20 933 20 933

820 820 820 22 2 821 2 821

47 47 47 23 849 849

630 630 630 24 0

18 500 18 500 18 500 85 5 460 5 460

8 120 2 293 10 413 10 413 91 20 127 14 471 5 656

438 611 5 391 56 353 20 822 521 177 23 327 544 504 544 504 465 161 79 343

celkové parametry rozpo čtu: 
PŘÍJMY: 521 177 tis. Kč
VÝDAJE: 544 504 tis. Kč (z toho přesuny výdajů z roku 2017 do roku 2018 ve výši 8 270 tis. Kč, tj. tyto finance neutraceny v roce 2017)
FINANCOVÁNÍ (rozdíl PŘÍJMY - VÝDAJE): 23 327 tis. K č (tj. po zohlednění přesunu výdajů nutno čerpat ze zdroj ů z min. let částku 15 057 tis. K č)

běžný rozpo čet:
běžné příjmy + běžné dotace: 494 964 tis. K č

běžné výdaje: 465 161 tis. K č
rozdíl b ěžné příjmy - b ěžné výdaje: + 29 803 tis. K č 

kapitálový rozpo čet:
kapitálové příjmy + kapitálové dotace: 26 213 tis. K č
kapitálové výdaje: 79 343 tis. K č
rozdíl kapitálové p říjmy - kapitálové výdaje:  - 53 130 tis. K č

celkem b ěžný + kapitálový rozpo čet (celkové saldo rozpo čtu):  + 29 803 tis. Kč - 53 130 tis. Kč =  - 23 327 tis. K č (20 170 + 3 157) 

R E K A P I T U L A C E   N Á V R H U   R O Z P O Č T U   N A   R O K   2018  (tis. Kč)

ODBORY A ODDĚLENÍ 

V Ý D A J E 

Běžné Kapitálové

P Ř Í J M Y (P)

celkem
EKONOMICKÝ

Běžné Kapitálové
D o t a c e

Kapitolacelkem FINANCOVÁNÍ (F) P + F

STAVEBNÍ ÚŘAD

SPRÁVNÍ 

ŠKOLSTVÍ, KULTURY, SPORTU A PAM. PÉČE

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

SPRÁVY NEMOVITÉHO MAJETKU MĚSTA

MĚSTSKÁ POLICIE

ÚTVAR STRAT. PLÁNOV. A UDRŽ. ROZVOJE

ÚZEMNÍ ROZVOJ

0

OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

ÚTVAR OBRANY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ

CELKEM

DOPRAVY A SILN. HOSPODÁŘSTVÍ

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

KOMUNIKACE, MARKETINGU A CEST. RUCHU



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZPOČET 
MĚSTA LITOMĚŘICE 

NA ROK 2018 
(návrh –údaje uváděné v tis. Kč) 

 
 

listopad 2017 
 

 

 

 

 

Lhůta pro podání písemných připomínek občanů města k Návrhu rozpočtu na rok 2017 
Města Litoměřice je stanovena do 30. listopadu 2017, aby mohly být projednány v rámci 
schvalování Zastupitelstvem města Litoměřice dne 7. prosince 2017. 

 

Písemné připomínky možno směřovat na ing. Ivetu Zalabákovou, vedoucí 
ekonomického odboru Města Litoměřice na email iveta.zalabakova@litomerice.cz 
 
Dále lze uplatnit připomínky ústně na jednání Zastupitelstva města Litoměřice dne 
7. prosince 2017. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval: ekonomický odbor  
 
       



 

Celkem 521 177,00 544 504,00 23 327,00

91 10 413,00 20 127,00 0,00útvar strateg.plánování a udrž.rozvoje 

85 18 500,00 5 460,00 0,00odbor dopravy a silničního hospodářství 

24 630,00 0,00 0,00odbor - obecní živnostenský úřad 

23 47,00 849,00 0,00útvar obrany a krizového řízení 

22 820,00 2 821,00 0,00odbor komunikace, marketingu a CR 

09 1 470,00 20 933,00 0,00městská policie 

08 23 513,00 55 304,00 0,00odbor územního rozvoje 

07 2 000,00 45,00 0,00odbor - stavební úřad 

06 18 189,00 59 289,00 0,00odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

05 6 670,00 30 967,00 0,00odbor životního prostředí 

04 8 021,00 15 553,00 0,00odbor správy nemovitého majetku města 

03 364,00 116 209,00 0,00odbor škol., kult., sportu a pam. péče 

02 40 696,00 137 517,00 3 157,00odbor správní 

01 389 844,00 79 430,00 20 170,00odbor ekonomický 
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02008 0,00 850,00 0,00zaměstnanci úřadu - stravné 

02007 0,00 145,00 0,00budova ul. Topolčianská 

02006 0,00 7 780,00 0,00informační technologie 

02003 0,00 10,00 0,00náhrady škod 

02002 0,00 9 500,00 0,00hmotný investiční majetek 

02001 0,00 1 109,00 0,00příspěvky a poplatky sdružením 

02 KAP odbor správní 
Uz 

Celkem KAP -  01 389 844,00 79 430,00 20 170,00odbor ekonomický 
1000 odbor ekonomický 389 844,00 79 430,00 20 170,00

01807 4 154,00 0,00 0,00Zahrada Čech s.r.o.-nájemné 

01806 11 600,00 0,00 0,00poplatek za likvidaci komunálního odpadu 

01805 0,00 0,00 20 170,00saldo příjmů a výdajů-vyrovnání rozpočtu 

01804 20,00 0,00 0,00nahodilé příjmy-vratky, platby min. let 

01803 60,00 0,00 0,00úroky z bankovních účtů 

01802 30 010,00 0,00 0,00místní a správní poplatky 

01801 344 000,00 0,00 0,00daňové příjmy 

01008 0,00 3 760,00 0,00FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl. 

01007 0,00 4 100,00 0,00TSM, PO - mandátní odměna 

01003 0,00 61 570,00 0,00TSM, PO - neinv. přísp. na provoz 

01001 0,00 10 000,00 0,00daň z příjmu práv. osob placená obcí 

01 KAP odbor ekonomický 
Uz 
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100,00
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29 000,00
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69 000,00
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 1 800,00

100,00

 

 

 1 600,00

 

 
 60,00

 

                   
 200,00

 

 

   

   

   

07.12.2017  DHDM (nábytek, lednice, kopírky malé)+zasedačka 
07.12.2017  noviny, zákony, odborná literatura, CD 
 
 
07.12.2017  ochranné prostř., ubrusy, utěrky, ručníky 
 

07.12.2017  kancel.potřeby,spotřeb.mat., ND-služ.vozidla 
 

 

07.12.2017  sněhové zachytávače 
 

07.12.2017  fotokomora 
 

07.12.2017  software s pořizovací cenou do 60 tis. Kč 
 
  

07.12.2017  technologické centrum - provoz 
07.12.2017  konsolidace ICT, rozšíření a implem. adresář. služeb 
07.12.2017  analýza IT prostředků 
 

07.12.2017  ND k PC, spotřební materiál, renovace tonerů, opravy  
 
 

07.12.2017  řešitel. servis, registr. domén, konzul., mapy, O365 
 

07.12.2017  hardware (nad 40 tis. Kč a do 40 tis. Kč) 
 

07.12.2017  nájem kabelu UPC a ost. 
 

   

07.12.2017  nákup elektromobilů  
 

07.12.2017  ul. Pekařská - sprchy  
 

07.12.2017  Energy Cities 
 

07.12.2017  Euroregion Labe 
 

07.12.2017  Destinační agentura České středohoří 
 

07.12.2017  Sdružení tajemníků 
 

07.12.2017  Hosp. a sociální rada Litoměřicka 
07.12.2017  MAS (České středohoří) 
07.12.2017  Národní síť Zdravých měst ČR 
 

07.12.2017  Svaz měst a obcí ČR 
07.12.2017  SESO 
 

07.12.2017  Český institut interních auditorů 
 

07.12.2017  Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska  
 

07.12.2017  poplatek za logo a ochrannou známku 
 

07.12.2017  peněžní plnění nájmu 
 

   

 

  

      
  

07.12.2017  správní poplatek (VHP) 
 

07.12.2017  poplatek ze psů 
 

07.12.2017  poplatek z ubytovací kapacity 
 

07.12.2017  daň z hazardních her 
 

07.12.2017  daň z příjmů fyz. osob placená poplatníky 
 

07.12.2017  daň z příjmů právn. osob 
 

07.12.2017  daň z přidané hodnoty 
 

07.12.2017  daň z nemovitých věcí 
 

07.12.2017  daň z příjmů fyz. osob placená plátci 
 

07.12.2017  daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou 
 

07.12.2017  daň z příjmů právn. osob za obce 
 

07.12.2017  FÚ - odvod DPH 
07.12.2017  FÚ - daň z nemovitostí 
 

07.12.2017  finanční vypořádání - účel.dot.-"Zvýšení kvality  
řízení v úřadech ÚVS" 
 

07.12.2017  KODAP - daňové poradenství 
 
      
07.12.2017  bankovní popl. za vedení účtu  
 

 

 

 



 

03 KAP odbor škol., kult., sportu a pam. péče 
Uz 

Celkem KAP -  02 40 696,00 137 517,00 3 157,00odbor správní 
2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ 120,00 3 877,00 3 157,00

03403 0,00 350,00 0,00kulturní akce 

02037 120,00 3 277,00 3 157,00sociální fond - tvorba, příspěvky 

02019 0,00 250,00 0,00fond starosty (občerstvení, dárky) 

2000 odbor správní 40 576,00 133 640,00 0,00
02806 37 236,00 0,00 0,00příspěvek na výkon státní správy 

02805 3 340,00 0,00 0,00správní poplatky a ostatní příjmy 

02042 0,00 305,00 0,00svatební obřady 

02039 0,00 93 382,00 0,00prostředky na platy a zákonné pojistné 

02035 0,00 1 820,00 0,00pojištění majetku města a jiné poj. 

02023 0,00 8 399,00 0,00placené práce a služby 

02020 0,00 4 585,00 0,00pohonné hmoty, energie a voda 

02015 0,00 360,00 0,00GIS 

02014 0,00 5 395,00 0,00spotřeb.mat., DHDM + opravy 
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07.12.2017  mezinárodní vztahy 
07.12.2017  Dominikánská bašta - expozice, Vinařské Litoměřice,  
čestní občané města 
 

     

07.12.2017  příděl - penzijní připojištění 
07.12.2017  příděl - 2 % z hrubých mezd 
07.12.2017  příděl ze zdrojů minulých let 
 

07.12.2017  úroky na bank. účtu 
 

07.12.2017  příspěvek na kulturní a sport. akce 
 

07.12.2017  poskytnutí půjček 
 

07.12.2017  bankovní poplatky 
 

07.12.2017  penzijní připojištění 
07.12.2017  výročí 
07.12.2017  benefit - UNIŠEK+ 
07.12.2017  jednorázová sociální výpomoc 
07.12.2017  penzijní připojištění - jednorázový 
 

07.12.2017  stravné 
 

07.12.2017  splátky půjček 
 
 

      

07.12.2017  státní správa 
07.12.2017  státní správa s rozšířenou působ. 
 

07.12.2017  správní poplatky, legalizace, vidimace  
 
 

07.12.2017  příspěvky,náhrady,vratky,pronájmy,sankč.popl. a ost.  
příjmy 
 

07.12.2017  Ploskovice - svatební obřady  
 

07.12.2017  dotace od obcí - přestupky 
 

    

  

07.12.2017  zámek Ploskovice - nájemné, svateb. obřady, nákup  
květin  a tiskopisů, ošatné 
 

  

07.12.2017  povinné pojištění úrazové 
 

07.12.2017  starosta, místostarostové, předseda KV  
07.12.2017  radní a členové zastupitelstva 
 

     
07.12.2017  pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ  
 
      
   

 

07.12.2017  poštovné, el. certifikáty, čas. razítka 
 

07.12.2017  telefony,internet,Jiráskovy sady-wifi,dvě  
lavičky,střecha ul.Vrchlického 
 

07.12.2017  úklid.práce, stěhování,skartace 
07.12.2017  práv.zastoup.,revize,konzultace,CzechPoint,VŘ,MěN CP 
07.12.2017  analýza GDPR, ISO 90001, ISO 27001 
07.12.2017  inzerce,TV-rádia,  
ACHA,STK,posudky,BPPO,lékař,likvidátor 
 

07.12.2017  školení, konference, RENTEL, Benchmarking 
 

  
07.12.2017  pohřebné, kolky, soudní poplatky a ostatní výdaje 
 
 
07.12.2017  výbory, komise - občerstvení 
 

      
 

07.12.2017  myčka, servis. popl, Carnet, karty CCS, dálniční  
známky 
 

 
07.12.2017  operativní leasing elektromobily 
 
     

07.12.2017  energie (plyn, el., teplo,vodné, sráž. voda, pohonné  
hmoty, olej, mazadla)  
 

   
07.12.2017  řešitelský servis 
 

07.12.2017  bývalý technický klub - stavební úpravy, vybavení 
07.12.2017  Kalich Mírové nám. 15/7 - projekt 
 

07.12.2017  opr. budov, služeb. vozidel, DHDM 
07.12.2017  oprava hromosvodů 
07.12.2017  GDPR 2018 
07.12.2017  Mírové nám. 15 - opravy WC 
 

 



 

03049 0,00 1 200,00 0,00neinv. přísp. PO na energie 

03046 0,00 1 100,00 0,00neinv. přísp. PO na provoz 

3325 ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO 0,00 2 926,00 0,00
03059 0,00 10,00 0,00podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 

03051 0,00 731,00 0,00neinv. přísp. PO na platy 

03049 0,00 935,00 0,00neinv. přísp. PO na energie 

03046 0,00 1 250,00 0,00neinv. přísp. PO na provoz 

3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 0,00 2 859,00 0,00
03059 0,00 10,00 0,00podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 

03051 0,00 659,00 0,00neinv. přísp. PO na platy 

03049 0,00 1 100,00 0,00neinv. přísp. PO na energie 

03046 0,00 1 090,00 0,00neinv. přísp. PO na provoz 

3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 0,00 3 204,00 0,00
03059 0,00 10,00 0,00podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 

03051 0,00 731,00 0,00neinv. přísp. PO na platy 

03049 0,00 1 200,00 0,00neinv. přísp. PO na energie 

03046 0,00 1 263,00 0,00neinv. přísp. PO na provoz 

3317 MŠ Masarykova 30, PO 0,00 8 308,00 0,00
03059 0,00 10,00 0,00podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 

03051 0,00 2 068,00 0,00neinv. přísp. PO na platy 

03050 0,00 280,00 0,00inv. přísp. PO 

03049 0,00 3 000,00 0,00neinv. přísp. PO na energie 

03046 0,00 2 950,00 0,00neinv. přísp. PO na provoz 

3300 odbor ŠKSaPP, oddělení školství 0,00 470,00 0,00
03034 0,00 470,00 0,00společné provozní výdaje a příspěvky 

3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 0,00 30 340,00 0,00
03051 0,00 15 847,00 0,00neinv. přísp. PO na platy 

03049 0,00 11 483,00 0,00neinv. přísp. PO na energie 

03046 0,00 3 010,00 0,00neinv. přísp. PO na provoz 

3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 70,00 16 215,00 0,00
03241 0,00 16 195,00 0,00dot. na činn. a investice sport. odd. 

03238 70,00 0,00 0,00TJ Slavoj 

03201 0,00 20,00 0,00různé výdaje na sport 
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07.12.2017  SPRM - test žáků 5. a 9. tříd 
 

    

07.12.2017  Český svaz chovatelů Žitenice - dotace na edukativní  
projekt 
 

 

07.12.2017  SEVER - podpora projektů vzdělávání pro udržitel.  
rozvoj 
 

07.12.2017  přísp. na lyžařský výcvik 7. tříd ZŠ 
 

07.12.2017  dotace dětským spol. organizacím 
07.12.2017  dotační program - akce volný čas dětí 
 

07.12.2017  náklady na regionální školství 
 

07.12.2017  Lingua Universal - podpora projektů vzdělávání pro  
udržitel. rozvoj 
 

07.12.2017  NF - Gaudeamus - přísp. na dějepisnou soutěž 
 

07.12.2017  GJJ - dotace na přípravu v "Dějepisné soutěži" 
 

 

 

 

  

07.12.2017  Závod míru juniorů 
07.12.2017  přímá dotace - fotbal 
07.12.2017  přímá dotace - lední hokej 
07.12.2017  přímá dotace - basketbal 
07.12.2017  přímá dotace - sportovní kluby 
07.12.2017  talentovaná mládež, MS, handicap sport 
07.12.2017  dotační program - celoroční činnost 
 

07.12.2017  splátka půjčky 
 

07.12.2017  příspěvek sportovcům 
 



 

03046 0,00 4 600,00 0,00neinv. přísp. PO na provoz 

3401 Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 0,00 7 095,00 0,00
03065 0,00 25,00 0,00Máchovou stopou 

03064 0,00 20,00 0,00Města čtou 

03051 0,00 4 910,00 0,00neinv. přísp. PO na platy 

03049 0,00 390,00 0,00neinv. přísp. PO na energie 

03046 0,00 1 750,00 0,00neinv. přísp. PO na provoz 

3400 odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 30,00 2 838,00 0,00
03801 30,00 0,00 0,00správní popl. , pokuty, poj. náhr. 

03404 0,00 866,00 0,00pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 

03403 0,00 157,00 0,00kulturní akce 

03401 0,00 1 815,00 0,00dot. kultur. org. vč. staveb. akce 

3369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 264,00 3 800,00 0,00
03808 264,00 0,00 0,00přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO 

03052 0,00 3 800,00 0,00neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ 

3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 0,00 1 326,00 0,00
03063 0,00 10,00 0,00Zahrada orchestrů 

03062 0,00 20,00 0,00Symfonický koncert 

03059 0,00 10,00 0,00podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 

03049 0,00 750,00 0,00neinv. přísp. PO na energie 

03046 0,00 536,00 0,00neinv. přísp. PO na provoz 

3328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 0,00 2 983,00 0,00
03059 0,00 10,00 0,00podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 

03051 0,00 723,00 0,00neinv. přísp. PO na platy 

03049 0,00 1 150,00 0,00neinv. přísp. PO na energie 

03046 0,00 1 100,00 0,00neinv. přísp. PO na provoz 

3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 0,00 2 804,00 0,00
03059 0,00 10,00 0,00podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 

03051 0,00 689,00 0,00neinv. přísp. PO na platy 

03049 0,00 920,00 0,00neinv. přísp. PO na energie 

03046 0,00 1 185,00 0,00neinv. přísp. PO na provoz 

3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 0,00 3 172,00 0,00
03059 0,00 10,00 0,00podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 

03051 0,00 862,00 0,00neinv. přísp. PO na platy 
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07.12.2017  Dům kultury 
 

07.12.2017  Divadlo K.H.Máchy 
 

07.12.2017  Kino Máj 
 

 

 

 

 

 

  

07.12.2017  fotodokumentace a archivace kulturních památek 
07.12.2017  instalace sousoší Panny Marie orig. do Hradu v Ltm.  
 

07.12.2017  Městská památková rezervace - podíl města 
 

07.12.2017  100. výročí založení republiky 
 
  
07.12.2017  pronájem divadel. prostor (smlouva) 
 
 

  

07.12.2017  smlouva s kronikářem 
07.12.2017  jednotná propagace LIKUL 2018 
 

07.12.2017  vítání občánků, zlaté svatby 
 

07.12.2017  Den evropského dědictví 
 

      
      
     
07.12.2017  dotační program - Litoměřické kulturní léto 
 

07.12.2017  Severočeská státní filharmonie Teplice 
 

07.12.2017  dotační program - podpora kultury 
07.12.2017  dotace na činnost sbory a soubory 
07.12.2017  Sborové dny - pěvecké soubory 
07.12.2017  sborová olympiáda JAR - Páni kluci 2018 
07.12.2017  sborová olympiáda JAR - Puellae Cantantes 2018 
 

07.12.2017  Kinoklub ostrov - filmový festival 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

04801 960,00 201,00 0,00nájemné z nemovitostí + ostatní 

04205 0,00 600,00 0,00Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha 

04203 0,00 15,00 0,00daň z převodu nemovitostí 

04202 0,00 4 250,00 0,00nákup pozemků a nemovitostí 

04201 0,00 195,00 0,00odhady nemovitostí, právníci, výpisy 

04 KAP odbor správy nemovitého majetku města 
Uz 

Celkem KAP -  03 364,00 116 209,00 0,00odbor škol., kult., sportu a pam. péče 
3610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 0,00 4 541,00 0,00

03060 0,00 70,00 0,00kurzy počítač. gramotnosti pro seniory 

03059 0,00 10,00 0,00podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 

03051 0,00 2 451,00 0,00neinv. přísp. PO na platy 

03049 0,00 330,00 0,00neinv. přísp. PO na energie 

03046 0,00 1 680,00 0,00neinv. přísp. PO na provoz 

3500 odbor ŠKSaPP, stavební akce 0,00 7 678,00 0,00
03369 0,00 695,00 0,00CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 

03339 0,00 187,00 0,00ZUŠ Litoměřice, Masarykova 621/46, PO 

03321 0,00 2 275,00 0,00ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 

03314 0,00 821,00 0,00MŠ Litoměřice, Masarykova 30/590 

03308 0,00 2 000,00 0,00MŠ Litoměřice, Alšova 33 

03300 0,00 600,00 0,00ZŠ a MŠ 

03250 0,00 1 100,00 0,00MSZ v Ltm., Zahradnická 215/28, PO 

3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 0,00 15 650,00 0,00
03810 0,00 1 000,00 0,00MKZ - Vinobraní 

03058 0,00 300,00 0,00neinv. přísp.na festival klasické hudby 

03056 0,00 200,00 0,00neinv. přísp. na kulturní akce, PO 

03055 0,00 100,00 0,00neinv. přísp.na rozsvícení vánoč. stromu 

03051 0,00 7 749,00 0,00neinv. přísp. PO na platy 

03049 0,00 1 701,00 0,00neinv. přísp. PO na energie 
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07.12.2017  Kovošrot Group CZ a.s. Děčín - parkoviště - nájemné 
 

07.12.2017  nájem cyklostezka + přemostění Labe (ČD) 
07.12.2017  věcná břemena (povodí, ČD, Lesy ČR) 
07.12.2017  Pozemkový fond - nájem 
 

 

07.12.2017  věcná břemena 
07.12.2017  zahrádky +  ČSZ 
07.12.2017  pozemky pod garážemi 
07.12.2017  ostatní pronájmy + nájem z odběrného místa  
 

 
07.12.2017  vidimace a legalizace, soudní výlohy, výpisy z KN 
 

 

 

07.12.2017  TJ Slavoj - směna majetku - doplatek (do r. 2021) 
07.12.2017  znalecké posudky, geometrické plány 
 

07.12.2017  nákup pozemků pod komun. od fyz. osob. a organizací 
07.12.2017  nákup pozemků od SŽDC (ul. Husova) 
 

07.12.2017  neinvestiční výdaje - podloubí + srážková voda 
 

07.12.2017  kolky, soudní popl.  
 

07.12.2017  výdaje na drobné opravy majetku (oplocení,  
zdi+kácení) 
 

  
07.12.2017  odhady a geometrické plány 
 

 

 

 

 

 

07.12.2017  havárie - oprava střechy - II. etapa 
 

07.12.2017  Minimax - oprava střechy 
07.12.2017  budova Masarykova 35 - oprava soklu 
 

07.12.2017  oprava a nátěry oken - hlavní budova 
07.12.2017  výměna oken - budova ul. Masarykova 
 

07.12.2017  výměna ležatých rozvodů vody 
07.12.2017  oprava výtahu 
 

07.12.2017  zateplení objektu a střechy 
 

07.12.2017  ZŠ, MŠ - oprava střech 
07.12.2017  ZŠ, MŠ - havárie, vandalismus 
 

 

07.12.2017  multifunkční hala - rozvaděč měření a regulace 
 

07.12.2017  letní koupaliště - nová studna 
 

 

 

 

 

07.12.2017  Dům kultury 
 

07.12.2017  Divadlo K.H.Máchy 
 

07.12.2017  Dům kultury 
 

07.12.2017  Divadlo K.H.Máchy 
 

07.12.2017  Kino Máj 
 



 

05805 4 000,00 4 000,00 0,00Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard 

05804 2 200,00 0,00 0,00příspěvek na třídění sběru odpadu 

05803 370,00 0,00 0,00místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm. 

05016 0,00 5,00 0,00projekty, kolky, poplatky 

05005 0,00 197,00 0,00popl. za vynětí ZPF - skládka Třeboutice 

05004 0,00 340,00 0,00státní správa 

05003 0,00 765,00 0,00ekologické služby (psi, deratizace) 

05002 0,00 530,00 0,00příspěvky a ekologická výchova 

05001 0,00 20 870,00 0,00nakládání s odpady 

05 KAP odbor životního prostředí 
Uz 

Celkem KAP -  04 8 021,00 15 553,00 0,00odbor správy nemovitého majetku města 
4400 odd. lesního hospodářství (OLH) 1 750,00 4 295,00 0,00

04803 1 750,00 0,00 0,00prodej dřeva, myslivost, nájemné 

04402 0,00 1 462,00 0,00platy, odměny a zák. pojistné 

04401 0,00 2 833,00 0,00provozní a ostatní neinv. a inv. náklady 

4000 odbor správy nemovitého majetku města 6 271,00 11 258,00 0,00
04806 0,00 5 997,00 0,00opravy a investiční akce 

04802 5 311,00 0,00 0,00prodej pozemků a nemovitostí 
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07.12.2017  příspěvek na ekologickou výchovu žáků 
 

07.12.2017  dotační program - příspěvek - solární ohřev TUV -  
občané 
 

07.12.2017  podzemní kontejnery 
 

07.12.2017  ul. Mezibraní - regenerace zeleně 
 

07.12.2017  ul. Pekařská - využití dešťové vody 
 

07.12.2017  budovy města - instalace solárních systémů 
 

07.12.2017  neinvestiční transfer 
 

 

07.12.2017  odvody za odnětí ze ZPF 
 

  
07.12.2017  ovzduší, zeleň, odpady 
 

07.12.2017  správní poplatky 
 
 

 

 

      
      

07.12.2017  platby za psy v psím útulku 
07.12.2017  deratizace + odchyt holubů, úklid uhynulých zvířat 
 

07.12.2017  Falco - provoz stanice pro handicap. zvířata 
 

07.12.2017  členský příspěvek na SONO 
 

07.12.2017  ovzduší - příspěvek na monitorovací zařízení  
07.12.2017  monitorovací síť ovzduší - provoz 
 

07.12.2017  likvidace černých skládek 
 

07.12.2017  nákup kontejnerů na separovaný odpad 
 

07.12.2017  kontejnerová stání - opravy 
 

07.12.2017  platby za svoz separovaného odpadu 
07.12.2017  likvidace odpadů z recyklačních zařízení 
07.12.2017  svoz bioodpadu 
 

07.12.2017  platby za svoz TDO za město 
07.12.2017  uložení komunálního odpadu (SONO ÚPOHLAVY) 
07.12.2017  uložení odpadu TSM 
 

07.12.2017  platby za svoz nebezpečných odpadů 
 

07.12.2017  myslivost 
 

07.12.2017  prodej dřevní hmoty 
 

    

 
07.12.2017  energie 
 

07.12.2017  členské příspěvky + škody zvěří 
 

07.12.2017  knihy, tisk, předplatné časopisů 
 

07.12.2017  služ. bank. ústavů, pojištění vozidel 
 

07.12.2017  dálniční známka 
 

07.12.2017  práce v lese, nájemné Varhošť, revize, popl. za  
rozhl. přijímač 
 

08.12.2017  nájemné za pozemky 
 

07.12.2017  školení způsobilosti 
 

07.12.2017  oprava a údržba (revize, údržba hájovny) 
 

07.12.2017  pohonné hmoty, maziva a zák. poj. 
 

07.12.2017  ochranné pomůcky, výstroj ved. OLH 
 

07.12.2017  všeobecný materiál (kancel. potřeby, ND k vozidlu,  
sazenice, nářadí, zdrav. mat) 
 

07.12.2017  kontejnerový nakladač 
 

07.12.2017  tržnice - stánky 
 

07.12.2017  nákl. spojené se správou a údržbou armád. areálů  
 

07.12.2017  Mírové nám. 18/10 - rekonstrukce bytové jednotky 
07.12.2017  veřejné osvětlení - podloubí (u radnice) 
 

07.12.2017  prodej pozemků dle předložených žádostí 
07.12.2017  Ústecký kraj - průmyslová zóna (výstavba garáží) 
07.12.2017  stavební pozemek k Radobýlu  
 

07.12.2017  prodej hrobových příslušenství 
 

07.12.2017  prodej bytů 
07.12.2017  prodej části bývalého obj. POHODY (do r. 2019)  
 

  



 

6375 Diecézní charita 0,00 200,00 0,00
06037 0,00 150,00 0,00dobrovolnické centrum 

06031 0,00 50,00 0,00šatník 

6300 odbor SVaZ, sociální věci 12 948,00 19 623,00 0,00
13015 2 358,00 2 358,00 0,00účel.dot.-přísp. na výkon sociální práce 

13011 9 075,00 9 075,00 0,00účel.dot. - sociál. práv. ochr. dětí 

13010 1 195,00 1 195,00 0,00státní přísp. na výkon pěstounské péče 

06801 320,00 0,00 0,00příjmy z činnosti sociálního odboru 

06042 0,00 200,00 0,00Fond ohrožených dětí Klokánek 

06018 0,00 630,00 0,00komunitní plán 

06015 0,00 1 165,00 0,00prevence kriminality 

06012 0,00 40,00 0,00náhradní rodinná péče a pěstounská péče 

06009 0,00 4 000,00 0,00 investiční výdaje a větší opravy 

06008 0,00 300,00 0,00provoz služebního vozidla odboru SVaZ 

06005 0,00 250,00 0,00dot.progr.-podp.soc.a zdrav.akt.-občané 

06003 0,00 410,00 0,00důchodci + zdravotně postižení 

6156 Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul.Revoluční 0,00 8 560,00 0,00
06024 0,00 320,00 0,00neinv. přísp. PO na provoz 

06023 0,00 7 920,00 0,00neinv. přísp. PO na platy 

06022 0,00 320,00 0,00neinv. přísp. PO  na energie 

6100 odbor SVaZ, zdravotnictví 5 241,00 22 791,00 0,00
06002 5 241,00 22 791,00 0,00Nemocnice Litoměřice, a.s. 

06 KAP odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
Uz 

Celkem KAP -  05 6 670,00 30 967,00 0,00odbor životního prostředí 
5200 odbor životního prostředí, městská zeleň 0,00 3 360,00 0,00

05202 0,00 3 360,00 0,00městská zeleň - údržba 

5000 odbor životního prostředí 6 670,00 27 607,00 0,00
05809 100,00 900,00 0,00Sběrový dvůr, ul. Nerudova 
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07.12.2017  umístění v DPS a ostatní nedaň. příjmy 
 
 

 

   

07.12.2017  podpora fair trade 
07.12.2017  dotační program - podpora fairtradových aktivit 
 

07.12.2017  rozvojová spolupráce se ZŠ Ndere Keňa 
 
      
07.12.2017  komunitní plánování 
 
 

      
 

    

07.12.2017  Domov seniorů - vybavení 
 

07.12.2017  Centrum Srdíčko - zateplení 
 

      
     

      
      

 

07.12.2017  Dny zdraví, gratulace, přednášky, besídky, vánoční  
svátky - pohoštění 
 

      
      

 

 

 

07.12.2017  opravy a rekonstrukce 
 

07.12.2017  investiční dotace 
 

07.12.2017  neinvestiční dotace 
 

07.12.2017  nemovitosti - nájemné 
 

   

07.12.2017  prořezy stromů - výškové práce 
07.12.2017  výsadba dřevin a květin 
07.12.2017  pasport zeleně - doplnění, aktualizace 
07.12.2017  projekty 
07.12.2017  vánoční strom 
07.12.2017  závlahy - kruhový objezd, Kapucínské nám.  
07.12.2017  Hvězdárna - park 
07.12.2017  Domov důchodců v Ltm. - park 
07.12.2017  Jiráskovy sady - rozvojová péče 
07.12.2017  Miřejovická stráň - park 
 

    

     



 

08233 200,00 3 400,00 0,00ostatní menší opravy a investiční akce 

08213 0,00 150,00 0,00recyklovaný materiál 

08212 0,00 2 500,00 0,00Výstaviště ZČ - opravy a rekonstrukce 

08211 150,00 6 570,00 0,00ostatní větší opravy a investiční akce 

8100 odbor ÚR, příprava staveb 0,00 4 335,00 0,00
08002 0,00 3 060,00 0,00projektové dokumentace 

08001 0,00 1 275,00 0,00provozní výdaje a inženýrská činnost 

8000 odbor územního rozvoje 121,00 0,00 0,00
08801 121,00 0,00 0,00místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 

08 KAP odbor územního rozvoje 
Uz 

Celkem KAP -  07 2 000,00 45,00 0,00odbor - stavební úřad 
7000 odbor - stavební úřad 2 000,00 45,00 0,00

07802 2 000,00 0,00 0,00správní poplatky a ostatní příjmy 

07001 0,00 45,00 0,00PD, stat. znalecké posudky, kopírování 

07 KAP odbor - stavební úřad 
Uz 

Celkem KAP -  06 18 189,00 59 289,00 0,00odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
6400 podpora sociálních služeb 0,00 8 000,00 0,00

06043 0,00 8 000,00 0,00dot.progr.-podpora soc.služeb a ost.výd. 

6380 Klub důchodců + zdravotně postižení 0,00 115,00 0,00
06016 0,00 115,00 0,00neinvestiční výdaje 
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07.12.2017  havarijní fond    
07.12.2017  ul. Dělová cesta - úprava povrchů 
 

07.12.2017  lávky - opravy a revize 
07.12.2017  ochranné nátěry a opravy ochranných nátěrů 
 

07.12.2017  věž, kašny, hodiny, energie 
 

07.12.2017  zprovoz.nefunkč.vpustí, měst. dešť.kanal. 
07.12.2017  dešť. vpustě-výměna při opr. povrchů vozovek (TSM) 
 

07.12.2017  oprava parkánového zdiva 
 

07.12.2017  nákup historických svítidel a výložníků 
 

07.12.2017  dětská hřiště - revize EU 
 

07.12.2017  nákup městského mobiliáře 
 

07.12.2017  Rybářské nám. (Hospic) - nový bezbariérový přístup 
07.12.2017  BESIP - osvětlení přechodů 
 

07.12.2017  údržba a opr.míst.kom.,dopr.značení a jiné činn. 
07.12.2017  ul. Na Vinici - oprava opěrných zdí 
 

07.12.2017  dětská hřiště - vybavení 
 

07.12.2017  dětská hřiště - dopadové plochy + oplocení 
 

07.12.2017  bezbariérové přístupy 
07.12.2017  sídl. - opr. chodníku - litý asfalt 
07.12.2017  chodníky u panelových domů + vyšlapané chodníky 
07.12.2017  ul. 28. října - oprava chodníku - havarijní stav 
07.12.2017  ul. Rybářské schody - oprava 
 

07.12.2017  údržba a opr.míst.kom.,dopr.značení a jiné činn. 
 

  

 

07.12.2017  finanční podíl na vybudování infrastruktury 
 

07.12.2017  ul. Rooseveltova - oprava VO 
 

07.12.2017  Březinova cesta - přechodová místa 
07.12.2017  ul. Českolipská - nový přechod 
 

07.12.2017  protipovodňová opatření 
 

07.12.2017  ul. Vavřinecká 
 

07.12.2017  Želetice - kanalizace 
 

 
07.12.2017  zjednodušené projekty 
 

  
07.12.2017  Pokratice - 4. etapa - regenerace panel. sídl. 
 
 

07.12.2017  územní studie - Litoměřice - Rybáře 
07.12.2017  územní studie - Kasárna pod Radobýlem 
07.12.2017  územní studie - Želetice - nábřeží 
 

 

07.12.2017  územní studie 
07.12.2017  územně plánovací dokumentace 
 

 

07.12.2017  inženýrská činnost 
07.12.2017  činnost městského architekta 
07.12.2017  vícetisky, kopírovací práce 
07.12.2017  studentské práce 
 

07.12.2017  odborná literatura 
 
    

07.12.2017  Zahrada Čech s.r.o. - Telefónica O2 ČR - pronájem    
 

   

   

      
      
      
    



 

22 KAP odbor komunikace, marketingu a CR 
Uz 

Celkem KAP -  09 1 470,00 20 933,00 0,00městská policie 
9000 městská policie 1 470,00 20 933,00 0,00

09803 1 470,00 0,00 0,00PCO a ost. nedaň. příjmy 

09018 0,00 18 512,00 0,00prostředky na platy a zákonné pojistné 

09001 0,00 2 421,00 0,00provozní a ostatní neinvestiční náklady 

09 KAP městská policie 
Uz 

Celkem KAP -  08 23 513,00 55 304,00 0,00odbor územního rozvoje 
8400 odbor ÚR , místní komunikace 1 105,00 7 710,00 0,00

08811 400,00 0,00 0,00odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz. 

08801 705,00 0,00 0,00místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 

08403 0,00 1 210,00 0,00ostatní služby (mimo TSM) 

08402 0,00 4 000,00 0,00el. energie veřej. osvětlení města 

08101 0,00 2 500,00 0,00oprava povrchu chodníku po pokládce sítí 

8300 odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO 1 106,00 0,00 0,00
08807 1 106,00 0,00 0,00TSM - ostat. nedaň. příjmy 

8202 automatické park. zař. pro kola v Ltm. 12 149,00 13 499,00 0,00
17969 11 466,00 11 466,00 0,00integrovaný regionální OP-EU-INV 

17968 674,00 674,00 0,00integrovaný regionální OP-SR-INV 

17016 9,00 9,00 0,00Integrovaný regionální OP-EU-NIV 

08218 0,00 1 350,00 0,00automatické park. zařízení pro kola - VZ 

8201 zvýšení bezp.dopr.Ltm.,Palachova ul. 8 682,00 13 000,00 0,00
17969 0,00 3 870,00 0,00integrovaný regionální OP-EU-INV 

17968 8 682,00 430,00 0,00integrovaný regionální OP-SR-INV 

08217 0,00 8 700,00 0,00zvýšení bezp.dopr. Ltm.,Palachova ul.-VZ 

8200 odbor ÚR, realizace staveb 350,00 16 760,00 0,00
08257 0,00 4 140,00 0,00ostatní rekonstrukce a modernizace 
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50,00

150,00

 

07.12.2017  mobilní rozhlas 

07.12.2017  Radniční zpravodaj 
07.12.2017  výroční zpráva města 
 

07.12.2017  monitoring. tisku 
 

 
07.12.2017  ostatní nedaňové příjmy 
 

07.12.2017  pult centrální ochrany 
 

     

07.12.2017  výstroj (uniformy) 
 

07.12.2017  DHDM - (obnova PC, monitory, vybavení) 
 

07.12.2017  všeobecný mat. (střelivo, úklid, prostř., PC  
mat.,žárovky, mat. pro údržbu domu) 
 

     
07.12.2017  služby zpracování dat, programové vybavení 
 

07.12.2017  služby peněžních a poštovních ústavů 
 
 
07.12.2017  dálniční známky, kmitočty, kolky 
 

07.12.2017  energie (elektřina, plyn, voda)  
 

07.12.2017  pohonné hmoty 
 

07.12.2017  telefony, datové služby 
 

07.12.2017  pronájem střelnice, plošiny 
 
 
07.12.2017  opr. a údržba (MKS, auta, PCO, budova, zázn. zař.) 
 

07.12.2017  STK, emise, komíny, PCO, MKS, očkování 
 

07.12.2017  školení, vzdělávání (knihy), prolongační kurz  
(cestovné stravné)  
 

 

07.12.2017  poplatek za užívání veřejného prostranství 
 

07.12.2017  nájem z odběrného místa 
 
  

07.12.2017  úklid města 
 

07.12.2017  odtahy a likvidace vraků 
 

 

  

07.12.2017  IVECO - nájem 
 

07.12.2017  hřbitov - nájem 
 

07.12.2017  nemovitosti - nájemné 
 

07.12.2017  tržby za provoz veřejných WC 
 

  

  

  

  

 

   

 

07.12.2017  informační systém 
07.12.2017  ul. Družstevní - oprava opěrných zdí 
 



 

Celkem KAP -  85 18 500,00 5 460,00 0,00odbor dopravy a silničního hospodářství 
8500 odbor dopravy a silničního hospodářství 18 500,00 5 460,00 0,00

08805 1 600,00 0,00 0,00parkovací karty 

08804 8 000,00 0,00 0,00parkovací automaty 

08801 8 900,00 0,00 0,00místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 

08503 0,00 4 600,00 0,00městská hromadná doprava 

08501 0,00 860,00 0,00dopravní značení - změny a údržba 

85 KAP odbor dopravy a silničního hospodářství 
Uz 

Celkem KAP -  24 630,00 0,00 0,00odbor - obecní živnostenský úřad 
2400 odbor - obecní živnostenský úřad 630,00 0,00 0,00

02805 630,00 0,00 0,00správní poplatky a ostatní příjmy 

24 KAP odbor - obecní živnostenský úřad 
Uz 

Celkem KAP -  23 47,00 849,00 0,00útvar obrany a krizového řízení 
2300 útvar obrany a krizového řízení 47,00 849,00 0,00

02309 0,00 142,00 0,00ostatní osobní výdaje 

02301 47,00 707,00 0,00protipožární ochrana - provozní výdaje 

23 KAP útvar obrany a krizového řízení 
Uz 

Celkem KAP -  22 820,00 2 821,00 0,00odbor komunikace, marketingu a CR 
2200 Odbor komunikace, marketingu a CR 820,00 2 821,00 0,00

02801 820,00 0,00 0,00informační centrum 

02203 0,00 870,00 0,00informační centrum 

02202 0,00 1 110,00 0,00marketing 

02201 0,00 841,00 0,00mediální propagace města 
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420,00

 

 

 

   
07.12.2017  ostatní nedaň. příjmy 
 

07.12.2017  ZOZ - řidičské oprávnění 
 

07.12.2017  správní poplatky 
 
 

  

07.12.2017  znalecké posudky - dopr. nehody, toxikologie, apod.  
 
 

07.12.2017  BESIP, studie a PD dopr. značení, park. automaty -  
servis 
 

 
07.12.2017  údržba svislého a vodorovného dopravního značení 
 

    

07.12.2017  úklid hasič. zbrojnice, refundace, údržba has.  
techniky 
 

07.12.2017  Obec Žalhostice, Obec Miřejovice - spol. jednotka PO 
07.12.2017  garáže - kasárna - náklady za užívání 
 

07.12.2017  Obec Žalhostice - spol. jednotka PO 
07.12.2017  Obec Miřejovice - spol. jednotka PO 
 

07.12.2017  spotřební materiál , hadice, savice, ND, auta 
 

07.12.2017  energie, pohonné hmoty, oleje 
 
   

07.12.2017  revize,el.nářadí,doména,web.stránky, lékař,  
emise,TK, škol. 
 

 
07.12.2017  opravy a údržba vozidel a objektu 
 

07.12.2017  DHDM 
 

07.12.2017  výstroj a výzbroj  
 
 
07.12.2017  pojištění požárních vozidel 
 

07.12.2017  příprava na krizové situace 
 

07.12.2017  průvodcovská činnost 
 

07.12.2017  prodej zboží - propagace města 
07.12.2017  prodej zboží - ostatní 
 

07.12.2017  nákup zboží do informačního centra 
07.12.2017  publikace o městě Litoměřice 
 

07.12.2017  propagační materiály pro město 
07.12.2017  letáky prohlídkové trasy 
 

07.12.2017  semináře, vzdělání 
 

07.12.2017  údržba webových stránek 
07.12.2017  marketing 
07.12.2017  veletrhy, výstavy 
07.12.2017  grafický vizuál města 
07.12.2017  služby grafika  
07.12.2017  vnitřní věci 
 

07.12.2017  regionální televize 
 



 

Celkem 521 177,00 544 504,00 23 327,00

Celkem KAP -  91 10 413,00 20 127,00 0,00útvar strateg.plánování a udrž.rozvoje 
9102 projekt e-FEKTA 7 326,00 7 966,00 0,00

09121 7 326,00 7 966,00 0,00EU 85 % + SR 5 % + VZ 10 % 

9100 útvar strateg.plánování a udrž.rozvoje 3 087,00 12 161,00 0,00
90002 2 293,00 722,00 0,00účel.dot.-Národní progr.Životní prostř. 

09814 0,00 1 700,00 0,00projekt STARDUST 

09813 0,00 900,00 0,00projekt INNOVETE 

09812 564,00 349,00 0,00účel. dot. - MoveCit 

09811 0,00 185,00 0,00MAS České středohoří-výzkum,vývoj,vzděl. 

09810 230,00 0,00 0,00projekt progRESsHEAT 

09120 0,00 6 500,00 0,00energ. služba se zaručen. výsl. (EPC) 

09119 0,00 62,00 0,00MoveCit - vlastní zdroje 

09118 0,00 42,00 0,00PATH 2030 - vlastní zdroje 

09117 0,00 121,00 0,00MobiLitA 21 - vlastní zdroje 

09103 0,00 200,00 0,00příprava a realizace projektů 

09102 0,00 580,00 0,00Zdravé město a MA21 

09101 0,00 150,00 0,00dot.progr.-Zdravé město Litoměřice 

08004 0,00 200,00 0,00participativní rozpočet 

05022 0,00 450,00 0,00inv. a neinv. výdaje 

91 KAP útvar strateg.plánování a udrž.rozvoje 
Uz 
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 450,00

 

 

     
  
07.12.2017  LT-DD - udržitelná mobilita (85%) 
 

   

07.12.2017  LT-DD - udržitelná mobilita (5%) 
07.12.2017  LT-DD - udržitelná mobilita (10%) 
 

07.12.2017  převod partnerům 
 
      

07.12.2017  LT-DD - udržitelná mobilita (85%) 
07.12.2017  LT-DD - udržitelná mobilita (5%) 
 

   

07.12.2017  účel. dot. - PATH 2030 
 
      
      
 
07.12.2017  účel. dot. - MobiLitA 21  
 

07.12.2017  účel. dot. - MobiLitA 21  
07.12.2017  účel. dot. - PATH 2030 
 

      

      
 

      
  

   

 

   

      
 

      
 

      
  

 

      
      
      
 

   

 

07.12.2017  ČEZ Distribuce a.s. 
 



Tab. č. 1

Návrh rozpočtu na r. 2018 - PŘÍJMY dle rozpočtové skladby (položky)   
(údaje v tis. Kč)

Návrh rozpočtu
111 85 500

112 79 000

121 Obecné daně ze zboží a služeb (DPH) 158 000

133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 50

134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 13 160

135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 400

136 10 951

138 29 000

151 21 500

397 561

Návrh rozpočtu
211 13 496

213 11 686

214 Výnosy z finančního majetku (úroky) 61

221 3 957

231 100

232 11 561,0

242 70,0

246 Splátky půjčených prostředků od obyvatel 119

41 050

Návrh rozpočtu
312 150

311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 5 241

5 391

Návrh rozpočtu
411 Neinv. transfery od veřej. rozp. ústř. úrovně 56 166

412 Neinv. transfery od veřej. rozp. úzm. úrovně 187

421 Inv. transfery od veřej. rozp. ústř. úrovně 20 822

77 175

521 177

C E L K E M 

TRANSFÉRY

Příjmy z prodeje krátkodob. a drob. dlouhodob. maj.

Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných subj.

Ostatní kapitálové příjmy

 DAŇOVÉ PŘÍJMY

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

C E L K E M 

Daně z příjmů fyzických osob

Daně z příjmů právnických osob

Správní poplatky

Daně z majetku

Daně a poplatky (oblast hazardních her)

C E L K E M  PŘÍJMY

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

C E L K E M 

Příjmy z vlastní činnosti

Příjmy z pronájmu majetku

Přijaté sankční platby

Ostatní nedaňové příjmy

C E L K E M 



Tab. č. 2

Návrh rozpočtu na r. 2018 - VÝDAJE dle rozpočtové skladby (položky)
(údaje v tis. Kč)

501 89 879

502 Osobní platby za provedou práci 6 732

503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 32 482

504 Odměny za užití duševního vlastnictví 24

513 6 993

512 7

514 718

515 Nákup vody, paliv a energie 8 781

516 62 730

517 20 970

519 Výdaje související s neinv. nákupy, přísp., náhrady a věcné dary  5 169

521 Neinv. transfery podnikatelským subjektům 17 077

522 Neinv. transfery neziskovým a podob. org. 26 888

524 183

532 Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 323

533 Neinv. transfery příspěvkovým a podob. org. 160 530

534 Převody vlastním fondům 2 000

536 Ostatní neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům 13 897

542 Náhrady placené obyvatelstvu 227

549 Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu 2 577

553 Ostatní neinv. transfery do zahraničí 3 422

566 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 100
590 3 452

465 161

612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 74 563

613 3 500

631 1 000
635 Investiční transfery příspěvkovým a podob. org. 280

79 343

544 504

Návrh rozpočtuBĚŽNÉ VÝDAJE 

CELKEM VÝDAJE

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Platy

Nákup materiálu

Ostatní neinvestiční výdaje

(součet za třídu 5)

Nákup služeb

Úroky vlastní

Podlimitní věcná břemena

Ostatní nákupy

Návrh rozpočtu

Pozemky

(součet za třídu 6)

Neinv. nedotační transfery podnikatel. subjektům

Investiční transfery podnikatelským subjektům



Tab. č. 3

Návrh rozpočtu na r. 2018 - FINANCOVÁNÍ dle rozpočtové skladby (položky)
(údaje v tis. Kč)

Návrh rozpočtu

Saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 20 170

Sociální fond - příděl 3 157

23 327

FINANCOVÁNÍ

CELKEM SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ



Tab. č. 4

Návrh rozpočtu na r. 2018 - PŘÍJMY dle rozpočtové skladby (paragrafy)
(údaje v tis. Kč)

0 397 561

397 561

0 189

10 1 768

21 5 425

22 21 090

31 264

33 130

35 5 241

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 2 241

37 Ochrana životního prostředí 2 402

43 Soc. služby a pomoc. a spol. činnosti v soc. zabezpečení a polit. zaměst. 300

53 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 470

61 Státní moc, správa, územní samospráva, politické strany 449

63 61
64 20

41 050

22 150
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 5 241

5 391

0 77 175

77 175

521 177

Doprava

DAŇOVÉ PŘÍJMY Návrh rozpočtu

Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

C E L K E M 

Návrh rozpočtuNEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Návrh rozpočtu

C E L K E M 

Doprava

Vzdělávání a školské služby

Ostatní činnosti

Kultura, církve a sdělovací prostředky

Finanční operace

Zdravotnictví

Návrh rozpočtu

Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 

CELKEM PŘÍJMY

C E L K E M 

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

C E L K E M 

TRANSFÉRY



Tab. č. 5

Návrh rozpočtu na r. 2018 - VÝDAJE dle rozp. skladby (paragrafy)
(údaje v tis. Kč)

10 4 382

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 7 102

22 21 411

23 825

31 Vzdělávání a školské služby 34 489

32 Vzdělávání a školské služby - základní umělecké školy 1 698

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 27 889

34 Tělovýchova a zájmová činnost 52 424

35 26 183

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 76 448

37 26 635

39 228

43 Soc. služby a pomoc. a spol. činnosti v soc. zabezpečení a polit. zaměst. 23 592

52 50

53 Bezpečnost a veřejný pořádek 20 933

55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 799

61 Státní moc, správa, územní samospráva, politické strany 122 389

62 100

63 15 924
64 1 660

465 161

10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 800

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 10 656

22 32 959

23 200

31 Vzdělávání a školské služby 2 280

34 600

35 9 241

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 6 557

37 Ochrana životního prostředí 3 780

43 Soc. služby a pomoc. a spol. činnosti v soc. zabezpečení a polit. zaměst. 1 000

52 100
61 Státní moc, správa, územní samospráva, politické strany 11 170

79 343

544 504

Vodní hospodářství

Zdravotnictví

Tělovýchova a zájmová činnost

(součet za třídu 6)

Civilní připravenost na krizové stavy

CELKEM VÝDAJE

Civilní připravenost na krizové stavy

Návrh rozpočtuKAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Doprava

Finanční operace
Ostatní činnosti

(součet za třídu 5)

Mezinárodní spolupráce

Návrh rozpočtu

Ostatní činnost související se službami pro obyvatelstvo

Doprava

Zdravotnictví

Vodní hospodářství

Ochrana životního prostředí

BĚŽNÉ VÝDAJE 
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 



Tab č. 6

(údaje v tis. Kč)

č. účtu Název účtu

501000 Spotřeba materiálu 46

502000 Spotřeba energie 4 210

511100 Opravy a udržování bytů a nebytových prostor 9 865

511200 Příspěvky do fondu oprav společenství vlastníků 200

511400 Opravy a udržování kasárna Dukelských hrdinů 700

511500 Opravy a udržování kasárna Pod Radobýlem 600

511600 Opravy a udržování ostatní 5

511700 Opravy a udržování ostatní - Pobřežní 300

512000 Cestovné 1

518000 Ostatní služby 531

521000 Mzdové náklady 2 965

524000 Zákonné sociální pojištění 1 011

538000 Správní poplatky 5

549000 Jiné ostatní náklady 16

551000 Odpisy dlouhodobého majetku 11

556000 Tvorba a zúčtování opravných položek 200

557000 Odpis pohledávek 500

C e l k e m  n á k l a d y 21 166

603000 Výnosy z pronájmu - byty, nebytové prostory 17 058

603400 Výnosy z nájemného -  kasárna Dukelských  hrdinů 800

603500 Výnosy z nájemného - objekt vojenské ubyt. a stav. správy 0

603600 Výnosy z nájemného - kasárna Pod Radobýlem 600

603700 Výnosy z nájemného - areál Pobřežní 200

641010 Poplatek z prodlení dlužného nájmu 50

649000 Mimořádný příjem 555

649001 Mimořádný příjem - Město Litoměřice 2 000
662000 Přijaté bankovní úroky 1

C e l k e m  v ý n o s y 21 264

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 98

Hospodářská činnost - úsek správy nemovitostí 
plán nákladů a výnosů na rok 2018



Tab. č. 7

(údaje v tis. Kč)

č. akce název akce

101 revize elektro 50

102 revize plyn 30

103 hasící přístroje a hydranty 80

104 zařizovací předměty 300

105 bytová jádra 400

106 běžná údržba 2 800

107 havárie 500

108 projektové dokumentace 100

109 výměny kotlů 150

111 střechy 500

112 výtahy - oprava 100

113 fasády - oprava 600

114 Velká Krajská 47/7 - údržba objektu 68

115 ubytovna Želetice - údržba objektu 415

116 objekt vojenské ubytovací a stavební správy - údržba objektu 300

197 údržba škol 300

198 oprava a výměna oken 800

199 výměna rozvodů vody 200

201 obnova volných bytů 1 500

212 lékárna Mírové náměstí 38 - společné prostory 200

213 České armády 17 - výměna měřidel tepla 51

214 Alšova 8 - výměna měřidel tepla 21

215 výměník U Kapličky 4 - oprava střechy 200

216 muzeum Dlouhá 172/3 - oprava fasády 130

217 nebytové prostory - Lidická 150/2 - oprava výloh 70

celkem účet 511 100 9 865

1001 opravy a údržba kasárna Dukelských hrdinů 700

celkem účet 511 400 700

1002 opravy a údržba kasárna Pod Radobýlem 600

celkem účet 511 500 600

1003 opravy a údržba areál Pobřežní 300

celkem účet 511 700 300

celkem 11 465

Hospodářská činnost - úsek správy nemovitostí 

rozpis oprav na rok 2018



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

N  Á  V  R  H     D  O     Z M 
 

 

 

pro jednání ZM,  dne : 7. 12. 2017 

předkládá : Mgr. Karel Krejza – místostarosta 

zpracoval: ing. Iveta Zalabáková – vedoucí ekonomického odboru 

    
 

Návrh: 

Střednědobý výhled rozpočtu města  Litoměřice na období 2019 - 2020 

 

 

Odůvodnění: 

 

- povinnost vyplývající ze zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – původní 

název „Rozpočtový výhled“ nahrazen termínem „Střednědobý výhled rozpočtu“ – povinnost sestavovat 

na období 2 – 5 let následujících po roce, na který je sestavován roční rozpočet – nově (s účinností od 

21.2. 2017)  povinnost projednávat v zastupitelstvu města (v případě města Litoměřice bylo do ZM 

předkládáno i v minulosti nad rámec zákona) 

- předkládaný střednědobý výhled rozpočtu je zpracován na období 2019 – 2020   

- přehled plánovaných investičních akcí byl zpracován ve spolupráci s jednotlivými odbory a vychází ze 

zásobníků projektů města Litoměřice  

 

 

Viz příloha – Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 - 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh na usnesení: 

ZM schvaluje: 

Střednědobý výhled rozpočtu  města Litoměřice na období 2019 - 2020 (viz příloha orig. zápisu). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis navrhovatele :                                                 Přijaté usnesení ZM č. :                                              

 



Střednědobý výhled rozpočtu města Litoměřice na období 2019 - 2020

údaje v tis. Kč

2019 2020

404 000 416 000

350 000 362 000

54 000 54 000

28 000 28 000

54 000 55 000

486 000 499 000

13 000 2 000

11 500 91 700

24 500 93 700

510 500 592 700

0 0

510 500 592 700

441 000 451 000

67 500 64 000

11 500 46 000

56 000 18 000

508 500 515 000

0 0

508 500 515 000

45 000 48 000

-43 000 29 700

2 000 77 700

Komentář: 

PŘÍJMY:

daňové příjmy (uvažovány bez daně z příjmů placené obcí): 

plánov. výše daňových příjmů vychází  z oficiální predikce daňových příjmů MF (z principu opatrnosti ještě sníženo o 3 %)  

kapitálové příjmy - jedná se o příjmy z prodeje nemovitostí  a pozemků 

kapitálové dotace - dotace související s aktuálními plánovanými investičními akcemi města

v roce 2020 jednorázové proplacení dotací u projektů z IROP (tj. nutné předfinancování ze strany města zejména 

v roce 2019, zatím uvažováno bez nutnosti řešit úvěrem na předfinancování, tj. z vlastních zdrojů města)

VÝDAJE:

kapitálové výdaje - aktuální plánované investiční akce města - vychází ze zásobníku projektů 

Vyhotovila: ing. Iveta Zalabáková - vedoucí ekonomického odboru

dne: 20.11. 2017

Kapitálové příjmy - třída 3 - prodej nemovit. a pozemků 

Běžné příjmy + kapitálové příjmy + dotace (pol. 4***)

Daňové příjmy - třída 1, z toho 

Běžné příjmy celkem - třída 1 + 2 + 4 (pol. 41**) (BP)

Přijaté neinvestiční dotace - třída 4 (pol. 41**)

Nedaňové příjmy - třída 2

daně 

poplatky

Splátky jistin úvěrů + splátky úroků

 úrok z úvěru 

Běžné + kapitálové výdaje 

Investiční (kapitálové) dotace - třída 4 (pol. 42**)

úvěry krátkodobé

Kapitálové příjmy + investiční dotace (pol. 42**) (KP) 

Kapitálové (investiční) výdaje - třída 6 (KV), z toho

Příjaté úvěry celkem

PŘÍJMY CELKEM 

CELKEM SALDO ROZPOČTU

 VÝDAJE CELKEM

splátky jistin úvěru

úvěry dlouhodobé 

Běžné (neinvestiční) výdaje - třída 5 (BV), z toho

KAPITÁLOVÉ  SALDO (KP - KV)

PROVOZNÍ SALDO (BP - BV)

dotace

úvěry

vlastní zdroje města



M Ě S T O   L I T O M Ě Ř I C E 
 
 

N Á V R H   D O   ZM 
 
pro jednání ZM, dne: 7. 12. 2017 
předkládá:  Mgr. Karel Krejza, místostarosta                 
zpracovala:   Ing. Andrea Křížová, vedoucí odboru ŠKSaPP 
 
 
Návrh:   
 
Žádost o poskytnutí dotace JC Litokan Litoměřice, z.s.  na nákup tatami (žíněnek). 
 
 
 
Odůvodnění: 
 
Sportovní spolek JC Litokan Litoměřice, z.s., se sídlem Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, 
IČO: 467 68 351, žádá o poskytnutí mimořádné účelové dotace ve výši 80.000 Kč na nákup tatami 
(žádost viz příloha orig. zápisu). 
 
Komise sportu při RM na svém jednání dne 30.10.2017 žádost projednala a nedoporučuje ZM 
poskytnutí účelové dotace, a to z důvodu, že uvedenému spolku byla již v roce 2016 poskytnuta 
dotace na nákup tatami ve výši 30.000 Kč a spolek má možnost získat dotace na sportovně-technické 
zázemí i v jiných vyhlášených dotačních programech přímo zaměřených na tento účel -  např. Česká 
unie sportu, MŠMT, Krajský úřad Ústeckého kraje a další. 
 
V rozpočtu odboru ŠKSaPP nebyla v letošním roce dočerpána z UZ 3200 oddělení sportu částka 
67.000 Kč. V rámci rozpočtových opatření schválených RM dne 9.11.2017 byla tato částka na 
doporučení komise sportu (jednání dne 30.10.2017) převedena odboru územního rozvoje za účelem 
rozšíření veřejně přístupného sportoviště, konkrétně na pořízení prvků workoutového hřiště na 
Střeleckém ostrově.  
 
 
 
Návrh na usnesení:    
 
ZM neschvaluje poskytnutí dotace JC Litokan Litoměřice, z.s., se sídlem Mírové náměstí 15/7, 
412 01 Litoměřice, IČO: 467 68 351, na nákup tatami (žíněnek) z důvodu, že uvedenému spolku byla 
již v roce 2016 poskytnuta dotace na nákup tatami ve výši 30.000 Kč a spolek má možnost získat 
dotace na sportovně-technické zázemí i v jiných vyhlášených dotačních programech přímo 
zaměřených na tento účel -  např. Česká unie sportu, MŠMT, Krajský úřad Ústeckého kraje a další. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        
     





M Ě S T O   L I T O M Ě Ř I C E 
 
 

N Á V R H   D O   ZM 
 
pro jednání ZM, dne: 7. 12. 2017 
předkládá:  Mgr. Karel Krejza, místostarosta                 
zpracovala:   Ing. Andrea Křížová, vedoucí odboru ŠKSaPP 
 
 
Návrh:   
 
Prominutí splátky Slavoj Litoměřice, z.s. 
 
 
Odůvodnění: 
 
Sportovní spolek Slavoj Litoměřice, z.s., se sídlem Písečný ostrov 1928/1, 412 01 Litoměřice, 
IČO: 148 66 170, žádá o prominutí splátky ve výši 70.000 Kč za rok 2017 plynoucí z uzavřené 
veřejnoprávní smlouvy č. 122/2017 ze dne 18. 5. 2017 s Městem Litoměřice (žádost viz příloha orig. 
zápisu). 
 
Uvedenému sportovnímu spolku byla v květnu 2017 poskytnuta na pořízení plastového povrchu 
hokejbalového hřiště ve vlastnictví spolku účelová dotace ve výši 350.000 Kč a návratná finanční 
výpomoc ve výši 350.000 Kč.  
 
Nyní sportovní spolek žádá o prominutí splátky z důvodu neobdržení očekávané dotace z MŠMT. 
 
 
Návrh na usnesení:    
 
ZM schvaluje 
 
a) prominutí splátky Slavoji Litoměřice, z.s., se sídlem Písečný ostrov 1928/1, 412 01 Litoměřice, 
IČO: 148 66 170, ve výši 70.000 Kč za rok 2017 plynoucí z uzavřené veřejnoprávní smlouvy 
č. 122/2017 ze dne 18. 5. 2017 s Městem Litoměřice  
 
b) uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. ŠKAS 122/2017 uzavřené 
dne 18. 5. 2017 mezi Městem Litoměřice a Slavojem Litoměřice, z.s., Písečný ostrov 1928/1, 
412 01 Litoměřice, IČO: 148 66 170 (dodatek viz příloha orig. zápisu). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        
     



 
 DODATEK č. 1  

k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. ŠKAS 122/2017  
uzavřené dne 18. 5. 2017  

 
 
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: XXXXX 
(dále jen „poskytovatel“) 
 
a 
 
Slavoj Litoměřice, z.s. 
se sídlem Písečný ostrov 1928/1, 412 01 Litoměřice  
IČO: 148 66 170 
zastoupený předsedou Ing. Josefem Mayerem a výkonným ředitelem Ing. Eduardem Šífem 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: XXXXX 
(dále jen „příjemce“) 
 

výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1  

k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. ŠKAS 122/2017 uzavřené dne 18. 5. 2017 
(dále jen „Smlouva“). 

I. 
 

1. Podle Čl. 3 odstavce 4. shora uvedené Smlouvy se příjemce zavázal vrátit 
poskytovateli návratnou finanční výpomoc ve splátkách. První splátku ve výši 
70.000,- Kč se zavázal uhradit do 31.12.2017. 

2. Zastupitelstvo města Litoměřice projednalo a schválilo prominutí první splátky 
návratné finanční výpomoci, tedy prominutí částky 70.000,- Kč (slovy: sedmdesát 
tisíc korun českých), a to usnesením č. ……………na svém zasedání dne 7. 12. 2017. 
Zastupitelstvo města Litoměřice zároveň schválilo uzavření tohoto Dodatku č. 1  
ke Smlouvě. 

3. Neuhrazení první splátky podle Čl. 3 odst. 4 Smlouvy se tak nepovažuje za porušení 
rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a nejedná se o zadržení peněžních 
prostředků poskytnutých jako návratná finanční výpomoc ve smyslu Čl. 8 odstavce 1 
Smlouvy. 



II. 
 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 

2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 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. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dne 7. 12. 2017 a účinnosti dnem uveřejnění  
v registru smluv (ISRS).  

 
V Litoměřicích dne 7. 12. 2017. 
 
 
 
 
 
 
………………………………               ……………………………………………….       
Město Litoměřice                               Slavoj Litoměřice, z.s.  
zastoupené místostarostou               zastoupený předsedou Ing. Josefem Mayerem  
Mgr. Karlem Krejzou             a výkonným ředitelem Ing. Eduardem Šífem 





M ě s t o   L i t o m ě ř i c e 
 

N Á V R H   D O   ZM 
 
 
 
pro jednání ZM, dne: 7. 12. 2017 
předkládá:   Mgr. Karel Krejza, místostarosta 
zpracovala:   Ing. Andrea Křížová, vedoucí odboru ŠKSaPP 
 
 
Návrh:  
 
Poskytnutí dotace na činnost pro rok 2018 HC Stadion Litoměřice, z. s. 
 
 
Odůvodnění: 
 
HC Stadion Litoměřice, z. s., IČO: 467 69 129, Zahradnická 215/28, 412 01 Litoměřice žádá o 
poskytnutí dotace ve výši 6.300.000 Kč na svou činnost pro rok 2018 (žádost viz příloha orig. zápisu).  
 
Komise sportu při RM na svém jednání dne 22. 11. 2017 žádost projednala a doporučuje ZM 
poskytnutí účelové dotace ve výši 6.200.000 Kč, dle návrhu rozpočtu pro rok 2018.  
 
 
Dopad do rozpočtu města 
 
Rozpočet pro rok 2018: 
03241/3200 přímá dotace - lední hokej 6.200 tis. 
 
 
Návrh na usnesení:  
 
ZM schvaluje  
 
a) poskytnutí účelové dotace ve výši 6.200.000 Kč HC Stadion Litoměřice, z. s., IČO: 467 69 129, 
Zahradnická 215/28, 412 01 Litoměřice na podporu celoroční činnosti spolku pro rok 2018 
 
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        



 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  
č. ŠKAS 196/2017 

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: XXXXX 
(dále jen poskytovatel) 
 
a 
 
HC Stadion Litoměřice, z. s.  
se sídlem Zahradnická 215/28, 412 01 Litoměřice 
IČO: 467 69 129 
zastoupený předsedou Danielem Sadilem a místopředsedou Jaromírem Tvrzníkem 
bankovní spojení: Moneta Money Bank 
číslo účtu: XXXXX 
(dále jen příjemce) 
 

uzavírají tuto smlouvu: 
 

 Čl. 1 
Předmět a účel smlouvy 

 
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace ze strany poskytovatele  
na částečnou úhradu zabezpečení činnosti mládeže příjemce pro rok 2018 (platby 
pronájmů, energie, nákup materiálů, sportovního náčiní, výbavy (vyjma dlouhodobého 
hmotného/nehmotného investičního majetku), pořádání turnajů, soutěží vč. nákupu 
věcných odměn a cen pro účastníky, účast na výcvikových táborech, tréninkových 
srazech, soutěžích vč. souvisejících personálních nákladů a ubytování, stravování, 
startovného, dopravného, cestovného a náklady na pohonné hmoty do vozidel, která jsou 
ve vlastnictví spolku, přepravujících osoby na sportovní akce, platby rozhodčím, soutěžně 
technické záležitosti (hostování a přestup hráčů), neinvestiční opravy (havárie), údržba 
vlastních sportovišť). 

Čl. 2 
Výše a způsob poskytnutí dotace 

 
1. Poskytovatel na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a ve 
smyslu usnesení Zastupitelstva města Litoměřice č. ………………ze dne 7. 12. 2017, 
poskytuje příjemci ze svého rozpočtu na rok 2018 jednorázovou účelovou dotaci na výdaje 
uvedené v Čl. 1 této smlouvy ve výši 6.200.000 Kč (slovy: šest milionů dvě stě tisíc korun 
českých).  
 
2. Dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodem z účtu poskytovatele  
č. XXXXX na účet příjemce č. XXXXX vedeného u Monety Money Bank, nejpozději do 14 



dnů od účinnosti a platnosti 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).   
 
3. Příjemce se zavazuje předložit poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté dotace 
nejpozději do 31. 1. 2019. 
 

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 
podkladech, předávacích protokolech či jiných písemnostech). Vzhledem  
k veřejnoprávnímu charakteru Města Litoměřice souhlasí příjemce dotace se zveřejněním 
veškerých údajů týkajících se či souvisejících s plněním dle této Smlouvy podle zákona  
č. 106/1999 Sb., a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
 
12. Příjemce je povinen zajistit obecné povinnosti při nakládání s odpady vč. třídění 
jednotlivých složek odpadu minimálně v rozsahu papír – plast – sklo (a dalších složek 
např. kovů dle konkrétních podmínek činnosti). 
 

Čl. 4 
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. 2019.  
 
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 smluvními stranami, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 



• písemnou výpovědí Smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.  
 
Poskytovatel dotace může smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení 
dotace. Výpověď Smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody 
jejího udělení.  
 
Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po 
měsíci, v němž byla výpověď doručena příjemci dotace. Účinky doručení pro účely této 
smlouvy však nastávají i tehdy, pokud příjemce svým jednáním nebo opomenutím 
doručení zmařil.  
 
3. Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemce dotace stanovených touto 
Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustí 
zejména pokud:  
 
a) příjemce dotace použije dotaci k jinému účelu než uvedenému v této Smlouvě,   
b) příjemce dotace uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže 
uzavření této Smlouvy, 
c) příjemce dotace je v likvidaci, nebo s ním bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona  
č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů,   
d) příjemce dotace změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace pro 
danou oblast podpory, ztratí způsobilost k činnosti, na níž byla dotace poskytnuta,  
e) pokud příjemce dotace neumožní poskytovateli, resp. jím pověřenému pracovníkovi, 
provedení kontroly čerpání peněžních prostředků z dotace, tedy nepředložení příslušných 
účetních knih, příjmových a výdajových dokladů, jakož i další neposkytnutí potřebné 
součinnosti k provedení kontroly, 
f) příjemce dotace neprovede finanční vypořádání dotace v termínu stanoveném touto 
Smlouvou, 
g) příjemce dotace neinformuje veřejnost o tom, že aktivity v rámci své činnosti realizuje 
za finanční spoluúčasti Města Litoměřice,  
h) z důvodu zániku příjemce dotace (právnímu nástupci). 
 
4. V případě výpovědi této Smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace 
nevzniká a nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi Smlouvy po proplacení 
dotace, se příjemce dotace zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit bezhotovostním 
převodem na účet poskytovatele dotace uvedený v záhlaví této Smlouvy bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručení výpovědi. 
 
5. Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že příjemce 
dotace vrátí poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení 
Smlouvy dojde až vypořádáním všech práv a povinností smluvních stran.  

 
6. Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona  
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení Smlouvy 
musí být učiněn písemně a musí v něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku 
Smlouvy. 
 
7. Příjemce dotace je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související 
s poskytnutou dotací po dobu 10 let od ukončení čerpání dotace způsobem, který je 
v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Lhůta začíná běžet od 1. 1. roku 
následujícího po roce, na který byla dotace poskytnuta.  
 



Čl. 7 
Sankce za porušení podmínek poskytnutí dotace 

 
1. Porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je každé neoprávněné 
použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých jako dotace. 
 
2. Neoprávněným použitím dotace je její použití, kterým byla porušena povinnost 
stanovená právními předpisy ČR, přímo použitelnými předpisy Evropské unie a touto 
Smlouvou. Za neoprávněné použití dotace se považuje porušení povinnosti příjemce 
dotace, ke kterému došlo před i po připsání peněžních prostředků na účet příjemce dotace 
a neprokáže-li příjemce dotace, jak byly tyto prostředky použity. 
 
3. Zadržením peněžních prostředků je porušení povinnosti vrácení poskytnutých 
prostředků ve stanoveném termínu.  
 
4. Příjemce dotace, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení 
rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele dotace.  
 
5. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k vrácení dotace nebo její části ve 
lhůtě 1 měsíce, zjistí-li na základě kontroly, že příjemce dotace porušil povinnost 
stanovenou právním předpisem, která souvisí s účelem, na který byla dotace poskytnuta, 
nedodržel účel dotace nebo podmínky této Smlouvy, za kterých byla dotace poskytnuta, u 
nichž nelze vyzvat k provedení opatření k nápravě. V rozsahu, v jakém příjemce dotace 
vrátil dotaci nebo její část, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.  
 
6. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k provedení opatření k nápravě v 
jím stanovené lhůtě, domnívá-li se na základě kontrolního zjištění, že příjemce dotace 
porušil méně závažnou podmínku této Smlouvy, u níž poskytovatel dotace stanovil, že její 
nesplnění bude postiženo nižším odvodem, než kolik činí celková částka dotace a jejíž 
povaha umožňuje nápravu v náhradní lhůtě. V rozsahu, v jakém příjemce dotace provedl 
opatření k nápravě, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.  
 
7. Podle této Smlouvy se porušením méně závažné povinnosti rozumí porušení povinnosti 
stanovené v Čl. 3 odst. 7. této Smlouvy. Za porušení těchto povinností se stanoví odvod 
ve výši 1.000 Kč. Při porušení několika méně závažných povinností se odvody za porušení 
rozpočtové kázně sčítají.  
 
8. Stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně, stanovení penále za prodlení 
s odvodem a prominutí odvodu nebo penále a související záležitosti se řídí ust. § 22 
zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
9. Porušení podmínek poskytnutí dotace bude zohledněno v případě další žádosti 
příjemce dotace o finanční podporu (dotaci) ze strany poskytovatele dotace pro další 
období. 
 

Čl. 8 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 



předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými předpisy.  
 
2. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží 
poskytovatel dotace a příjemce dotace. 
 
3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této Smlouvy, a že je projevem jejich 
pravé a svobodné vůle, a že nebyla ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek. 
 
4. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky za souhlasu obou smluvních 
stran, platnost těchto dodatků je podmíněna souhlasem Zastupitelstva města Litoměřice. 
 
5. Rada města Litoměřice schválila usnesením č. 719/23/2016 ze dne 15. 12. 2016 
v souladu s vyhláškou č. 1/2002, o znaku a praporu města Litoměřic užívání znaku Města 
Litoměřice při všech formách propagace akcí a celoročních činností subjektů, 
podpořených finančními prostředky z rozpočtu města Litoměřice.  
 
6. Město Litoměřice 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.  
 
7. 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. 
 
8. 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.  
 
9. 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. 
 
10.  Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (ISRS). 
 
 
V Litoměřicích dne ………………….   V Litoměřicích dne ……………………  
 
 
 
 
 
 
………………………………       ……………………………     ……………………………… 
Město Litoměřice                       HC Stadion Litoměřice, z. s.    HC Stadion Litoměřice, z. s.  
zastoupené místostarostou       zastoupený předsedou      zastoupený místopředsedou 
Mgr. Karlem Krejzou            Danielem Sadilem                   Jaromírem Tvrzníkem 





M ě s t o   L i t o m ě ř i c e 
 

N Á V R H   D O   ZM 
 
 
 
pro jednání ZM, dne: 7. 12. 2017 
předkládá:  Mgr. Karel Krejza, místostarosta 
zpracovala:  Ing. Andrea Křížová, vedoucí odboru ŠKSaPP 
 
 
Návrh:  
 
Poskytnutí dotace na činnost pro rok 2018 FK Litoměřicko, z.s. 
 
 
Odůvodnění: 
 
FK Litoměřicko, z.s., IČO: 467 71 361, U Stadionu 1980/2, 412 01 Litoměřice žádá o poskytnutí 
dotace ve výši 2.600.000 Kč na svou činnost pro rok 2018 (žádost viz příloha orig. zápisu).  
 
Komise sportu při RM na svém jednání dne 22. 11. 2017 žádost projednala a doporučuje ZM 
poskytnutí účelové dotace ve výši 2.600.000 Kč.  
 
 
Dopad do rozpočtu města 
 
Rozpočet pro rok 2018: 
03241/3200 přímá dotace – fotbal 2.600 tis. 
 
 
Návrh na usnesení:  
 
ZM schvaluje  
 
a) poskytnutí účelové dotace ve výši 2.600.000 Kč pro FK Litoměřicko, z.s., IČO: 467 71 361, 
U Stadionu 1980/2, 412 01 Litoměřice na podporu celoroční činnosti spolku pro rok 2018 
 
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        



 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  
č. ŠKAS 195/2017 

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: XXXXX 
(dále jen poskytovatel) 
 
a 
 
FK Litoměřicko, z.s. 
se sídlem U Stadionu 1980/2, 412 01 Litoměřice 
IČO: 467 71 361 
zastoupený předsedou Radkem Baniou 
bankovní spojení: ČSOB 
číslo účtu: XXXXX 
(dále jen příjemce) 
 

uzavírají tuto smlouvu: 
 

 Čl. 1 
Předmět a účel smlouvy 

 
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace ze strany poskytovatele  
na částečnou úhradu zabezpečení činnosti mládeže příjemce pro rok 2018 (platby 
pronájmů, energie, nákup materiálů, sportovního náčiní, výbavy (vyjma dlouhodobého 
hmotného/nehmotného investičního majetku), pořádání turnajů, soutěží vč. nákupu 
věcných odměn a cen pro účastníky, účast na výcvikových táborech, tréninkových 
srazech, soutěžích vč. souvisejících personálních nákladů a ubytování, stravování, 
startovného, dopravného, cestovného a náklady na pohonné hmoty do vozidel, která jsou 
ve vlastnictví spolku, přepravujících osoby na sportovní akce, platby rozhodčím, soutěžně 
technické záležitosti (hostování a přestup hráčů), neinvestiční opravy (havárie), údržba 
vlastních sportovišť). 

Čl. 2 
Výše a způsob poskytnutí dotace 

 
1. Poskytovatel na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a ve 
smyslu usnesení Zastupitelstva města Litoměřice č. ………………ze dne 7. 12. 2017, 
poskytuje příjemci ze svého rozpočtu na rok 2018 jednorázovou účelovou dotaci na výdaje 
uvedené v Čl. 1 této smlouvy ve výši 2.600.000 Kč (slovy: dva miliony šest set tisíc korun 
českých).  
 
2. Dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodem z účtu poskytovatele  
č. XXXXX na účet příjemce č. XXXXX vedeného u ČSOB, nejpozději do 14 dnů od 



účinnosti a platnosti 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).   
 
3. Příjemce se zavazuje předložit poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté dotace 
nejpozději do 31. 1. 2019. 
 

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 
podkladech, předávacích protokolech či jiných písemnostech). Vzhledem  
k veřejnoprávnímu charakteru Města Litoměřice souhlasí příjemce dotace se zveřejněním 
veškerých údajů týkajících se či souvisejících s plněním dle této Smlouvy podle zákona  
č. 106/1999 Sb., a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
 
12. Příjemce je povinen zajistit obecné povinnosti při nakládání s odpady vč. třídění 
jednotlivých složek odpadu minimálně v rozsahu papír – plast – sklo (a dalších složek 
např. kovů dle konkrétních podmínek činnosti). 
 

Čl. 4 
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. 2019.  
 
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 smluvními stranami, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 



• písemnou výpovědí Smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.  
 
Poskytovatel dotace může smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení 
dotace. Výpověď Smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody 
jejího udělení.  
 
Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po 
měsíci, v němž byla výpověď doručena příjemci dotace. Účinky doručení pro účely této 
smlouvy však nastávají i tehdy, pokud příjemce svým jednáním nebo opomenutím 
doručení zmařil.  
 
3. Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemce dotace stanovených touto 
Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustí 
zejména pokud:  
 
a) příjemce dotace použije dotaci k jinému účelu než uvedenému v této Smlouvě,   
b) příjemce dotace uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže 
uzavření této Smlouvy, 
c) příjemce dotace je v likvidaci, nebo s ním bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona  
č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů,   
d) příjemce dotace změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace pro 
danou oblast podpory, ztratí způsobilost k činnosti, na níž byla dotace poskytnuta,  
e) pokud příjemce dotace neumožní poskytovateli, resp. jím pověřenému pracovníkovi, 
provedení kontroly čerpání peněžních prostředků z dotace, tedy nepředložení příslušných 
účetních knih, příjmových a výdajových dokladů, jakož i další neposkytnutí potřebné 
součinnosti k provedení kontroly, 
f) příjemce dotace neprovede finanční vypořádání dotace v termínu stanoveném touto 
Smlouvou, 
g) příjemce dotace neinformuje veřejnost o tom, že aktivity v rámci své činnosti realizuje 
za finanční spoluúčasti Města Litoměřice,  
h) z důvodu zániku příjemce dotace (právnímu nástupci). 
 
4. V případě výpovědi této Smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace 
nevzniká a nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi Smlouvy po proplacení 
dotace, se příjemce dotace zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit bezhotovostním 
převodem na účet poskytovatele dotace uvedený v záhlaví této Smlouvy bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručení výpovědi. 
 
5. Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že příjemce 
dotace vrátí poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení 
Smlouvy dojde až vypořádáním všech práv a povinností smluvních stran.  

 
6. Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona  
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení Smlouvy 
musí být učiněn písemně a musí v něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku 
Smlouvy. 
 
7. Příjemce dotace je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související 
s poskytnutou dotací po dobu 10 let od ukončení čerpání dotace způsobem, který je 
v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Lhůta začíná běžet od 1. 1. roku 
následujícího po roce, na který byla dotace poskytnuta.  
 



Čl. 7 
Sankce za porušení podmínek poskytnutí dotace 

 
1. Porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je každé neoprávněné 
použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých jako dotace. 
 
2. Neoprávněným použitím dotace je její použití, kterým byla porušena povinnost 
stanovená právními předpisy ČR, přímo použitelnými předpisy Evropské unie a touto 
Smlouvou. Za neoprávněné použití dotace se považuje porušení povinnosti příjemce 
dotace, ke kterému došlo před i po připsání peněžních prostředků na účet příjemce dotace 
a neprokáže-li příjemce dotace, jak byly tyto prostředky použity. 
 
3. Zadržením peněžních prostředků je porušení povinnosti vrácení poskytnutých 
prostředků ve stanoveném termínu.  
 
4. Příjemce dotace, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení 
rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele dotace.  
 
5. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k vrácení dotace nebo její části ve 
lhůtě 1 měsíce, zjistí-li na základě kontroly, že příjemce dotace porušil povinnost 
stanovenou právním předpisem, která souvisí s účelem, na který byla dotace poskytnuta, 
nedodržel účel dotace nebo podmínky této Smlouvy, za kterých byla dotace poskytnuta, u 
nichž nelze vyzvat k provedení opatření k nápravě. V rozsahu, v jakém příjemce dotace 
vrátil dotaci nebo její část, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.  
 
6. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k provedení opatření k nápravě v 
jím stanovené lhůtě, domnívá-li se na základě kontrolního zjištění, že příjemce dotace 
porušil méně závažnou podmínku této Smlouvy, u níž poskytovatel dotace stanovil, že její 
nesplnění bude postiženo nižším odvodem, než kolik činí celková částka dotace a jejíž 
povaha umožňuje nápravu v náhradní lhůtě. V rozsahu, v jakém příjemce dotace provedl 
opatření k nápravě, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.  
 
7. Podle této Smlouvy se porušením méně závažné povinnosti rozumí porušení povinnosti 
stanovené v Čl. 3 odst. 7. této Smlouvy. Za porušení těchto povinností se stanoví odvod 
ve výši 1.000 Kč. Při porušení několika méně závažných povinností se odvody za porušení 
rozpočtové kázně sčítají.  
 
8. Stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně, stanovení penále za prodlení 
s odvodem a prominutí odvodu nebo penále a související záležitosti se řídí ust. § 22 
zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
9. Porušení podmínek poskytnutí dotace bude zohledněno v případě další žádosti 
příjemce dotace o finanční podporu (dotaci) ze strany poskytovatele dotace pro další 
období. 
 

Čl. 8 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 



předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými předpisy.  
 
2. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží 
poskytovatel dotace a příjemce dotace. 
 
3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této Smlouvy, a že je projevem jejich 
pravé a svobodné vůle, a že nebyla ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek. 
 
4. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky za souhlasu obou smluvních 
stran, platnost těchto dodatků je podmíněna souhlasem Zastupitelstva města Litoměřice. 
 
5. Rada města Litoměřice schválila usnesením č. 719/23/2016 ze dne 15. 12. 2016 
v souladu s vyhláškou č. 1/2002, o znaku a praporu města Litoměřic užívání znaku Města 
Litoměřice při všech formách propagace akcí a celoročních činností subjektů, 
podpořených finančními prostředky z rozpočtu města Litoměřice.  
 
6. Město Litoměřice 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.  
 
7. 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. 
 
8. 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.  
 
9. 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. 
 
10.  Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (ISRS). 
 
 
V Litoměřicích dne ………………….   V Litoměřicích dne ……………………  
 
 
 
 
 
 
…………………………………..      ………………………………………….. 
Město Litoměřice     FK Litoměřicko, z.s. 
zastoupené místostarostou   zastoupený předsedou 

Mgr. Karlem Krejzou    Radkem Baniou                                     







M ě s t o   L i t o m ě ř i c e 
 

N Á V R H   D O   ZM 
 
 
 
pro jednání ZM, dne: 7. 12. 2017 
předkládá:  Mgr. Karel Krejza, místostarosta 
zpracovala:  Ing. Andrea Křížová, vedoucí odboru ŠKSaPP 
 
 
Návrh:  
 
Poskytnutí dotace na činnost pro rok 2018 Slavoj Basketbalový klub Litoměřice, z.s. 
 
 
Odůvodnění: 
 
Slavoj Basketbalový klub Litoměřice, z.s., IČO: 270 09 441, Vrchlického 270/5, 412 01 Litoměřice 
žádá o poskytnutí dotace ve výši 2.500.000 Kč na svou činnost pro rok 2018 (žádost viz příloha orig. 
zápisu).  
 
Komise sportu při RM na svém jednání dne 22. 11. 2017 žádost projednala a doporučuje ZM 
poskytnutí účelové dotace ve výši 2.200.000 Kč, s ohledem na návrh rozpočtu pro rok 2018.  
 
 
Dopad do rozpočtu města 
 
Rozpočet pro rok 2018: 
03241/3200 přímá dotace – basketbal 3.100 tis. 
 
 
Návrh na usnesení:  
 
ZM schvaluje  
 
a) poskytnutí účelové dotace ve výši 2.200.000 Kč pro Slavoj Basketbalový klub Litoměřice, z.s., 
IČO: 270 09 441, Vrchlického 270/5, 412 01 Litoměřice na podporu celoroční činnosti spolku pro rok 
2018 
 
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        



 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  
č. ŠKAS 197/2017 

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: XXXXX 
(dále jen poskytovatel) 
 
a 
 
Slavoj Basketbalový klub Litoměřice, z.s. 
se sídlem Vrchlického 270/5, 412 01 Litoměřice 
IČO: 270 09 441 
zastoupený předsedou Ing. Josefem Mayerem 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: XXXXX  
(dále jen příjemce) 
 

uzavírají tuto smlouvu: 
 

 Čl. 1 
Předmět a účel smlouvy 

 
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace ze strany poskytovatele  
na částečnou úhradu zabezpečení činnosti mládeže příjemce pro rok 2018 (platby 
pronájmů, energie, nákup materiálů, sportovního náčiní, výbavy (vyjma dlouhodobého 
hmotného/nehmotného investičního majetku), pořádání turnajů, soutěží vč. nákupu 
věcných odměn a cen pro účastníky, účast na výcvikových táborech, tréninkových 
srazech, soutěžích vč. souvisejících personálních nákladů a ubytování, stravování, 
startovného, dopravného, cestovného a náklady na pohonné hmoty do vozidel, která jsou 
ve vlastnictví spolku, přepravujících osoby na sportovní akce, platby rozhodčím, soutěžně 
technické záležitosti (hostování a přestup hráčů), neinvestiční opravy (havárie), údržba 
vlastních sportovišť). 

Čl. 2 
Výše a způsob poskytnutí dotace 

 
1. Poskytovatel na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a ve 
smyslu usnesení Zastupitelstva města Litoměřice č. ……………. ze dne 7. 12. 2017, 
poskytuje příjemci ze svého rozpočtu na rok 2018 jednorázovou účelovou dotaci na výdaje 
uvedené v Čl. 1 této smlouvy ve výši 2.200.000 Kč (slovy: dva miliony dvě stě tisíc korun 
českých).  
 
2. Dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodem z účtu poskytovatele  
č. XXXXX na účet příjemce č. XXXXX vedeného u Komerční banky, a. s., nejpozději do  



14 dnů od účinnosti a platnosti 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).   
 
3. Příjemce se zavazuje předložit poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté dotace 
nejpozději do 31. 1. 2019. 
 

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 
podkladech, předávacích protokolech či jiných písemnostech). Vzhledem  
k veřejnoprávnímu charakteru Města Litoměřice souhlasí příjemce dotace se zveřejněním 
veškerých údajů týkajících se či souvisejících s plněním dle této Smlouvy podle zákona  
č. 106/1999 Sb., a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
 
12. Příjemce je povinen zajistit obecné povinnosti při nakládání s odpady vč. třídění 
jednotlivých složek odpadu minimálně v rozsahu papír – plast – sklo (a dalších složek 
např. kovů dle konkrétních podmínek činnosti). 
 

Čl. 4 
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. 2019.  
 
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 smluvními stranami, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 



• písemnou výpovědí Smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.  
 
Poskytovatel dotace může smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení 
dotace. Výpověď Smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody 
jejího udělení.  
 
Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po 
měsíci, v němž byla výpověď doručena příjemci dotace. Účinky doručení pro účely této 
smlouvy však nastávají i tehdy, pokud příjemce svým jednáním nebo opomenutím 
doručení zmařil.  
 
3. Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemce dotace stanovených touto 
Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustí 
zejména pokud:  
 
a) příjemce dotace použije dotaci k jinému účelu než uvedenému v této Smlouvě,   
b) příjemce dotace uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže 
uzavření této Smlouvy, 
c) příjemce dotace je v likvidaci, nebo s ním bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona  
č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů,   
d) příjemce dotace změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace pro 
danou oblast podpory, ztratí způsobilost k činnosti, na níž byla dotace poskytnuta,  
e) pokud příjemce dotace neumožní poskytovateli, resp. jím pověřenému pracovníkovi, 
provedení kontroly čerpání peněžních prostředků z dotace, tedy nepředložení příslušných 
účetních knih, příjmových a výdajových dokladů, jakož i další neposkytnutí potřebné 
součinnosti k provedení kontroly, 
f) příjemce dotace neprovede finanční vypořádání dotace v termínu stanoveném touto 
Smlouvou, 
g) příjemce dotace neinformuje veřejnost o tom, že aktivity v rámci své činnosti realizuje 
za finanční spoluúčasti Města Litoměřice,  
h) z důvodu zániku příjemce dotace (právnímu nástupci). 
 
4. V případě výpovědi této Smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace 
nevzniká a nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi Smlouvy po proplacení 
dotace, se příjemce dotace zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit bezhotovostním 
převodem na účet poskytovatele dotace uvedený v záhlaví této Smlouvy bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručení výpovědi. 
 
5. Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že příjemce 
dotace vrátí poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení 
Smlouvy dojde až vypořádáním všech práv a povinností smluvních stran.  

 
6. Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona  
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení Smlouvy 
musí být učiněn písemně a musí v něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku 
Smlouvy. 
 
7. Příjemce dotace je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související 
s poskytnutou dotací po dobu 10 let od ukončení čerpání dotace způsobem, který je 
v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Lhůta začíná běžet od 1. 1. roku 
následujícího po roce, na který byla dotace poskytnuta.  

Čl. 7 



Sankce za porušení podmínek poskytnutí dotace 
 
1. Porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je každé neoprávněné 
použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých jako dotace. 
 
2. Neoprávněným použitím dotace je její použití, kterým byla porušena povinnost 
stanovená právními předpisy ČR, přímo použitelnými předpisy Evropské unie a touto 
Smlouvou. Za neoprávněné použití dotace se považuje porušení povinnosti příjemce 
dotace, ke kterému došlo před i po připsání peněžních prostředků na účet příjemce dotace 
a neprokáže-li příjemce dotace, jak byly tyto prostředky použity. 
 
3. Zadržením peněžních prostředků je porušení povinnosti vrácení poskytnutých 
prostředků ve stanoveném termínu.  
 
4. Příjemce dotace, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení 
rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele dotace.  
 
5. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k vrácení dotace nebo její části ve 
lhůtě 1 měsíce, zjistí-li na základě kontroly, že příjemce dotace porušil povinnost 
stanovenou právním předpisem, která souvisí s účelem, na který byla dotace poskytnuta, 
nedodržel účel dotace nebo podmínky této Smlouvy, za kterých byla dotace poskytnuta, u 
nichž nelze vyzvat k provedení opatření k nápravě. V rozsahu, v jakém příjemce dotace 
vrátil dotaci nebo její část, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.  
 
6. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k provedení opatření k nápravě v 
jím stanovené lhůtě, domnívá-li se na základě kontrolního zjištění, že příjemce dotace 
porušil méně závažnou podmínku této Smlouvy, u níž poskytovatel dotace stanovil, že její 
nesplnění bude postiženo nižším odvodem, než kolik činí celková částka dotace a jejíž 
povaha umožňuje nápravu v náhradní lhůtě. V rozsahu, v jakém příjemce dotace provedl 
opatření k nápravě, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.  
 
7. Podle této Smlouvy se porušením méně závažné povinnosti rozumí porušení povinnosti 
stanovené v Čl. 3 odst. 7. této Smlouvy. Za porušení těchto povinností se stanoví odvod 
ve výši 1.000 Kč. Při porušení několika méně závažných povinností se odvody za porušení 
rozpočtové kázně sčítají.  
 
8. Stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně, stanovení penále za prodlení 
s odvodem a prominutí odvodu nebo penále a související záležitosti se řídí ust. § 22 
zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
9. Porušení podmínek poskytnutí dotace bude zohledněno v případě další žádosti 
příjemce dotace o finanční podporu (dotaci) ze strany poskytovatele dotace pro další 
období. 
 

Čl. 8 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 



pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými předpisy.  
 
2. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží 
poskytovatel dotace a příjemce dotace. 
 
3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této Smlouvy, a že je projevem jejich 
pravé a svobodné vůle, a že nebyla ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek. 
 
4. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky za souhlasu obou smluvních 
stran, platnost těchto dodatků je podmíněna souhlasem Zastupitelstva města Litoměřice. 
 
5. Rada města Litoměřice schválila usnesením č. 719/23/2016 ze dne 15. 12. 2016 
v souladu s vyhláškou č. 1/2002, o znaku a praporu města Litoměřic užívání znaku Města 
Litoměřice při všech formách propagace akcí a celoročních činností subjektů, 
podpořených finančními prostředky z rozpočtu města Litoměřice.  
 
6. Město Litoměřice 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.  
 
7. 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. 
 
8. 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.  
 
9. 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. 
 
10.  Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (ISRS). 
 
 
V Litoměřicích dne ………………….   V Litoměřicích dne ……………………  
 
 
 
 
 
 
…………………………………………  …………………………………………. 
Město Litoměřice                                             Slavoj Basketbalový klub Litoměřice, z.s.            
zastoupené místostarostou                           zastoupený předsedou   
Mgr. Karlem Krejzou                                 Ing. Josefem Mayerem 





M ě s t o   L i t o m ě ř i c e 
 

N Á V R H   D O   ZM 
 
 
 
pro jednání ZM, dne: 7. 12. 2017 
předkládá:  Mgr. Karel Krejza, místostarosta 
zpracoval:  Ing. Andrea Křížová, vedoucí odboru ŠKSaPP 
 
 
Návrh:  
 
Poskytnutí dotace na činnost pro rok 2018 TJ Slovan Litoměřice z.s. 
 
 
Odůvodnění: 
 
TJ Slovan Litoměřice z.s., IČO: 467 68 955, Na Vinici 1017/6, 412 01 Litoměřice žádá o poskytnutí 
dotace ve výši 1.550.000 Kč na svou činnost pro rok 2018 (žádost viz příloha orig. zápisu).  
 
Komise sportu při RM na svém jednání dne 22. 11. 2017 žádost projednala a doporučuje ZM 
poskytnutí účelové dotace ve výši 900.000 Kč, s ohledem na návrh rozpočtu pro rok 2018.  
 
 
Dopad do rozpočtu města 
 
Rozpočet pro rok 2018: 
03241/3200 přímá dotace – basketbal 3.100 tis. 
 
 
Návrh na usnesení:  
 
ZM schvaluje  
 
a) poskytnutí účelové dotace ve výši 900.000 Kč pro TJ Slovan Litoměřice z.s., IČO: 467 68 955, 
Na Vinici 1017/6, 412 01 Litoměřice na podporu celoroční činnosti spolku pro rok 2018 
 
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        



 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  
č. ŠKAS 198/2017 

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: XXXXX 
(dále jen poskytovatel) 
 
a 
 
TJ Slovan Litoměřice z.s. 
se sídlem Na Vinici 1017/6, 412 01 Litoměřice 
IČO: 467 68 955 
zastoupený předsedou Mgr. Davidem Matuškou 
bankovní spojení: ČSOB 
číslo účtu: XXXXX   
(dále jen příjemce) 
 
 

uzavírají tuto smlouvu: 
 

 Čl. 1 
Předmět a účel smlouvy 

 
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace ze strany poskytovatele  
na částečnou úhradu zabezpečení činnosti mládeže příjemce pro rok 2018 (platby 
pronájmů, energie, nákup materiálů, sportovního náčiní, výbavy (vyjma dlouhodobého 
hmotného/nehmotného investičního majetku), pořádání turnajů, soutěží vč. nákupu 
věcných odměn a cen pro účastníky, účast na výcvikových táborech, tréninkových 
srazech, soutěžích vč. souvisejících personálních nákladů a ubytování, stravování, 
startovného, dopravného, cestovného a náklady na pohonné hmoty do vozidel, která jsou 
ve vlastnictví spolku, přepravujících osoby na sportovní akce, platby rozhodčím, soutěžně 
technické záležitosti (hostování a přestup hráčů), neinvestiční opravy (havárie), údržba 
vlastních sportovišť). 

Čl. 2 
Výše a způsob poskytnutí dotace 

 
1. Poskytovatel na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a ve 
smyslu usnesení Zastupitelstva města Litoměřice č. ………. ze dne 7. 12. 2017, poskytuje 
příjemci ze svého rozpočtu na rok 2018 jednorázovou účelovou dotaci na výdaje uvedené 
v Čl. 1 této smlouvy ve výši 900.000 Kč (slovy: devět set tisíc korun českých).  
 
2. Dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodem z účtu poskytovatele  
č. XXXXX na účet příjemce č. XXXXX vedeného u ČSOB, nejpozději do 14 dnů od 



účinnosti a platnosti 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).   
 
3. Příjemce se zavazuje předložit poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté dotace 
nejpozději do 31. 1. 2019. 
 

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 
podkladech, předávacích protokolech či jiných písemnostech). Vzhledem  
k veřejnoprávnímu charakteru Města Litoměřice souhlasí příjemce dotace se zveřejněním 
veškerých údajů týkajících se či souvisejících s plněním dle této Smlouvy podle zákona  
č. 106/1999 Sb., a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
 
12. Příjemce je povinen zajistit obecné povinnosti při nakládání s odpady vč. třídění 
jednotlivých složek odpadu minimálně v rozsahu papír – plast – sklo (a dalších složek 
např. kovů dle konkrétních podmínek činnosti). 
 

Čl. 4 
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. 2019.  
 
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 smluvními stranami, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 



• písemnou výpovědí Smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.  
 
Poskytovatel dotace může smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení 
dotace. Výpověď Smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody 
jejího udělení.  
 
Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po 
měsíci, v němž byla výpověď doručena příjemci dotace. Účinky doručení pro účely této 
smlouvy však nastávají i tehdy, pokud příjemce svým jednáním nebo opomenutím 
doručení zmařil.  
 
3. Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemce dotace stanovených touto 
Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustí 
zejména pokud:  
 
a) příjemce dotace použije dotaci k jinému účelu než uvedenému v této Smlouvě,   
b) příjemce dotace uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže 
uzavření této Smlouvy, 
c) příjemce dotace je v likvidaci, nebo s ním bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona  
č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů,   
d) příjemce dotace změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace pro 
danou oblast podpory, ztratí způsobilost k činnosti, na níž byla dotace poskytnuta,  
e) pokud příjemce dotace neumožní poskytovateli, resp. jím pověřenému pracovníkovi, 
provedení kontroly čerpání peněžních prostředků z dotace, tedy nepředložení příslušných 
účetních knih, příjmových a výdajových dokladů, jakož i další neposkytnutí potřebné 
součinnosti k provedení kontroly, 
f) příjemce dotace neprovede finanční vypořádání dotace v termínu stanoveném touto 
Smlouvou, 
g) příjemce dotace neinformuje veřejnost o tom, že aktivity v rámci své činnosti realizuje 
za finanční spoluúčasti Města Litoměřice,  
h) z důvodu zániku příjemce dotace (právnímu nástupci). 
 
4. V případě výpovědi této Smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace 
nevzniká a nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi Smlouvy po proplacení 
dotace, se příjemce dotace zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit bezhotovostním 
převodem na účet poskytovatele dotace uvedený v záhlaví této Smlouvy bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručení výpovědi. 
 
5. Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že příjemce 
dotace vrátí poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení 
Smlouvy dojde až vypořádáním všech práv a povinností smluvních stran.  

 
6. Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona  
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení Smlouvy 
musí být učiněn písemně a musí v něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku 
Smlouvy. 
 
7. Příjemce dotace je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související 
s poskytnutou dotací po dobu 10 let od ukončení čerpání dotace způsobem, který je 
v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Lhůta začíná běžet od 1. 1. roku 
následujícího po roce, na který byla dotace poskytnuta.  
 



Čl. 7 
Sankce za porušení podmínek poskytnutí dotace 

 
1. Porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je každé neoprávněné 
použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých jako dotace. 
 
2. Neoprávněným použitím dotace je její použití, kterým byla porušena povinnost 
stanovená právními předpisy ČR, přímo použitelnými předpisy Evropské unie a touto 
Smlouvou. Za neoprávněné použití dotace se považuje porušení povinnosti příjemce 
dotace, ke kterému došlo před i po připsání peněžních prostředků na účet příjemce dotace 
a neprokáže-li příjemce dotace, jak byly tyto prostředky použity. 
 
3. Zadržením peněžních prostředků je porušení povinnosti vrácení poskytnutých 
prostředků ve stanoveném termínu.  
 
4. Příjemce dotace, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení 
rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele dotace.  
 
5. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k vrácení dotace nebo její části ve 
lhůtě 1 měsíce, zjistí-li na základě kontroly, že příjemce dotace porušil povinnost 
stanovenou právním předpisem, která souvisí s účelem, na který byla dotace poskytnuta, 
nedodržel účel dotace nebo podmínky této Smlouvy, za kterých byla dotace poskytnuta, u 
nichž nelze vyzvat k provedení opatření k nápravě. V rozsahu, v jakém příjemce dotace 
vrátil dotaci nebo její část, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.  
 
6. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k provedení opatření k nápravě v 
jím stanovené lhůtě, domnívá-li se na základě kontrolního zjištění, že příjemce dotace 
porušil méně závažnou podmínku této Smlouvy, u níž poskytovatel dotace stanovil, že její 
nesplnění bude postiženo nižším odvodem, než kolik činí celková částka dotace a jejíž 
povaha umožňuje nápravu v náhradní lhůtě. V rozsahu, v jakém příjemce dotace provedl 
opatření k nápravě, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.  
 
7. Podle této Smlouvy se porušením méně závažné povinnosti rozumí porušení povinnosti 
stanovené v Čl. 3 odst. 7. této Smlouvy. Za porušení těchto povinností se stanoví odvod 
ve výši 1.000 Kč. Při porušení několika méně závažných povinností se odvody za porušení 
rozpočtové kázně sčítají.  
 
8. Stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně, stanovení penále za prodlení 
s odvodem a prominutí odvodu nebo penále a související záležitosti se řídí ust. § 22 
zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
9. Porušení podmínek poskytnutí dotace bude zohledněno v případě další žádosti 
příjemce dotace o finanční podporu (dotaci) ze strany poskytovatele dotace pro další 
období. 
 

Čl. 8 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 



předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými předpisy.  
 
2. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží 
poskytovatel dotace a příjemce dotace. 
 
3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této Smlouvy, a že je projevem jejich 
pravé a svobodné vůle, a že nebyla ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek. 
 
4. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky za souhlasu obou smluvních 
stran, platnost těchto dodatků je podmíněna souhlasem Zastupitelstva města Litoměřice. 
 
5. Rada města Litoměřice schválila usnesením č. 719/23/2016 ze dne 15. 12. 2016 
v souladu s vyhláškou č. 1/2002, o znaku a praporu města Litoměřic užívání znaku Města 
Litoměřice při všech formách propagace akcí a celoročních činností subjektů, 
podpořených finančními prostředky z rozpočtu města Litoměřice.  
 
6. Město Litoměřice 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.  
 
7. 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. 
 
8. 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.  
 
9. 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. 
 
10.  Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (ISRS). 
 
 
V Litoměřicích dne ………………….   V Litoměřicích dne ……………………  
 
 
 
 
…………………………………..   …………………………………… 
Město Litoměřice                                 TJ Slovan Litoměřice z.s.           
zastoupené místostarostou                             zastoupený předsedou  
Mgr. Karlem Krejzou                                        Mgr. Davidem Matuškou 





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

 
 

N  Á  V  R  H     D  O     ZM 
 
 
pro jednání ZM, dne:  7. 12. 2017 
předkládá: Ing. Andrea K řížová, vedoucí odboru ŠKSaPP 
 
Návrh:   
Obecně závazná vyhláška o spádových obvodech základních škol v Litoměřicích. 
 
Odůvodn ění:  
Odbor ŠKSaPP předkládá ke schválení nové znění vyhlášky o školských obvodech spádových 
základních škol v souladu s ustanovením § 178 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 561/2004 Sb. o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a to z následujících důvodů: 
 
1. Žádost o uzavření smlouvy mezi městem Litoměřice a obcí Miřejovice, týkající se umístění dětí do 
předškolního a školního zařízení, kterou předložila odboru ŠKSaPP starostka obce Miřejovice paní 
Zdeňka Vodolanová – žádost viz příloha orig. zápisu. 
 
Členové komise výchovy a vzdělávání projednali tuto žádost na svém jednání dne 16. 10. 2017 a 
doporučují ZM schválit Dohodu o společném školském obvodu s obcí Miřejovice, kdy území obce 
bude přiřazeno ke školskému obvodu Základní školy Litoměřice, Havlíčkova 32. 
 
2. Z důvodu převisu spádového počtu dětí, které se v letošním roce hlásily do 1. tříd. na Základní 
školu Litoměřice, Ladova 5.  
Vzhledem k počtu ulic žáků s trvalým pobytem v tomto obvodu a zejména pak celkové kapacitě ZŠ 
Ladova a ZŠ Havlíčkova dle školského rejstříku navrhuje komise výchovy a vzdělání úpravu velikosti 
spádového obvodu ZŠ Havlíčkova o ulice, které svou docházkovou vzdáleností jsou srovnatelné se 
ZŠ Ladova. Jedná se o ulice: Dukelská, K Radobýlu, Platanová a Sokolská. 
Spádovost ZŠ znamená, že zákonní zástupci mají zaručeno přijetí svých dětí ve škole v příslušném 
školském obvodu, kde má dítě trvalé bydliště nebo pobyt (v případě cizinců), stále však platí svobodná 
vůle k výběru jiné školy, pokud není kapacitně naplněna. 
 
Členové komise výchovy a vzdělávání toto projednali na svém jednání dne 16. 10. 2017 a souhlasí se 
zapracováním navržené změny do nové Obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví školské obvody 
spádových základních škol zřizovaných městem Litoměřice a doporučují ě ZM její schválení.  
 
3. Aktuální seznam ulic - zdroj stavební úřad MěÚ Litoměřice. 
Odbor ŠKSaPP si vyžádal ze stavebního odboru seznam ulic v Litoměřicích a na základě provedené 
kontroly bylo zjištěno, že některé ulice nejsou ve stávající vyhlášce uvedeny. Jedná se o ulice: 
Dubová, Jarní, Jiráskovy sady, Mentaurov, Mezibraní , Mostná hora, Píse čný ostrov, St řelecký 
ostrov a Veve ří. Tyto ulice jsou do vyhlášky doplněny a přiřazeny k nejbližší spádové škole.  
 
Dopad do rozpo čtu m ěsta 
Nemá dopad do rozpočtu města. 
              
Návrh na usnesení:    
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.6/2017, kterou se stanoví školské obvody základních škol 
zřízených městem Litoměřice a část společného školského obvodu základní školy zřízené obcí - viz 
příloha orig. zápisu. 
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        





 
 

M Ě S T O   L I T O M Ě Ř I C E 
 

Obecně závazná vyhláška č. 6/2017, 
 

kterou se stanoví školské obvody spádových základních škol zřízených 
městem Litoměřice a část společného školského obvodu základní školy 

zřízené městem Litoměřice 
  
Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 7. prosince 2017 usneslo vydat 
na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou 
vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 

 

Článek 1 
Stanovení školských obvodů spádových základních škol 

 
Školské obvody spádových základních škol zřizovaných městem Litoměřice (dále jen 
„školský obvod“) se vymezují takto: 
 

a) školský obvod Základní školy Litoměřice, Na Valech 53 tvoří ulice a náměstí: 
                                                       
České armády                       
Dobrovského 
Dolní Rybářská 
Dómská 
Dómské náměstí 
Družstevní 
Elišky Krásnohorské 
Horní Dubina 
Horní Rybářská 
Jarošova 
Klášterní 
Komenského 
Krajská 
Krupka 
Křížová 
Kubelíkova 
Labská 
Lidická 
Liškova 
Lodní náměstí 
Mariánská 
Mariánské náměstí 

Máchova 
Máchovy schody 
Michalovická 
Michalská 
Mírové náměstí 
Mládežnická 
Mlékojedská 
Mostecká 
Mrázova 
Na Valech 
Nemocniční 
Novobranská 
Odboje 
Okružní 
Pekařská 
Písečný ostrov 
Pobřežní 
Rybářské náměstí 
Rybářské schody 
Spojovací 
Stránského 
Střelecký ostrov 

Svatojířská 
Svatováclavská 
Šafaříkova 
Švermova 
Tyršovo náměstí 
U Katovny 
U Pramene 
U Studně 
Václavská 
Václavské náměstí 
Velká Krajská 
Velká Mlýnská 
Veveří 
Vodní 
Vojtěšská 
Vojtěšské náměstí 
Werichova 
Zahradnická 
Žalhostická 
Želetická 
Žernosecká 
5. května 



b) školský obvod Základní školy Litoměřice, Boženy Němcové 2 tvoří ulice: 
 
Boženy Němcové 
Eliášova 
Erbenova 
Halasova 
Horova 
Kosmonautů 
Křižíkova 
Liberecká 
Masarykova 
Mánesova 
Osvobození 
Palackého 

Palachova 
Resslova 
Sovova 
Stavbařů 
Šaldova 
Štursova 
Teplická 
Tolstého 
Třebízského 
Turgěněvova 
Tylova 

 
c) školský obvod Masarykovy základní školy Litoměřice, Svojsíkova 5 tvoří ulice: 

 
Ankertova 
Bezručova 
Brožíkova 
Bratří Čapků 
Čechova 
Dalimilova 
Dvořákova 
Dykova 
Fügnerova 
Husova 
Jiráskovy sady 
Křepkova 
Macharova 

Navrátilova 
Pražská 
Purkyňova 
Rooseveltova 
Samo Tomáška 
Sládkova 
Sokolovská 
Svojsíkova 
Veitova 
Wolkerova 
Zelenkova 
Žižkova 

 
d) školský obvod Základní školy Litoměřice, U Stadionu 4 tvoří ulice: 

 
Alšova 
Anenská 
Baarova 
Bratří Mrštíků 
Českolipská 
Daliborova 
Dělová cesta 
Dlažební 
Dlouhá 
Dominikánská 
Dominikánské náměstí 
Hálkova 
Hrubínova 
Chelčického 
Jezuitská 

Jiřího z Poděbrad 
Jungmannova 
K Interně 
K Výtopně 
Kapucínská 
Kapucínské náměstí 
Karla IV. 
Kostelní náměstí 
Krátká 
Marie Pomocné 
Mezibraní 
Na Kocandě 
Na Mýtě 
Na Vinici 
Nádražní 

Ostrovní 
Růžovka 
Stará mostecká 
Topolčianská 
U Stadionu 
U Trati 
Vavřinecká 
Velká Dominikánská 
Vrchlického 
Wintrova 
Za Plynárnou 
Zítkova 
Žitenická 

 
 



e) školský obvod Základní školy Litoměřice, Ladova 5 tvoří ulice: 
 
Akátová    Ladova    Sluneční 
Alfonse Muchy   Malinová    Šeříkova 
Borůvková    Mentaurov    Školní 
Broskvová    Meruňková    Škrétova 
Březinova cesta   Miřejovická    Špálova 
Březová    Mlýnská    Švabinského 
Fillova     Mostná hora    Švestková 
Habrová    Na Mostku    Trnková 
Hrušková    Na Vyhlídce    Turistická 
Hynaisova    Na Výsluní    U Kapličky 
Jabloňová    Opuková    U Lávky 
Jahodová    Ořechová    U Medulánky 
Janáčkova    Pod Strání    U Potoka 
Jasanová    Pod Vinicí    U Statku  
Jasmínová    Pokratická    U Školy 
Kardinála Trochty   Polní     V Zahradách 
Kaštanová    Sadová     Višňová 
Kubínova    Skalická    Votočkova 
Květinová    Slavíčkova 
 
 

Článek 2 
Stanovení části společného školského obvodu základní školy 

 
Na základě uzavřené dohody obcí1) o vytvoření společného školského obvodu základní 
školy2) je území města Litoměřice vymezené: 

 
a) ulicemi Bojská, Čelakovského, Dubová, Dukelská, Havlíčkova, Heydukova, Jarní, 

K Radobýlu, Kamýcká, Karolíny Světlé, Kollárova, Kořenského, Kozinova, Lipová, 
Luční, Marie Majerové, Na Bídnici, Nerudova, Neumannova, Nezvalova, Platanová, 
Plešivecká, Raisova, Revoluční, Sámova, Seifertova, Smetanova, Sokolská, 
Škroupova, Turistická cesta, Vančurova, Zelená, 28. října a 
 

b) všemi ostatními adresami na území města Litoměřice neuvedenými v čl. 1 nebo v čl. 2 
písm. a) této vyhlášky, 
 

částí společného školského obvodu Základní školy Litoměřice, Havlíčkova 32 zřízené 
městem Litoměřice. 
 
 

Článek 3 
Zrušovací ustanovení 

 
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2013, kterou se stanoví školské obvody spádových 
základních škol zřizovaných městem Litoměřice, ze dne 31. 1. 2013. 

                                                 
1) Litoměřice a Miřejovice 
2) ustanovení § 178 odst. 2 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 



Článek 4 
Účinnost 

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 
 
 
                                                            
 
 

 
 

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

Mgr. Karel Krejza 
1. místostarosta 

Mgr. Ladislav Chlupáč 
starosta 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Doložka o vyhlášení OZV 
Tato obecně závazná vyhláška musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského 
úřadu Litoměřice v souladu s ust. § 12 odst. 1 a 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Současně 
se obecně závazná vyhláška zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.  
 
Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: 
...............  2017 
 
Sejmuto z úřední desky dne: ............... 2017 
 
Jméno a příjmení osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí vyhlášky: ……………………… 
                                                                                                                     (razítko, podpis) 
     



M ě s t o   L i t o m ě ř i c e     
 

 
N Á V R H   D O   ZM 

 
 
pro jednání ZM, dne:  7. 12. 2017  
předkládá:   Mgr. Karel Krejza, místostarosta m ěsta              
zpracovala:    Ing. Andrea K řížová, vedoucí odboru ŠKSaPP  
 
 
 
Návrh:   
Veřejnoprávní smlouva mezi obcemi o zajištění povinné školní docházky v jiné obci. 
 
 
Odůvodn ění:  
Na základě žádosti o uzavření smlouvy mezi městem Litoměřice a obcí Miřejovice, týkající se umístění 
dětí do předškolního a školního zařízení, kterou předložila odboru ŠKSaPP starostka obce Miřejovice 
paní Zdeňka Vodolanová – žádost viz příloha orig. zápisu. 
 
Členové komise výchovy a vzdělávání projednali tuto žádost na svém jednání dne 16. 10. 2017 a 
doporučují ZM schválit Dohodu o společném školském obvodu s obcí Miřejovice, kdy území obce 
bude přiřazeno ke školskému obvodu Základní školy Litoměřice, Havlíčkova 32. 
 
 
 
 
Dopad do rozpo čtu m ěsta: 
Nemá dopad do rozpočtu města. 
 
           
                  
Návrh na usnesení:    
ZM schvaluje  uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi obcemi o zajištění povinné školní docházky v jiné 
obci, a to mezi obcemi Litoměřice a Miřejovice, kdy obec Miřejovice se přiřazuje do společného 
školského obvodu Základní školy Litoměřice, Havlíčkova 32, se sídlem Havlíčkova 1830/32, 412 01 
Litoměřice, IČO: 46773363 –VP smlouva viz příloha orig. zápisu.  
 
 
 
 
 
 
.  
 
 
 
   
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        
 





Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany 

 

Město Litom ěřice 
se sídlem Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 
zastoupené starostou obce Mgr. Ladislavem Chlupáčem 
IČO: 00263958 
Účet č.: XXXXX 
(dále jen „m ěsto Litom ěřice“ ) 
 
a 
 
Obec Mi řejovice 
se sídlem Miřejovice 13, 412 01 Litoměřice 
zastoupená starostkou obce Zdeňkou Vodolánovou 
IČO: 46769463 
Účet č.: XXXXX 
(dále jen „obec Mi řejovice“)  
 
 

podle zákona č. 500/2004, v platném znění tuto 
 

 
veřejnoprávní smlouvu mezi obcemi o zajišt ění povinné školní 

docházky v jiné obci  
 

Preambule 
 

Obec jako územní samosprávný celek je podle ust. § 178 odst. 1 zák. č. 561/2004 Sb.,  
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský 
zákon), povinna zajistit podmínky pro plnění povinné školné docházky dětí s místem trvalého 
pobytu na jejím území a dětí umístěných na jejím území ve školských zařízeních pro výkon 
ústavní nebo ochranné výchovy, které se v souladu se zvláštním právním předpisem 
nevzdělávají ve školách zřízených při těchto školských zařízeních. Obec je oprávněna tuto 
povinnost naplnit tím, že zajistí plnění povinné školní docházky v základní škole zřizované 
jinou obcí případně svazkem obcí. 
 
S ohledem na uvedenou zákonnou povinnost uzavřely zúčastněné obce veřejnoprávní 
smlouvu mezi obcemi o zajištění povinné školní docházky v jiné obci. 
 
 

Čl. I 
Úvodní ustanovení 

 
1. Město Litoměřice je zřizovatelem příspěvkové organizace: 
Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, se sídlem Havlíčkova 1830/32, 412 01 Litoměřice, 
IČO: 46773363 (dále jen „Základní škola Litom ěřice, Havlí čkova 32“ ) 
 
2. Obec Miřejovice není zřizovatelem žádné základní školy, avšak dle § 178 odst. 1 písm. b) 
školského zákona je povinna zajistit plnění povinné školní docházky v základní škole zřizované 
jinou obcí nebo svazkem obcí. 
 
 
 



Čl. II 
Účel smlouvy 

 
Zajištění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na území obce Miřejovice a 
dětí umístěných na území obce Miřejovice ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy 
nebo ochranné výchovy, které se v souladu se zvláštním právním předpisem nevzdělávají ve 
školách zřízených při těchto školských zařízeních, v Základní škole Litoměřice, Havlíčkova 32. 
 

Čl. III 
Předmět smlouvy 

 
1. Město Litoměřice se touto smlouvou zavazuje za úplatu umožnit obci Miřejovice plnění 
zákonné povinnosti, tj. povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na území obce 
Miřejovice a dětí umístěných na území obce Miřejovice ve školských zařízeních pro výkon 
ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, které se v souladu se zvláštním právním předpisem 
nevzdělávají ve školách zřízených při těchto školských zařízeních, ve škole města Litoměřice, 
tj. v Základní škole Litoměřice, Havlíčkova 32, a to dle jejich kapacitních možností nebo dle 
vzdělávacích potřeb dítěte (dále jen „služba). 
 
2. Město Litoměřice prohlašuje, že v souvislosti se závazkem uvedeným v čl. III odst. 1 této 
dohody budou žákům poskytovány činnosti školských zařízení (zejména školní družina, školní 
klub) a školských služeb, jakož i poskytování školního stravování stejně jako dětem s místem 
trvalého pobytu na území města Litoměřice až do výše kapacity školního zařízení. 
 

Čl. IV 
Cena a platební podmínky 

 
1. V souladu s § 180 odst. 1. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“) uhradí obec Miřejovice městu 
Litoměřice výdaje spojené s provozem Centrální školní jídelny Litoměřice, příspěvkové 
organizace, za příslušný kalendářní rok, připadající na každého žáka vykonávajícího povinnou 
školní docházku v Základní škole Litoměřice, Havlíčkova 32. Výdaji vymezenými v předešlém 
odstavci se rozumí věcná režie, kterou tvoří provozní náklady této organizace mimo výdaje na  
potraviny a výdaje hrazené z finančních prostředků státního rozpočtu přidělovaných podle § 
161 odst. 7 písm. b), které souvisejí s plněním hlavního účelu této organizace – tj. spotřeba 
materiálu, energií, služeb, opravy a údržba a ostatní provozní/finanční náklady. Výdaje budou 
hrazeny dle počtu žáků s trvalým pobytem na území obce Miřejovice a počtu jimi skutečně 
odebraných obědů za období příslušného kalendářního roku. 
2. Úhrada je splatná na základě daňového dokladu – faktury vystavené městem Litoměřice, 
jejíž přílohou bude přehled skutečně vynaložených výdajů dle odstavce 1. za předchozí 
kalendářní rok, a to do 31. 1. následujícího kalendářního roku. 
3. Povinnost obce Miřejovice hradit úhradu se týká všech žáků vykonávajících povinnou školní 
docházku v základní škole Litoměřice, Havlíčkova 32, kteří zahájili povinnou školní docházku 
nebo pokračují v plnění povinné školní docházky vzniklé před účinností této smlouvy. 
4. Smluvní strany si sjednávají pro případ prodlení obce Miřejovice s úhradou smluvní pokutu 
ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 
 

Čl. V 
Práva a povinnosti 

 
1. Město Litoměřice se zavazuje zajistit rovné podmínky pro p řijímání d ětí s místem trvalého 
pobytu na území obce Miřejovice stejně jako dětí s místem trvalého pobytu spádových ulic 
Základní školy Litoměřice, Havlíčkova 32. 



2. Město Litoměřice se zavazuje zajistit organizaci tříd na Základní škole Litoměřice, 
Havlíčkova 32, aby v každém prvním/šestém ročníku, případně dalších ročníků po přestupu 
žáka v průběhu roku bylo možno přijmout z obvodu obce Miřejovice potřebný počet žáků. 
3. Obec Miřejovice bere na vědomí, že Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 se při 
přijímání žáků řídí zvláštními právními předpisy (zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon 
v platném znění, a jeho prováděcí předpisy). 
4. Město Litoměřice se zavazuje vydat, jako zřizovatel Základní školy Litoměřice, Havlíčkova 
32, pokyny řediteli/ce příslušné školy, aby při přijímání žáků postupovala v souladu s touto 
smlouvou, pokud ji přednostně jiný postup neukládá zákon. 
5. Obec Miřejovice se zavazuje vždy k 30. listopadu běžného roku poskytnout městu 
Litoměřice jmenné seznamy dětí, u nichž je předpoklad, že přijdou v následujícím roce 
k zápisu k povinné školní docházce v rozsahu dle § 36 odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 
v platném znění.  

 
Čl. VI 

 Trvání smlouvy 
 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 8. 2019 s účinností ode dne platnosti. 
 

Čl. VII 
Doložka 

 
Tato smlouva byla schválena: 
 
za město Litom ěřice 
 
usnesením Zastupitelstva města Litoměřice č. …./2017 ze dne …. 
 
 
za obec Mi řejovice 
 
usnesením Zastupitelstva obce Miřejovice  č. …./2017 ze dne …. 
 

ČL.VII 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá 
smluvní strana obdrží po jednom z nich. 
3. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli 
v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
 
V ……………………………... ………    V …………………………………….. 
 
dne……………………………………    dne………………………………….. 
 
 
 
___________________________    ___________________________ 
     Mgr. Ladislav Chlupáč             Zdeňka Vodolánová 
   starosta města Litoměřice                    starostka obce Miřejovice       
                               



M ě s t o   L i t o m ě ř i c e     
 

 
N Á V R H   D O   ZM 

 
 
pro jednání ZM, dne:  7. 12. 2017  
předkládá:   Lukas Wünsch, radní a zastupitel města, jednatel spol. Zahrada Čech s.r.o.      
zpracovala:  Ing. Andrea Křížová, vedoucí odboru ŠKSaPP 
 
 
 
 
Návrh:   
Žádost o finanční příspěvek Zahrada Čech s.r.o., Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice, IČO: 22794701 
– „Vánoční trhy v Litoměřicích“. 
  
 
 
Odůvodn ění:  
Žádost společnosti Zahrada Čech s.r.o. ze dne 7. 10. 2017 týkající se poskytnutí dotace na realizaci 
projektu „Vánoční trhy v Litoměřicích“ – podrobný popis akce viz individuální žádost v příloze orig. 
zápisu. 
 
RM dne 26.10.2017 usnesením č. 600/22/2017 doporučila ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 
150tis. Kč Zahradě Čech s.r.o., se sídlem Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice, IČO: 22794701 na 
uskutečnění projektu „Vánoční trhy v Litoměřicích“ v termínu od 14. 12. 2017 do 22. 12. 2017.  
 
V případě poskytnutí dotace, která převyšuje částku 50 tis. Kč, je vyhrazeno právo rozhodování 
Zastupitelstvu obce (dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích). 
 
 
 
Dopad do rozpo čtu m ěsta 
3401/3400 Zahrada Čech s.r.o. – Vánoční trhy v Litoměřicích 150tis.Kč   
Návrh rozpočtového opatření byl projednán ve FV dne 27/11 a předložen ke schválení ZM na jednání 
7/12/2017 
 
 
                            
Návrh na usnesení:    
ZM schvaluje  poskytnutí dotace ve výši 150tis.Kč Zahradě Čech s.r.o., se sídlem Na Vinici 948/13, 
412 01 Litoměřice, IČO: 22794701 na realizaci projektu “ Vánoční trhy v Litoměřicích“ v termínu od 14. 
12. 2017 do 22. 12. 2017 a zároveň schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
(smlouva viz příloha orig. zápisu). 
 
 
 
.  
 
 
 
   
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        
 
 













 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  
č. ŠKAS XXX/2017 

uzavřená podle § 10a odst. 3 a 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů a podle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, 

ve znění pozdějších předpisů 
 
Město Litom ěřice 
se sídlem Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 
IČO: 002 63 958 
zastoupené: starostou Mgr. Ladislavem Chlupáčem 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: XXXXX 
(dále jen poskytovatel) 
 
a 
 
Zahrada Čech s.r.o. 
se sídlem Na Vinici 948/13, 41201 Litoměřice 
IČO: 22794701 
zastoupená: Lukasem Wünschem 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: XXXXX 
(dále jen příjemce) 

uzavírají tuto smlouvu: 
 

 Čl. 1 
Předmět a účel smlouvy 

 
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí jednorázové účelové dotace ze strany 
poskytovatele na částečnou úhradu výdajů (honoráře, propagace, grafika, tisk, zvuk, 
technika, osa,) spojených s projektem „Váno ční trhy v Litom ěřicích“,  který se bude 
konat ve dnech 14. – 22. 12. 2017. 
 

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. XX/XX/2017 ze dne 7. 12. 2017, 
poskytuje příjemci ze svého rozpočtu na rok 2017 jednorázovou účelovou dotaci na výdaje 
uvedené v Čl. 1 této smlouvy ve výši 150.000 Kč (slovy: jedno sto padesát tisíc korun 
českých).  
 
2. Dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodem z účtu poskytovatele  
č. XXXXX na účet příjemce č. XXXXX vedeného u Komerční banky 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).   
 
3. Příjemce se zavazuje předložit poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté dotace 
nejpozději do 31. 1. 2018. 



 
 

Čl. 3 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
Příjemce dotace prohlašuje, že dotaci p řijímá a v této souvislosti se zavazuje: 
 
1. Příjemce se zavazuje použít dotaci výhradně k úhradě výdajů specifikovaných v  
Čl. 1 této Smlouvy. 
 
2. Příjemce dotace je povinen použít dotaci pouze v souladu s touto Smlouvou a právními 
předpisy, zejména se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/19991Sb., o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 
3. Příjemce nesmí převést dotaci na jinou právnickou osobu či fyzickou osobu. 
 
4. Vést řádně a odděleně v účetní evidenci čerpání prostředků od poskytovatele dotace.  
 
5. Příjemce prohlašuje, že nemá žádné pohledávky po lhůtě splatnosti ve vztahu 
k poskytovateli a není v insolvenčním řízení. Pokud tato skutečnost nastane v budoucnu, 
je příjemce dotace povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit poskytovateli dotace. 
Zahájení insolvenčního řízení je důvodem k odstoupení od smlouvy ze strany 
poskytovatele dotace. 
 
6. Příjemce prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy je účtem příjemce 
dotace. 
 
7. Informovat poskytovatele dotace o zásadních změnách příjemce dotace jako jsou 
vlastnická práva, vstup do likvidace, přeměna právnické osoby, změna statutárního 
zástupce, změna názvu, bankovního spojení, sídla či doručovací adresy apod., a to do 14 
dnů ode dne, kdy tato skutečnost (změna) nastala. 
 
8. Uvádět po celou dobu čerpání dotace na všech tiskovinách, elektronických nebo jiných 
médiích (CD, DVD, na internetu apod.) vyhotovených v rámci činnosti příjemce dotace a 
na viditelných místech při všech akcích souvisejících s činností, že jsou realizovány za 
finanční spoluúčasti Města Litoměřice.  
 
9. Příjemce dotace se zavazuje na originálech dokladů proplácených z dotace Města 
Litoměřice uvádět: „Tento náklad je hrazen z dotace Města Litoměřice“. 
 
10. Příjemce dotace bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a 
dalších údajů uvedených v této Smlouvě, včetně výše a podmínek poskytnutí dotace. 
 
11 Smluvní strany současně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, 
není označován za obchodní tajemství. Město Litoměřice je oprávněno, pokud postupuje 
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, poskytovat veškeré informace o této Smlouvě a o jiných údajích tohoto 
závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových 
podkladech, předávacích protokolech či jiných písemnostech). Vzhledem  
k veřejnoprávnímu charakteru Města Litoměřice souhlasí příjemce dotace se zveřejněním 
veškerých údajů týkajících se či souvisejících s plněním dle této Smlouvy podle zákona  



č. 106/1999 Sb., a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
 
12. Příjemce je povinen zajistit obecné povinnosti při nakládání s odpady vč. třídění 
jednotlivých složek odpadu minimálně v rozsahu papír – plast – sklo (a dalších složek 
např. kovů dle konkrétních podmínek činnosti). 
 

Čl. 4 
Finanční vypo řádání 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. 2018.  
 
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 smluvními stranami, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

• písemnou výpovědí Smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.  
 
 
 



Poskytovatel dotace může smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení 
dotace. Výpověď Smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody 
jejího udělení.  
 
Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po 
měsíci, v němž byla výpověď doručena příjemci dotace. Účinky doručení pro účely této 
smlouvy však nastávají i tehdy, pokud příjemce svým jednáním nebo opomenutím 
doručení zmařil.  
 
3. Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemce dotace stanovených touto 
Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustí 
zejména pokud:  
 
a) příjemce dotace použije dotaci k jinému účelu než uvedenému v této Smlouvě,   
b) příjemce dotace uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže 
uzavření této Smlouvy, 
c) příjemce dotace je v likvidaci, nebo s ním bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona  
č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů,   
d) příjemce dotace změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace pro 
danou oblast podpory, ztratí způsobilost k činnosti, na níž byla dotace poskytnuta,  
e) pokud příjemce dotace neumožní poskytovateli, resp. jím pověřenému pracovníkovi, 
provedení kontroly čerpání peněžních prostředků z dotace, tedy nepředložení příslušných 
účetních knih, příjmových a výdajových dokladů, jakož i další neposkytnutí potřebné 
součinnosti k provedení kontroly, 
f) příjemce dotace neprovede finanční vypořádání dotace v termínu stanoveném touto 
Smlouvou, 
g) příjemce dotace neinformuje veřejnost o tom, že aktivity v rámci své činnosti realizuje 
za finanční spoluúčasti Města Litoměřice,  
h) z důvodu zániku příjemce dotace (právnímu nástupci). 
 
4. V případě výpovědi této Smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace 
nevzniká a nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi Smlouvy po proplacení 
dotace, se příjemce dotace zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit bezhotovostním 
převodem na účet poskytovatele dotace uvedený v záhlaví této Smlouvy bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručení výpovědi. 
 
5. Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že příjemce 
dotace vrátí poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení 
Smlouvy dojde až vypořádáním všech práv a povinností smluvních stran.  

 
6. Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona  
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení Smlouvy 
musí být učiněn písemně a musí v něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku 
Smlouvy. 
 
7. Příjemce dotace je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související 
s poskytnutou dotací po dobu 10 let od ukončení čerpání dotace způsobem, který je 
v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Lhůta začíná běžet od 1. 1. roku 
následujícího po roce, na který byla dotace poskytnuta.  
 
 
 



Čl. 7 
Sankce za porušení podmínek poskytnutí dotace 

 
1. Porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je každé neoprávněné 
použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých jako dotace. 
 
2. Neoprávněným použitím dotace je její použití, kterým byla porušena povinnost 
stanovená právními předpisy ČR, přímo použitelnými předpisy Evropské unie a touto 
Smlouvou. Za neoprávněné použití dotace se považuje porušení povinnosti příjemce 
dotace, ke kterému došlo před i po připsání peněžních prostředků na účet příjemce dotace 
a neprokáže-li příjemce dotace, jak byly tyto prostředky použity. 
 
3. Zadržením peněžních prostředků je porušení povinnosti vrácení poskytnutých 
prostředků ve stanoveném termínu.  
 
4. Příjemce dotace, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení 
rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele dotace.  
 
5. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k vrácení dotace nebo její části ve 
lhůtě 1 měsíce, zjistí-li na základě kontroly, že příjemce dotace porušil povinnost 
stanovenou právním předpisem, která souvisí s účelem, na který byla dotace poskytnuta, 
nedodržel účel dotace nebo podmínky této Smlouvy, za kterých byla dotace poskytnuta, u 
nichž nelze vyzvat k provedení opatření k nápravě. V rozsahu, v jakém příjemce dotace 
vrátil dotaci nebo její část, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.  
 
6. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k provedení opatření k nápravě v 
jím stanovené lhůtě, domnívá-li se na základě kontrolního zjištění, že příjemce dotace 
porušil méně závažnou podmínku této Smlouvy, u níž poskytovatel dotace stanovil, že její 
nesplnění bude postiženo nižším odvodem, než kolik činí celková částka dotace a jejíž 
povaha umožňuje nápravu v náhradní lhůtě. V rozsahu, v jakém příjemce dotace provedl 
opatření k nápravě, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.  
 
7. Podle této Smlouvy se porušením méně závažné povinnosti rozumí porušení povinnosti 
stanovené v Čl. 3 odst. 7. této Smlouvy. Za porušení těchto povinností se stanoví odvod 
ve výši 300 Kč. Při porušení několika méně závažných povinností se odvody za porušení 
rozpočtové kázně sčítají.  
 
8. Stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně, stanovení penále za prodlení 
s odvodem a prominutí odvodu nebo penále a související záležitosti se řídí ust. § 22 
zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
9. Porušení podmínek poskytnutí dotace bude zohledněno v případě další žádosti 
příjemce dotace o finanční podporu (dotaci) ze strany poskytovatele dotace pro další 
období. 
 

Čl. 8 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 



předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými předpisy.  
 
2. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží 
poskytovatel dotace a příjemce dotace. 
 
3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této Smlouvy, a že je projevem jejich 
pravé a svobodné vůle, a že nebyla ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek. 
 
4. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky za souhlasu obou smluvních 
stran, platnost těchto dodatků je podmíněna souhlasem Zastupitelstva města Litoměřice. 
 
5. Rada města Litoměřice schválila usnesením č. 719/23/2016 ze dne 15. 12. 2016 
v souladu s vyhláškou č. 1/2002, o znaku a praporu města Litoměřic užívání znaku Města 
Litoměřice při všech formách propagace akcí a celoročních činností subjektů, 
podpořených finančními prostředky z rozpočtu města Litoměřice.  
 
6. Město Litoměřice 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.  
 
7. 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. 
 
8. 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.  
 
9. 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. 
 
10. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (ISRS). 
 
 
 
V Litoměřicích dne       V Litoměřicích dne ……………………  
 
 
 
 
 
…………………………………..   ………………………………………….. 
Město Litoměřice     Zahrada Čech s.r.o. 
zastoupené starostou    zastoupená statutárním zástupcem 
Mgr. Ladislavem Chlupáčem   Lukasem Wünschem 



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

 
 

N  Á  V  R  H     D  O     Z M 
 
 
pro jednání ZM dne: 7. 12. 2017 

předkládá: místostarosta Ing. Pavel Grund 

 

Návrh: Schválení poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Litoměřice  

a Nemocnicí Litoměřice a.s. 
 
Odůvodnění: 
Nemocnice Litoměřice a.s. požádala o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Litoměřice. 
Poskytnuté finanční prostředky budou využity na pořízení nového sanitního vozu.  
Přílohou tohoto návrhu je veřejnoprávní smlouva, která byla konzultována s Kanceláří starosty  
a tajemníka. 
Požadované finanční prostředky jsou zahrnuty do rozpočtu města na rok 2018. 
 
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace Nemocnici Litoměřice a.s., se sídlem Žitenická 2084, 
412 01 Litoměřice, IČO: 06199518, ve výši 1.000.000,- Kč určené na pořízení sanitního vozu. ZM 
zároveň schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace (smlouva viz. příloha 
originálu zápisu). 
 
 
 
Podpis navrhovatele:                                             Přijaté usnesení ZM č.:                                              
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SMLOUVA č. SOC/x/2017 O POSKYTNUTÍ INDIVIDUÁLNÍ DOTACE 
Z ROZPOČTU MĚSTA LITOMĚŘICE 

(dále jen „Smlouva“) 
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, 412 01 Litoměřice  
zastoupeno: místostarostou města Ing. Pavlem Grundem 
bankovní spojení: Komerční banka a. s., č. účtu: 19-1524471/0100 
na straně jedné jako poskytovatel dotace nebo Město Litoměřice 

a 

Nemocnice Litoměřice, a.s. 
IČO: 06199518 
se sídlem: Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice 
zastoupena: předsedou představenstva Ing. Radkem Lončákem, MBA  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
č. účtu: 24734471/0100 
ze strany druhé jako příjemce dotace 
 
společně též jako smluvní strany 
 

uzavírají níže uvedeného dne tuto Smlouvu 

Článek I. 
Výše a způsob poskytnutí individuální 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 Zastupitelstva města Litoměřice 
č ……../../2017, ze dne 7. 12. 2017, poskytuje ze svého rozpočtu na rok 2018 
individuální dotaci ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). 

2. Dotace bude poskytnuta příjemci dotace jednorázově, převodem na jeho bankovní 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 stanovení podmínek, za kterých poskytovatel poskytne 
příjemci dotaci na pokrytí části nákladů na pořízení sanitního vozu. 

2. Dotace je poskytnuta účelově pouze na pořízení sanitního vozu. 
3. O změně účelu využití dotace může poskytovatel rozhodnout po odůvodnění této 

změny příjemcem dotace (uzavření dodatku k této Smlouvě). 
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Článek III. 
Práva a povinnosti smluvních stran a finanční vypořádání dotace 

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

1. Použít dotaci za účelem pořízení sanitního vozu, a to do 31. 12. 2018. 
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 prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy je účtem příjemce 
dotace. 

4. Vést řádně a odděleně v účetní evidenci čerpání prostředků od poskytovatele dotace.  
5. Příjemce dotace prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy nemá žádné pohledávky 

po lhůtě splatnosti ve vztahu k poskytovateli dotace 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. 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. 

7. Uvádět viditelně na všech písemnostech souvisejících s pořízením sanitního vozu, že 
toto pořízení bylo podpořeno Městem Litoměřice. Příjemce se zavazuje informovat 
veřejnost o činnostech podporovaných Městem Litoměřice.  

8. Předat poskytovateli dotace finanční vypořádání dotace nejpozději do 15. února roku 
následujícího po roce, na který byla dotace přiznána.  

9. Na originálech dokladů proplácených z dotace Města Litoměřice bude uvedeno:  
„Tento náklad je hrazen z dotace Města Litoměřice“. 

10. Příjemce dotace bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a 
dalších údajů uvedených v této Smlouvě, včetně výše a podmínek poskytnutí dotace. 

11. Smluvní strany současně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, 
není označován za obchodní tajemství. Město Litoměřice je oprávněno, pokud 
postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, poskytovat veškeré informace o této Smlouvě a o jiných údajích 
tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o 
daňových podkladech, předávacích protokolech či jiných písemnostech). Vzhledem k 
veřejnoprávnímu charakteru Města Litoměřice souhlasí příjemce dotace se 
zveřejněním veškerých údajů týkajících se či souvisejících s plněním dle této Smlouvy 
podle zákona č. 106/1999 Sb., a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 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 
postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
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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 provádí Odbor sociálních 
věcí a zdravotnictví MěÚ Litoměřice; příjemce dotace se zavazuje poskytovat 
pracovníkům tohoto odboru veškerou potřebnou 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, 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. 

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 podle odst. 3 tohoto článku.  
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, 
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c) příjemce dotace je v likvidaci, nebo s ním bylo zahájeno insolvenční řízení podle 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, 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) 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 
čerpáním poskytnuté dotace po dobu 10 let od ukončení platnosti této Smlouvy, 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 
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.  
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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 této Smlouvy. Za porušení této povinnosti 
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 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 
tato smlouva platně uzavřena dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti 
nabývá dnem zveřejnění 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 
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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: 

………………………… ………………………… 
 Ing. Pavel Grund Ing. Radek Lončák, MBA 
 místostarosta předseda představenstva a.s. 

 



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

 
 

N  Á  V  R  H     D  O     Z M 
 
 
pro jednání ZM dne: 7. 12. 2017 

předkládá: místostarosta Ing. Pavel Grund 

 

Návrh: Schválení poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Litoměřice  

a Nemocnicí Litoměřice a.s. 

 

Odůvodnění: 
Nemocnice Litoměřice a.s. požádala o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Litoměřice. 
Poskytnuté finanční prostředky budou využity na provoz lůžkového zdravotnického zařízení v roce 2018, 
konkrétně na dorovnání mzdových nákladů nad rámec plateb od zdravotních pojišťoven, dorovnání 
nákladů na ústavní pohotovostní službu a na pokrytí mzdových nákladů pro herní terapeuty dětského 
oddělení.  
Přílohou tohoto návrhu je veřejnoprávní smlouva, která byla konzultována s Kanceláří starosty  
a tajemníka. 
Požadované finanční prostředky jsou zahrnuty do rozpočtu města na rok 2018. 
 
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace Nemocnici Litoměřice a.s., se sídlem Žitenická 2084, 
412 01 Litoměřice, IČO: 06199518, ve výši 16.550.000,- Kč určené na provoz lůžkového zdravotnického 
zařízení. ZM zároveň schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace (smlouva viz. 
příloha originálu zápisu). 
 
 
 
Podpis navrhovatele:                                            Přijaté usnesení ZM č.:                                              
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SMLOUVA č. SOC/x/2017 O POSKYTNUTÍ INDIVIDUÁLNÍ DOTACE 
Z ROZPOČTU MĚSTA LITOMĚŘICE 

(dále jen „Smlouva“) 
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, 412 01 Litoměřice  
zastoupeno: místostarostou města Ing. Pavlem Grundem 
bankovní spojení: Komerční banka a. s., č. účtu: 19-1524471/0100 
na straně jedné jako poskytovatel dotace nebo Město Litoměřice 

a 

Nemocnice Litoměřice, a.s. 
IČO: 06199518 
se sídlem: Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice 
zastoupena: předsedou představenstva Ing. Radkem Lončákem, MBA  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
č. účtu: 24734471/0100 

ze strany druhé jako příjemce dotace 
 

společně též jako smluvní strany 

uzavírají níže uvedeného dne tuto Smlouvu 

Článek I. 
Výše a způsob poskytnutí individuální 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 Zastupitelstva města Litoměřice 
č ……../../2017, ze dne 7. 12. 2017, poskytuje ze svého rozpočtu na rok 2018 
individuální dotaci ve výši 16.550.000,- Kč (slovy: šestnáct milionů pět set padesát 
tisíc korun českých). 

2. Dotace je příjemci poskytnuta takto: 
- na mzdové náklady včetně sociálního a zdravotního pojištění částka ve výši 

15.000.000,- Kč, 
- na ústavní pohotovostní službu částka ve výši 1.000.000,-Kč, 
- na mzdové náklady včetně sociálního a zdravotního pojištění herních terapeutů 

dětského oddělení částka ve výši 550.000,-Kč. 
3. Dotace bude poskytnuta příjemci postupně, v měsíčních splátkách takto: 

- částka 1.379.167,- Kč v měsíci lednu 2018, 
- částka 1.379.167,- Kč v měsíci únoru 2018, 
- částka 1.379.167,- Kč v měsíci březnu 2018, 
- částka 1.379.167,- Kč v měsíci dubnu 2018, 
- částka 1.379.167,- Kč v měsíci květnu 2018, 
- částka 1.379.167,- Kč v měsíci červnu 2018, 
- částka 1.379.167,- Kč v měsíci červenci 2018, 
- částka 1.379.167,- Kč v měsíci srpnu 2018, 
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- částka 1.379.167,- Kč v měsíci září 2018, 
- částka 1.379.167,- Kč v měsíci říjnu 2018, 
- částka 1.379.167,- Kč v měsíci listopadu 2018, 
- částka 1.379.163,- Kč v měsíci prosinec 2018. 
Dotace bude poskytnuta příjemci bezhotovostně na jeho bankovní účet uvedený 
v záhlaví Smlouvy. Měsíční splátka dotace bude příjemci vyplacena vždy do konce 
příslušného kalendářního měsíce.  

4. 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.  

5. V případě, že bude příjemci dotace na základě jeho žádosti vydáno příslušným 
orgánem rozhodnutí o odejmutí oprávnění k poskytování zdravotních služeb  
ve smyslu § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách,  
ve znění pozdějších předpisů, zaniká dnem právní moci tohoto rozhodnutí jeho nárok 
na vyplácení dotace. V případě přerušení poskytování zdravotních služeb příjemcem 
ve smyslu § 26 téhož zákona, zaniká nárok příjemce na vyplácení dotace dnem 
přerušení uvedeným v oznámení příslušnému orgánu. Měsíční splátka může být 
v těchto případech vyplacena v poměrné výši. 

Článek II. 
Účel využití dotace 

1. Předmětem této Smlouvy je stanovení podmínek, za kterých poskytovatel poskytne 
příjemci dotaci na částečnou úhradu nákladů přímo souvisejících s poskytováním péče 
lůžkového zdravotnického zařízení „Nemocnice Litoměřice a.s.“ 

2. Dotace je poskytnuta účelově pouze na mzdové náklady (včetně sociálního  
a zdravotního pojištění), ústavní pohotovostní službu a na mzdové náklady (včetně 
sociálního a zdravotního pojištění) herních terapeutů dětského oddělení.  

3. O změně účelu využití dotace může poskytovatel rozhodnout po odůvodnění této 
změny příjemcem dotace (uzavření dodatku k této Smlouvě). 

Článek III. 
Práva a povinnosti smluvních stran a finanční vypořádání dotace 

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

1. Použít dotaci za účelem uvedeným v čl. II. této Smlouvy, a to do 31. 12. 2018. 
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 prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy je účtem příjemce 
dotace. 

4. Vést řádně a odděleně v účetní evidenci čerpání prostředků od poskytovatele dotace.  
5. Příjemce dotace prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy nemá žádné pohledávky 

po lhůtě splatnosti ve vztahu k poskytovateli dotace 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. 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. 
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7. Příjemce se zavazuje informovat veřejnost o činnostech podporovaných Městem 
Litoměřice.  

8. Předat poskytovateli dotace finanční vypořádání dotace nejpozději do 15. února roku 
následujícího po roce, na který byla dotace přiznána.  

9. Na originálech dokladů proplácených z dotace Města Litoměřice bude uvedeno:  
„Tento náklad je hrazen z dotace Města Litoměřice“. 

10. Příjemce dotace bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a 
dalších údajů uvedených v této Smlouvě, včetně výše a podmínek poskytnutí dotace. 

11. Smluvní strany současně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, 
není označován za obchodní tajemství. Město Litoměřice je oprávněno, pokud 
postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, poskytovat veškeré informace o této Smlouvě a o jiných údajích 
tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o 
daňových podkladech, předávacích protokolech či jiných písemnostech). Vzhledem k 
veřejnoprávnímu charakteru Města Litoměřice souhlasí příjemce dotace se 
zveřejněním veškerých údajů týkajících se či souvisejících s plněním dle této Smlouvy 
podle zákona č. 106/1999 Sb., a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 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 
postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

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 provádí Odbor sociálních 
věcí a zdravotnictví MěÚ Litoměřice; příjemce dotace se zavazuje poskytovat 
pracovníkům tohoto odboru veškerou potřebnou 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, 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. 

Článek V. 
Doba trvání smlouvy 

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do úplného vypořádání všech peněžitých 
nároků z této Smlouvy plynoucích nebo do ztráty nároku příjemce na vyplácení dotace 
v případě uvedeném v čl. I. odst. 5. této Smlouvy. 

2. Smlouvu lze ukončit na základě:  
• písemné Dohody obou smluvních stran.  
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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 podle odst. 3 tohoto článku.  
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., o úpadku a způsobech jeho řešení, 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) 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 
čerpáním poskytnuté dotace po dobu 10 let od ukončení platnosti této Smlouvy, 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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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 
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 této Smlouvy. Za porušení této povinnosti 
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.  
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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 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 
tato smlouva platně uzavřena dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti 
nabývá dnem zveřejnění této Smlouvy v ISRS. 

10. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
zveřejněním této Smlouvy v ISRS. 

11. 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. 

12. 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: 

………………………… ………………………… 
 Ing. Pavel Grund Ing. Radek Lončák, MBA 
 místostarosta předseda představenstva a.s. 



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

 
 

N  Á  V  R  H     D  O     Z M 
 
 
pro jednání ZM dne: 7. 12. 2017 

předkládá: místostarosta Ing. Pavel Grund 
 

 

 

Návrh: Poskytnutí finančního daru z rozpočtu města Litoměřice na podporu činnosti  

„Diakonie ČCE – Střediska křesťanské pomoci v Litoměřicích“ 

 
 
Odůvodnění: 
Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích požádala o poskytnutí finančního daru 
z rozpočtu města Litoměřice. Poskytnuté finanční prostředky budou využity na činnost sociálních služeb 
poskytovaných tímto poskytovatelem. Smlouva byla konzultována s Kanceláří starosty a tajemníka. 
Darovací smlouva je přílohou tohoto návrhu. 
 
Dopad do rozpočtu města: 
Rozpočet na tuto podporu je 250 000 Kč. Tato částka bude vyplacena ze schváleného rozpočtu na rok 
2017, ÚZ 6400 – podpora sociálních věcí 
 
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje poskytnutí finančního daru Diakonii ČCE – Středisku křesťanské pomoci v Litoměřicích, 
se sídlem Rooseveltova 719/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 46768041, ve výši 250 000 Kč. ZM zároveň 
schvaluje uzavření darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru z rozpočtu města Litoměřice (smlouva 
viz. příloha originálu zápisu). 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:                                                 Přijaté usnesení ZM č.:                                              
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DAROVACÍ SMLOUVA  
č. SOC/x/2017 

 
 

(uzavřená podle § 2055 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů)  

 

 

Město Litoměřice 
IČ: 00263958 

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

zastoupené místostarostou Ing. Pavlem Grundem 

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

na straně jedné jako dárce 

 

a 

  
Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích 
IČO: 46768041 

se sídlem: Rooseveltova 716/7, 412 01 Litoměřice                                                                                                     

zastoupena: ředitelkou Irenou Opočenskou 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., 

č. účtu: 887818339/0800 

ze strany druhé jako obdarovaný 

 

 

uzavírají tuto smlouvu 

 

 

I. 
 

1. Předmětem této darovací smlouvy je finanční dar. 

2. Dárce na základě této smlouvy daruje obdarovanému finanční částku ve výši       

250 000 Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun). Obdarovaný tento dar přijímá do 

svého vlastnictví. 

3. Smluvní strany se dohodly, že dar dárce poskytne nejpozději do 30-ti dnů od podpisu 

této smlouvy bezhotovostním převodem na účet č. 887818339/0800 

 

 
II. 

 
 

1. Tento dar byl schválen usnesením č. X/X/2017 Zastupitelstva města dne X.X.2017. 

2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž po jednom vyhotovení 

obdrží dárce a obdarovaný. 
3. Smluvní strany si před podpisem tuto smlouvu řádně přečetly a svůj souhlas 

s obsahem jednotlivých ustanovení této smlouvy stvrzují svým podpisem. 
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III. 

 
1. Plnění z této smlouvy se považuje za bezúplatné plnění poskytnuté na účely ve smyslu 

ustanovení § 15 odst. 1 nebo § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 

ve znění pozdějších předpisů. 

 

IV. 
 

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

zveřejněním této Smlouvy v ISRS. 
2. 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. 
3. 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. 
4. 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. 

 

 

V Litoměřicích dne: V Litoměřicích dne: 

 

 

 

 ..………………….……     ..………………….…… 

      Město Litoměřice  Diakonie ČCE – Středisko 

křesťanské pomoci v 

Litoměřicích 



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

 
 

N  Á  V  R  H     D  O     Z  M 
 

 

pro jednání ZM dne: 7.12.2017 

předkládá: místostarosta Ing. Pavel Grund 
 

 

Návrh:  

Převod poskytnuté dotace ze služby na službu v rámci poskytovatele sociálních služeb – Diakonie 

ČCE, Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích  

 

 

Odůvodnění:   

Poskytovatel sociálních služeb Diakonie ČCE, Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích podal žádost 

o převedení částky 70 000 Kč z dotace určené na mzdy pracovníků sociální služby „Sociální rehabilitace“ 

na mzdy pracovníků sociální služby „Centrum denních služeb“ (viz žádost, která je přílohou návrhu). 

Dotace byla poskytnuta v rámci programu Podpora sociálních služeb pro rok 2017. Odbor sociálních věcí 

doporučuje vyhovět žádosti v plném rozsahu, tedy rozhodnout o převedení částky 70 000 Kč určené 

na mzdové náklady v rámci smlouvy číslo SOC 18/2017, ze sociální služby ID 4894760 na mzdové 

náklady služby ID 7041080.  

Odbor sociálních věcí doporučuje převod těchto prostředků legislativně upravit formou dodatku ke 

smlouvě (viz příloha), který byl připraven Kanceláří starosty a tajemníka. 

RM na svém jednání 21.11.2017 doporučila ZM návrh schválit.  

 

Dopad do rozpočtu města: 
Nemá dopad do rozpočtu města. Jedná se o převody v rámci již přidělených dotací. 

 

 

Návrh na usnesení: 

 

A) ZM  s c h v a l u j e  převedení části poskytnuté dotace ve výši 70 000 Kč z celkové částky 125 000 Kč 

na sociální službu Diakonie ČCE, Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích „Centrum denních služeb“ 

(ID 7041080) ze sociální služby „Sociální rehabilitace“  (ID 4894760). 

 

B) ZM s c h v a l u j e  uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. SOC 18/2017 (viz příloha orig. zápisu). 

 

 

 

 

 

 

Podpis navrhovatele:                                                 Přijaté usnesení ZM č.:                
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Město Litoměřice, IČ: 00263958, 
se sídlem: Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, 412 01 

zastoupeno: místostarostou města Ing. Pavlem Grundem 

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

ze strany jedné jako poskytovatel nebo Město,  

 

a 

 

Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích, IČ: 46768041 
se sídlem: Rooseveltova 716/7, 412 01 Litoměřice                                                                                                     

zastoupena: ředitelkou Irenou Opočenskou 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

č. účtu: 887818339/0800 

ze strany druhé jako příjemce, 
 
uzavírají níže uvedeného dne tento Dodatek 

 

 

DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ č. SOC 18/2017 O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA LITOMĚŘICE 

 (dále jen „Dodatek“) 
 
 
 

Článek I. 
Úvodní ustanovení 

 

1. Poskytovatel na základě žádosti příjemce podané podle § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb.  

a v souladu s ust. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a ve smyslu usnesení 

Zastupitelstva města Litoměřice č. 45/32017 ze dne 27.4.2017, poskytl ze svého rozpočtu na rok 2017 

dotaci na výdaje spojené se sociální službou „Sociální rehabilitace“, identifikátor sociální služby 

4894760, ve výši 125 000 Kč (slovy: sto dvacet pět tisíc korun českých) na základě smlouvy  

č. SOC 18/2017 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Litoměřice. 

 

2. Poskytovatel na základě žádosti příjemce podané podle § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb.  

a v souladu s ust. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a ve smyslu usnesení 

Zastupitelstva města Litoměřice č 45/3/2017. ze dne 27.4.2017, poskytl ze svého rozpočtu na rok 2017 

dotaci na výdaje spojené se sociální službou „Centrum denních služeb“, identifikátor sociální služby 

7041080, ve výši 250 000 Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých) na základě smlouvy  

č. SOC 18/2017 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Litoměřice. 

 

 

Článek II. 
Změna výše poskytnutých dotací 

  

1. Poskytovatel na základě žádosti příjemce ze dne 7.11. 2017 souhlasí s převodem nevyčerpané dotace na 

mzdové výdaje spojené se sociální službou „Sociální rehabilitace“, identifikátor sociální služby 

4894760, ve výši 70 000 Kč (slovy: sedmdesát tisíc korun českých) na mzdové výdaje spojené se 

sociální službou „Centrum denní služeb“, identifikátor sociální služby 7041080. 

 

2. Převedená část dotace ve výši 70 000 Kč (slovy: sedmdesát tisíc korun českých) bude využita výhradně 

na mzdové náklady související s poskytováním sociální služby „Centrum denních služeb“, identifikátor 

sociální služby 7047080, přičemž z dotace lze hradit pouze osobní náklady pracovníků uvedených v  

§ 115 zákona 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). 
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Článek III. 
Závěrečná ustanovení 

 

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž po dvou vyhotoveních obdrží 

poskytovatel a příjemce. 

 

2. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto Dodatku, a že je projevem jejich pravé a 

svobodné vůle, a že nebyl ujednán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

 

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

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

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný 

údaj v tomto Dodatku není označován za obchodní tajemství. 

 

4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu poskytovatele a příjemce. 

 

5. Ustanovení smlouvy č. SOC 18/2017 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Litoměřice o poskytnutí 

dotace z rozpočtu města Litoměřice, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nadále účinné 

v dosavadním znění. 

 

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. 

 

 

V Litoměřicích dne:      

 

 

Za poskytovatele:      Za příjemce: 

 

 

 

 

 

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

        Ing. Pavel Grund                        Irena Opočenská  

          místostarosta                                                 ředitelka                 
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SMLOUVA č. SOC/18/2017 O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA 
LITOMĚŘICE  

(dále jen „Smlouva“) 
k účelu dotace na „Podporu sociálních služeb“ 

a to na období  1.1.2017 – 31.12.2017 
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 Ing. Pavlem Grundem 
bankovní spojení: Komerční banka a. s., č. účtu: 1524471/0100 
na straně jedné jako poskytovatel dotace nebo Město Litoměřice 
 
a 
 
Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích 
IČO: 46768041 
se sídlem: Rooseveltova 716/7, 412 01 Litoměřice                                                                                                      
zastoupena: ředitelkou Irenou Opočenskou 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., 
č. účtu: 887818339/0800 
ze strany 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. 45/3/2017, ze dne 27.4.2017, poskytuje ze svého rozpočtu na 
rok 2017 dotaci na výdaje spojené se sociální službou „Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v 
Litoměřicích“ ve výši 905 000 Kč (slovy: devětsetpěttisíc korun českých). 

 
 Název soc. služby         druh soc. služby identifikátor částka v Kč 
Centrum denních služeb Centra denních služeb 7041080 250 000 
Domov pro matky 
s dětmi 

Azylové domy 4731306 430 000 

Podpora samostatného 
bydlení – Centrum 
sociálních služeb 
Klobouk Diakonie 

Podpora samostatného 
bydlení 

2987242 100 000 

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace 4894760 125 000 
 
dále jen „sociální služba“. 
 

2. Dotace bude poskytnuta příjemci dotace jednorázově, převodem na jeho účet uvedený v záhlaví 
Smlouvy. Dotace bude vyplacena do 30 dnů od podpisu Smlouvy.  
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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 „Diakonie ČCE – Středisko 
křesťanské pomoci v Litoměřicích“, a lze ji použít pouze na úhradu mzdových nákladů, přičemž 
z dotace lze hradit pouze osobní náklady pracovníků uvedených v § 115 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. 91, č. 92, č. 94, č. 96 
k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do Základní sítě sociálních služeb 
Ústeckého kraje na období 2016-2018, vydané poskytovateli Ústeckým krajem dne 15.12.2016 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 

31.12.2017. 
 

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. 563/19991Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

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

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. 
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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. Příjemce dotace bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů 
uvedených v této Smlouvě, včetně výše a podmínek poskytnutí dotace. 

15. Smluvní strany současně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není označován 
za obchodní tajemství. Město Litoměřice je oprávněno, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat veškeré informace o této 
Smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny 
(např. o daňových podkladech, předávacích protokolech či jiných písemnostech). Vzhledem k 
veřejnoprávnímu charakteru Města Litoměřice souhlasí příjemce dotace se zveřejněním veškerých 
údajů týkajících se či souvisejících s plněním dle této Smlouvy podle zákona č. 106/1999 Sb., a zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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., o registru smluv. 

   

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 
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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.   
 

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,   
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., o úpadku a způsobech jeho řešení, 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. 
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7. Příjemce dotace je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související s poskytováním sociální 
služby a prokazující čerpání poskytnuté dotace na tuto službu po dobu 10 let od ukončení financování 
této služby 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 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. 
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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. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 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: 
 
…………………………….     …........................................ 
        Ing. Pavel Grund                         Irena Opočenská 
          místostarosta                       ředitelka                                      
 
 
 
 
  
 
 
 
 



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

 
 

N  Á  V  R  H     D  O     Z  M 
 
 
 
pro jednání ZM dne: 7.12.2017 

předkládá: Ing. Pavel Grund 

 

Návrh: Dotační program – Podpora sociálních služeb pro rok 2018 

 

 
Odůvodnění: 

V roce 2018 budou sociální služby financované tzv. vyrovnávací platbou. Všichni poskytovatelé 
sociálních služeb, jejichž sociální služby jsou součástí Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na 
období 2016-2018 obdrží od Ústeckého kraje Pověření k zajištění dostupnosti poskytování sociální 
služby. Město Litoměřice se v rámci smlouvy o poskytnutí dotace k tomuto pověření připojí.   
Dotační program bude po schválení Zastupitelstvem města zveřejněn od 11. 12. 2017. Žádosti budou 
přijímány v termínu od 15. 1.  2018 do 31. 1. 2018. 
Dotační podmínky a smlouva o poskytnutí dotace byla konzultována s Kanceláří Starosty a Tajemníka. 
Přílohou návrhu je Dotační program, vzor Smlouvy o poskytnutí dotace. 
 
Dopad do rozpočtu města: 

a) ÚZ 06043/6400 – Podpora soc. služeb (dot. program)  
 
 
Návrh na usnesení: 

 
ZM schvaluje dotační program Podpora sociálních služeb pro rok 2018 a vzorové znění smlouvy o 
poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:                                                 Přijaté usnesení RM č.:                                              
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Dotační program 

„Podpora sociálních služeb pro rok 2018 “ 
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Na základě usnesení Zastupitelstva města Litoměřice č. …………….. ze dne …………………. vyhlašuje 

město Litoměřice výzvu pro poskytovatele sociálních služeb na předkládání žádostí o dotaci na rok 

2018. 

Účel dotace 

 

Dotaci lze poskytnout na financování základních druhů a forem sociálních služeb, v rozsahu 

stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky 

jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném 

znění. Dotace se neposkytuje na zajištění fakultativních činností (viz §35 odst. 4 zákona o sociálních 

službách). 

Zdůvodnění výzvy 

 

Podpora sociálních služeb ve městě Litoměřice vychází z potřeby udržení stávající sítě registrovaných 

sociálních služeb. Sociální služby saturují potřeby občanů, kteří se nachází v nepříznivé sociální situaci 

z důvodu věku, zdravotního stavu nebo jiné tíživé sociální situace.  

Předpokládaný objem alokovaných finančních prostředků pro rok 2018 je 8 000 000,-Kč.  

 

Okruh oprávněných žadatelů 

 

O dotaci mohou žádat fyzické nebo právnické osoby s trvalým bydlištěm nebo sídlem na území ČR, 

které poskytují sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. 

Oprávněným žadatelem nejsou příspěvkové organizace zřízené městem Litoměřice.  

Žadatel může žádat o dotaci pouze na sociální službu, která je zařazena do Základní sítě sociálních 

služeb Ústeckého kraje a místem poskytování služby je území města Litoměřice. Žadatel doloží 

Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do Základní sítě 

sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016-2018. 

Žadateli o dotaci nemohou být politické strany ani subjekty na politické strany napojené.  

Žadatel nesmí mít ke dni podání žádosti nesplacené závazky po lhůtě splatnosti vůči městu Litoměřice 

nebo jeho příspěvkovým organizacím. 

Přidělenou dotaci lze čerpat pouze po dobu stanovenou ve smlouvě, a to od 01.01.2018 do 

31.12.2018. 
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Pokyny k vyplnění Žádosti o dotaci 

 

Žadatel je povinen zpracovat žádost na předepsaném formuláři v českém jazyce. Formulář obsahuje 

zejména povinné údaje podle § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, v platném znění.  

Řádně vyplněná a statutárním zástupcem žadatele podepsaná Žádost se v papírové podobě 

odevzdává na podatelnu Městského úřadu Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, a to 

včetně všech příloh.  

V případě, že žadatel podává žádosti o dotaci na více služeb, vloží všechny své písemné žádosti  

do jedné obálky a přiloží povinné přílohy. V průvodním dopise uvede seznam všech přiložených 

žádostí.  Obálka musí být označena „Neotevírat - Podpora sociálních služeb 2018“ a v levém horním 

rohu musí být uveden žadatel o dotaci a počet žádostí. 

Povinné přílohy žádosti:  
- Příloha žádosti č. 1 – Zdroje financování služby. 

- Příloha žádosti č. 2 – Provozní a mzdové náklady služby – příloha má několik stran!!! 

- Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do Zá-

kladní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016 – 2018 (ověřená kopie, včetně 

příloh). 

- Doklad o právní subjektivitě žadatele (prostá kopie). 

- Doklad o volbě nebo jmenování statutárního zástupce (prostá kopie). 

- Potvrzení banky o zřízení účtu u peněžního ústavu nebo kopie smlouvy o založení běžného 

účtu u peněžního ústavu (prostá kopie). 

- Kopie rozhodnutí o registraci služby (prostá kopie). 

- Ceník služeb (v případě, že je služba poskytována za úplatu). 

- Smlouva o nájmu prostor, ve kterých je služba poskytována, případně jiný dokument o vlast-

nictví nebo užívání prostor (prostá kopie). 

 

Lhůta pro podání žádosti 

 

Zpracované žádosti o poskytnutí dotace se podávají v termínu od 15.01.2018 do 31.01.2018. Žádosti 

doručené po uzavření výzvy budou automaticky vyřazeny (pro žádosti doručované poštou není 

rozhodující datum razítka na obálce, ale datum a čas doručení žádosti vyhlašovateli výzvy). 
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Lhůta pro rozhodnutí o žádosti 

 

Dotace jsou schvalovány Radou a Zastupitelstvem města Litoměřice. 

Výsledky dotačního řízení budou zveřejněny nejpozději do 31.05.2018 na webových stránkách města 

Litoměřice. 

S úspěšným žadatelem uzavře vyhlašovatel výzvy Smlouvu o poskytnutí dotace. Žadatelé, kterým 

nebude dotace přiznána, budou písemně vyrozuměni a bude jim sdělen důvod nevyhovění jejich 

žádosti.  

Lhůta pro rozhodnutí Rady a Zastupitelstva města Litoměřice ve věci přidělení/nepřidělení dotace a 

určení její výše je stanovena do 22.05.2018. 

Podmínky pro poskytnutí dotace 

 

Žádost o dotaci musí být zpracována na předepsaném formuláři, vytištěna a podepsána statutárním 

zástupcem žadatele, musí být úplná se všemi požadovanými náležitostmi (včetně příloh) a splňovat 

podmínky dotačního programu: 

- Žádost je odevzdána ve stanoveném termínu podávání žádostí. 

- Žadatel je oprávněn žádat o dotaci dle stanoveného okruhu žadatelů. 

Poskytnutím dotace přistoupí město Litoměřice k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti 

poskytování sociální služby zařazené do Základní sítě sociálních služeb.  

Finanční prostředky poskytnuté z veřejných zdrojů na základní činnosti konkrétní sociální služby, 

nesmí v součtu překročit výši vyrovnávací platby stanovené v pověření. Příjemci dotace zodpovídají 

za nepřekročení výše vyrovnávací platby. 

Město Litoměřice jakožto poskytovatel účelové dotace si vyhrazuje právo monitorovat organizace, 

které žádají o účelovou dotaci na poskytování sociálních služeb z rozpočtu města Litoměřice či 

organizace, se kterými byla uzavřena Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města 

Litoměřice. 

Kritéria pro hodnocení žádostí: 

 

Hodnotící proces začíná podáním žádosti v řádném termínu a končí rozhodnutím Rady nebo 

Zastupitelstva města Litoměřice o schválení výše dotace vybraným žadatelům. Všechny žádosti, které 

byly řádně doručeny se všemi náležitostmi a přílohami, budou dále hodnoceny:  
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1) Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti: 

Kontrolu formálních náležitostí, úplnosti a přijatelnosti povinných součástí žádosti provede pracovník 

odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Město Litoměřice má právo vyzvat žadatele k opravě či 

doplnění žádosti včetně příloh do 30 dní od data ukončení přijmu žádostí. Nedoplnění nebo 

neopravení žádosti ve stanovené lhůtě je důvodem, aby nebyla žádost dále hodnocena. 

2) Hodnocení dle kritérií a doporučení výše dotace: 

Odborné hodnocení žádostí provedou pracovníci odboru sociálních věcí a zdravotnictví, kteří jsou 

zodpovědní za doporučení výše dotace. 

Základní kritéria pro hodnocení:  

- Předložená žádost je bez formálních nedostatků. 

- Služba vychází z cílů a návrhových opatření Komunitního plánu sociálních služeb (KPSS) města 
Litoměřice. 

- Žadatel se aktivně podílí na procesu KPSS. 

- Spolupráce poskytovatele služby s městem Litoměřice. 

- Vyhodnocení monitorování služby v průběhu předchozího roku.  

- Zkušenosti žadatele s prací s cílovou skupinou občanů. 

- Hodnocení obsahu a potřebnosti projektu poskytování sociální služby. 

- Hodnocení rozpočtové stránky projektu poskytování sociální služby. 

 

Maximální výše dotace je 20 % nákladů sociální služby, které žadatel předloží v Příloze č. 2 - 
Provozní a mzdové náklady služby.  

 

Kontrola nakládání s dotacemi 

Kontrola nakládání s dotacemi a kontrola vyúčtování přidělených dotací je prováděna 
pověřenými pracovníky města Litoměřice v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě (zákon o finanční kontrole). Finanční kontrolu čerpání dotace 
provádí útvar kontroly a interního auditu Městského úřadu Litoměřice. 

Ověření kvality (monitoring) poskytování sociální služby provádí odbor sociálních věcí a 
zdravotnictví Městského úřadu Litoměřice. 

 

Povinnosti příjemců dotace 

 

Povinnosti příjemců dotace jsou uvedeny ve Smlouvě o poskytnutí dotace. 
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Závěrečná ustanovení 

 
Žadatelé o dotaci zodpovídají za pravdivost údajů obsažených v žádostech i poskytnutých dokladech. 
Při zjištění nesrovnalostí jsou žadatelé povinni tyto nesrovnalosti objasnit. Při zjištění zkreslených 
nebo nepravdivých údajů a také pokud žadatel nedostatečně objasní nesrovnalosti, je jeho žádost 
vyřazena z hodnocení. Rada města Litoměřice může v takovém případě dát Zastupitelstvu 
doporučení, aby žadatele pro daný rok vyloučilo z dotačního programu a pokud mu již byl příspěvek 
vyplacen, doporučí zastupitelstvu města požadovat jeho vrácení v plné výši.  
 
V případě poskytnutí dotace mohou být finanční prostředky využity pouze na platbu mzdových ná-

kladů (a to dle § 115 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění). 

Na poskytnutí dotace není právní nárok. 

1. Vyhlašovatel má právo kdykoli zrušit dotační program a zastavit sběr žádostí. 
2. Vyhlašovatel má právo kdykoli doplnit informace týkající se sběru žádostí. 
3. Vyhlašovatel doporučuje žadatelům sledovat průběžně webové stránky města Litoměřice pro 

případné doplnění nebo změnu informací. 
 
Písemné dokumenty související s tímto vyhlášeným programem: 

• Vzor žádosti o dotaci. 

• Příloha žádosti č. 1 – Zdroje financování služby. 

• Příloha žádosti č. 2 – Provozní a mzdové náklady služby – příloha má několik stran!!! 

• Vzor Smlouvy o poskytnutí dotace. Formulář závěrečné zprávy 
 
Časový rámec dotačního programu: 

Dotační program nabývá účinnosti dnem vyhlášení programu  11.12.2017. 

Příjem žádostí o dotaci od 15.1.2018 do 31.1.2018. 

Zveřejnění výsledků dotačního řízení do 31.5.2018. 

Finanční vypořádání poskytnuté dotace do 15.02.2019.     
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SMLOUVA Č. SOC/x/2017 O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA 
LITOMĚŘICE 

(dále jen „Smlouva“) 
k účelu dotace na „Podporu sociálních služeb“ 

a to na období 1.1.2018 – 31.12.2018 
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 Ing. Pavlem Grundem 
bankovní spojení: Komerční banka a. s., č. účtu: 19-1524471/0100 
na straně jedné jako poskytovatel dotace nebo Město Litoměřice 

a 

Název organizace 
IČO: 
se sídlem: 
zastoupena:  
bankovní spojení:  
č. účtu:  

ze strany 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…/…/2018, ze dne ………2018, poskytuje ze svého rozpočtu na rok 2018 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“. 
 

2. Dotace bude poskytnuta příjemci dotace jednorázově, převodem na jeho účet uvedený 
v záhlaví Smlouvy. Dotace bude vyplacena do 30 dnů od podpisu Smlouvy.  
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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 nákladů, přičemž 
z dotace lze hradit pouze osobní náklady pracovníků uvedených v § 115 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 2016-2018, 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 31.12.2018. 

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

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

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 
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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. Příjemce dotace bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a 
dalších údajů uvedených v této Smlouvě, včetně výše a podmínek poskytnutí dotace. 

15. Smluvní strany současně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, 
není označován za obchodní tajemství. Město Litoměřice je oprávněno, pokud 
postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, poskytovat veškeré informace o této Smlouvě a o jiných údajích 
tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o 
daňových podkladech, předávacích protokolech či jiných písemnostech). Vzhledem k 
veřejnoprávnímu charakteru Města Litoměřice souhlasí příjemce dotace se 
zveřejněním veškerých údajů týkajících se či souvisejících s plněním dle této Smlouvy 
podle zákona č. 106/1999 Sb., a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 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., o registru smluv. 

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 
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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, 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, 
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,   
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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 
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.  
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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. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
zveřejněním této Smlouvy v ISRS. 
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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: 

………………………… ………………………… 
 Ing. Pavel Grund xxx 
 místostarosta ředitel 

 



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

 
 

N  Á  V  R  H     D  O     Z  M 
 

 
pro jednání ZM dne: 7.12.2017 
předkládá: místostarosta Ing. Pavel Grund 
 
 
 
 

Návrh:  
Program podpory fairtradových aktivit a globální odpovědnosti v Litoměřicích na  
rok 2018 
 
 
 
Odůvodnění: 
Město Litoměřice ze svého rozpočtu na rok 2018 vyčlenilo částku 40 000 Kč na poskytnutí 
finanční dotace z Programu podpory fairtradových aktivit a globální odpovědnosti v Litoměřicích. 
Dotační program bude po schválení Radou města zveřejněn od 11. 12. 2017 na webových 
stránkách města. Žádosti budou přijímány v termínu od 22. 1. 2018 do 9. 2. 2018. 
Dotační podmínky a smlouva o poskytnutí dotace byla konzultována s kanceláří starosty a 
tajemníka. 
Přílohou návrhu je Dotační program a vzor Smlouvy o poskytnutí dotace. 
RM na svém jednání 21.11.2017 doporučila ZM návrh schválit.  
 
 
Dopad do rozpočtu města: 
Poskytnuto z rozpočtu odboru OSVaZ na rok 2018 - ÚZ 06018/6300 – Dotace Fair trade. 
 
 
Návrh na usnesení: 
ZM  s c h v a l u j e  pravidla pro poskytování finančních dotací z Programu podpory 
fairtradových aktivit a globální odpovědnosti v Litoměřicích pro rok 2018 a  u k l á d á  odboru 
SVaZ jeho vyhlášení; současně s c h v a l u j e  vzorovou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 
dotace (program a smlouva viz příloha orig. zápisu). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:                                                 Přijaté usnesení ZM č.:                
 
 
 



  

 

 
Program podpory fairtradových aktivit a globální odpovědnosti v Litoměřicích 
 
 
Realizátor programu: Město Litoměřice  
 
Předmět a účel dotace:  

- Dotace je určena jako kompenzace nákladů fairtradových aktivit a globální 
odpovědnosti konající se na území Litoměřic.  

 
Kritéria pro přiznání finanční dotace:  

- aktivita musí obsahovat konkrétní a kontrolovatelný záměr s reálným rozpočtem  
- aktivita musí být realizována v roce 2018  
- aktivita musí být zpracována na předepsaném formuláři  
- na aktivitu lze poskytnout dotaci z rozpočtu města pouze z jednoho dotačního 

programu Města Litoměřice  
 
Předpokládaný objem alokovaných finančních prostředků pro rok 2018 je 40 000 Kč.  
 
Způsob financování aktivit:  

- dotace může tvořit až 100% uznatelných nákladů projektu, maximálně však 
6000 Kč  

- z dotace lze hradit náklady prokazatelně související s aktivitou, jako jsou materiálové 
náklady, služby (poradenské, nájemné, ozvučení, apod.), dohody o provedení práce 
a o pracovní činnosti (např. pro lektora), odměny do soutěží a fairtradové občerstvení 
při osvětových aktivitách  

- z dotace nelze hradit náklady prokazatelně nesouvisející s realizací projektu  
- na dotaci není právní nárok.  

 
Žádost o finanční dotaci:  

- Žadatelem může být:  
1) fyzická osoba starší 18 let  
2) právnická osoba  
- Předložení žádosti:  
1) žádost o poskytnutí dotace je nutné vyplnit v elektronickém formuláři včetně příloh. 

Formulář je dostupný na internetových stránkách Města Litoměřice v sekci Dotace a 
granty: https://www.litomerice.cz/dotace-a-granty a dále na stránkách Zdravého 
města http://zdravemesto.litomerice.cz/granty-a-dotace.html  

2) elektronickou žádost přijímáme od 22.1.2018 do 9.2.2018 



3) do 5 pracovních dnů od odeslání elektronické žádosti je nutné žádost včetně příloh 
předložit také v jednom tištěném vyhotovení osobně nebo poštou na adresu: 
Městský úřad Litoměřice, Bohdana Dojčinovičová, Mírové náměstí 15/7, 412 01 
Litoměřice. Tištěné vyhotovení musí být podepsáno statutárním zástupcem 
organizace / fyzickou osobou. Hodnocení žádostí:  

- žádosti, přijaté v řádném termínu a splňující všechny nutné náležitosti uvedené v 
odstavci -Žádost o finanční dotaci budou dále postoupeny k posouzení a rozhodnutí 
Řídící skupině pro fair trade a globální odpovědnost  

- hodnotící kritéria:  
1) navrhovaná aktivita odpovídá účelu Programu podpory fairtradových aktivit a globální 

odpovědnosti v Litoměřicích  
3) originalita aktivity  
4) hospodárnost rozpočtu  
5) přínos plánované aktivity  

 
Přidělení finanční dotace:  

- žadatelé budou písemně vyrozuměni o přidělení dotace nejpozději do 30. 3. 2018  
- přehled o přidělených dotacích bude zveřejněn na webových stránkách Města 

Litoměřice  
- finanční dotace bude převedena na účet žadatele na základě podpisu smlouvy o 

poskytnutí dotace  
 
Finanční vypořádání dotace a kontrola plnění podmínek dotace  

- finanční vypořádání dotace bude provedeno příjemcem do 1 měsíce po realizaci 
aktivity společně s krátkým hodnocením aktivity (nebo tiskovou zprávou) a 
fotodokumentací na adresu: bohdana.dojcinovicova@litomerice.cz a dále osobně 
nebo poštou s podpisem pověřené osoby na adresu: Městský úřad Litoměřice, 
Bohdana Dojčinovičová, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice a to na 
předepsaném formuláři  

- formulář závěrečné zprávy s finančním vypořádáním dotace je dostupný na 
internetových stránkách Města Litoměřice v sekci Dotace a granty: 
https//:www.litomerice.cz/dotace-a-granty a www.komplanlitomerice.cz/fairtradové-
město-litomerice 

- Kontrola nakládání s dotacemi a kontrola finančního vypořádání přidělených dotací je 
prováděna pověřenými pracovníky města Litoměřice v souladu se zákonem č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě (zákon o finanční kontrole). 
Finanční kontrolu čerpání dotace provádí útvar kontroly a interního auditu Městského 
úřadu Litoměřice.  

- v případě nevyužití poskytnuté dotace v plné výši, vrátí žadatel nevyužitou část 
dotace poskytovateli nejpozději do 31. 12. 2018  

 
Závěrečná ustanovení:  

- Tato pravidla nabývají účinnosti vyhlášením programu podpory Fairtradových aktivit a 
globální odpovědnosti v Litoměřicích dne 11.12. 2017.  

 
Vyřizuje Odbor sociálních věcí a zdravotnictví  
Bohdana Dojčinovičová (tel. 416 916 228) bohdana.dojcinovicova@litomerice.cz  
 
Děkujeme, že podporujete spravedlivý obchod a přispíváte ke globální odpovědnosti. 



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

 
 

N  Á  V  R  H     D  O     Z  M 
 

 

pro jednání ZM dne: 7.12.2017 

předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta 

zpracovala: Ing. Veronika Šturalová 

 

Návrh:  

Schválení Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice pro rok 2018 

 

 

Odůvodnění: 

Akční plán je souhrnem plánovaným investičních akcí města, které jsou obsaženy v rozpočtu na rok 2018. 

Součástí plánu je také multikriteriální hodnocení dopadů projektů na udržitelný rozvoj. Akční plán je 

přílohou tohoto návrhu. 

 

Příloha 1 Akční plán  

 

 

Dopad do rozpočtu města: 
Nemá dopad do rozpočtu města. 

 

 

 

Návrh na usnesení: 

ZM schvaluje Akční plán ke Strategickému plánu města Litoměřice pro rok 2018 (viz příloha orig. 

zápisu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis navrhovatele:                                                 Přijaté usnesení ZM č.:                                              

 

 



 
 

Akč ní  plá n ke Strátegičke mu plá nu rozvoje me stá Litome r iče 

Rozpoč tový  rok 2018 

Akční plán 2018 je již tradičním dokumentem informujícím o projektech a investicích, které budou v roce 2018 realizovány. Je doplněn seznamem hodnocení 

socioekonomického a environmentálního dopadu projektů (tzv. SEE hodnocení), které jsou zařazeny do aktuálního rozpočtu. Tento seznam je uveden v příloze 

č. 2 elektronické verze Akčního plánu (PDF). 

 Akční plán především: 

➢ zajišťuje, že rozvojové aktivity respektují finanční možnosti města 

➢ přispívá ke zvýšení důvěryhodnosti  - ukazuje, jaké jsou záměry a jak, kdy a za kolik budou realizovány 

➢ přispívá k efektivnosti řízení a snižuje plýtvání omezenými zdroji v dlouhodobém horizontu 

➢ přispívá k vyrovnanému rozvíjení všech klíčových rozvojových oblastí  

1. Co je a k čemu slouží Akční plán 
Akční plán je jedním z klíčových strategických dokumentů, který navazuje a konkretizuje schválený Strategický plán rozvoje města - SPRM*. Jedná se o 
dokument, který popisuje způsob naplňování SPRM v jednotlivých letech s ohledem na dostupné finanční prostředky. Právě vazba na rozpočet města, tedy 
schválené a připravené financování, jej činí odlišným od ostatních strategických dokumentů, jejichž hlavním cílem je stanovit vize, cíle a priority, ale bez 
konkrétních termínů a výše potřebných finančních zdrojů.  

Akční plán proto zahrnuje konkrétní seznam investic a projektů, které budou v daném roce realizovány a provazuje je s jednotlivými oblastmi a cíli SPRM. 
Tento způsob pomáhá přesně určit, kolik financí jde do té které rozvojové oblasti a jak se daří naplňovat priority strategického plánu.  

Akční plán je zamýšlen jako stručný a přehledný nástroj, určený zejména pro rychlou orientaci všech, kteří se podílejí na řízení města a dělají důležitá rozhodnutí 
o jeho budoucnosti, ale i těch, kteří mají zájem sledovat, jak se daří naplňovat vizi a cíle, které byly vtěleny do současného strategického plánu. Jeho ambicí je 
taktéž přispět k větší transparentnosti rozhodovacích procesů a přehlednosti rozdělování finančních prostředků prostřednictvím městského rozpočtu.   
 



 

* Strategický plán je klíčovým nástrojem strategického plánování, jež by měl být využit v následujících letech při řízení a rozvoji města. Strategický plán 
stanovuje vizi města a vytyčuje hlavní směry jeho rozvoje. Definuje prioritní oblasti, do kterých by měly přednostně směřovat finanční prostředky tak, aby 
docházelo k vzájemné synergii. Strategický plán rozvoje města Litoměřice byl zpracován poprvé v roce 2006, aktualizován v roce 2012 s vizí  do roku 2030.  
** V rámci projektu MISTRAL vznikla sada inovovaných metodik ke strategickému řízení, které jsou k dispozici na Oddělení projektů a strategií MěÚ. 
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2. Struktura Akčního plánu 
Akční plán respektuje základní strukturu strategického plánu v tom smyslu, že jednotlivé akce a projekty jsou provázány s konkrétními cíli SPRM a jsou takto i 
barevně odlišeny v prvním sloupci seznamu investičních akcí a projektů (viz dále). Akční plán obsahuje tyto základní informace: 

• název akce  

• popis akce  

• hodnocení dopadů na udržitelný rozvoj - přínosy a náklady (skóre) 

• odpovědnost za realizace akce (odbor, organizace města) 

• rozpočet včetně výše dotace, pokud byla poskytnuta 

• termín realizace (u víceletých uveden i přesah do dalších období) 

3. Jak se tvoří Akční plán 
Akční plán je vytvářen v průběhu roku předcházejícímu rok, na který je Akční plán určen. Proces jeho vzniku je úzce vázán na standardní rozpočtový proces a 
začíná zpravidla v květnu sběrem námětů od veřejnosti a končí na posledním jednání zastupitelstva města, kde se schvaluje rozpočet na následující rok 
(zpravidla prosinec). Tvorba Akčního plánu je popsána v samostatné metodice, která je součástí sady dokumentů ke strategickému řízení města Litoměřice. 

4. Akční plán - hodnocení dopadů a přínosů projektů  
Každá velká investice či zásadní rekonstrukce či jiný projekt neinvestičního charakteru mají nepochybně své přínosy, kvůli kterým se koneckonců připravují. 
Často však zamýšlená opatření mohou mít i vedlejší negativní dopady např. v podobě navýšení provozních nákladů, nákladů na opravy nebo dopadů na životní 
prostředí či kvalitu života obyvatel, které je třeba posoudit a vyhodnotit. Zároveň také mohou existovat alternativní nebo variantní řešení, které je třeba zvážit, 
neboť omezené finanční zdroje neumožňují realizovat všechny záměry, a je třeba vybrat ty, které nejlépe přispějí k řešení daného problému a další přesunout 
do zásobníku projektů na další období. 

Z těchto důvodů je součástí tvorby Akčního plánu také multikriteriální socioekonomické a environmentální hodnocení projektů (tedy dopady na oblast 
ekonomickou, sociální i životního prostředí), které slouží jako jeden z odborných podkladů pro konečné rozhodnutí ze strany zastupitelů, zda projekt (investice 
či opatření) bude či nebude v daném roce realizován.  

Hodnocení se provádí u investic nad 1 mil. Kč bez DPH a u neinvestičních projektů nad 500 tis. Kč bez DPH. Výjimky (např. havárie apod.), které hodnocení 
nepodléhají, a další informace jsou uvedeny v podrobné metodice** „Socioekonomické a environmentální hodnocení projektů“.  



STRAT. 

CÍL
NÁZEV POPIS

PRŮM. HODNOCENÍ 

DOPADŮ (-2 AŽ +2)
ODPOVĚDNOST

ROZPOČET

CELKEM

ROZPOČET 

2018

POLOŽKA V 

ROZPOČTU
DOTACE

TERMÍN 

REALIZACE
Nové investice a projekty

A.I Městská tržnice revitalizace prostoru městské tržnice 2 OÚR 7 200 3 600 8211/8200 0 2017-2018

A.III Pivovar Litoměřice 

rekonstrukce městského pivovaru I.etapa  

(brownfields)(realizace pouze v případě 

získání dotace) 2 OÚR 22 000 10 000 11 475 2018

B.I Jarní ulice

vybudování nové komunikace a děš'tové 

kanalizace. 1 OÚR 5 500 5 500 8211/8200 0 2018

B.I Odkup pozemků od SŽDC 

nákup pozemku pro budoucí úpravu na 

parkoviště 1 OSMM 2 500 2 500 4202/4000 0 2018

B.I Územní studie Litoměřice

zpracování územních studií veřejných 

prostranství Litoměřice 1 OÚR 1 794 180 8002/8200 1 614 2017-2019

B.II Automatické parkovací systém pro kola výstavba zařízení na ukládání kol  2 OÚR 13 499 1 350 8218/8202 12 149 2018

B.II

Objekt hromadného parkování u 

autobusového nádraží LITOMĚŘICE 

instalace hromadného zásuvného systému 

parkování v bývalém vlakovém tunelu 

(realizace pouze v případě získání dotace) 2 OÚR 106 000 20 000 44 500 2018 - 2020

B.II Ulice Palachova zvýšení bezpečnosti dopravy 2 OÚR 27 500 13 000 8217/8201 8 500 2017-2018

B.III Podzemmní kontejnerová stání 

instalace podzemních kontejnerů Družstevní 

ulice, Marie Majerové, Kostelní náměstí, 

Kulturní dům a ZŠ na Valech 1 OŽP 840 840 5805/5000 840 2018

B.III Mezibraní regenerace zeleně 1 OŽP 1 840 1 840 5805/5000 1 840 2018

C.I

MAP ORP LITOMĚŘICE (projekt MAS 

České středohoří )

zpracování Místního akčního plánu rozvoje 

škol na ORP Litoměřice 0 USPUR 760 95 95 2016 - 2018

C.I Masarykova ZŠ Litoměřice  

vybudování odborných učeben v půdním 

prostoru Masarykovy ZŠ (realizace pouze v 

případě získání dotace) 2 OŠKSPP 25 025 22 500 2018

C.I ZŠ Boženy Němcové

zajištění bezbariérovosti školy - výstavba 

výtahu, přizpůsobení vnitřního prostoru školy 

(realizace pouze v případě získání dotace) 2 OŠKSPP 3 000 2 850 2018

C.II Koupaliště III.

instalace solárních systému (III.etapa 

modernizace koupaliště) 2 OŽP 800 800 5805/5000 800 2018

C.II

KDH - stavební úpravy pro sportovní 

zázemí

rekonstrukce objektu v areálu Kasáren 

Dukelských hrdinů (realizace v případě 

získání dotace) 1 OÚR 6 500 2 600 8219/8200 3 900 2018

C.III Stará Radnice Litoměřice 

revitalizace objektu Staré Radnice, č.p. 171, 

(realizace pouze v případě získání dotace) 1 OŠKSPP 51 000 45 700 2018-2019

C.IV. Nemocnice Litoměřice  zhodnocení nemovitého majetku 0 5 241 5 241 0 2018

Akční plán - seznam investic a projektů na rok 2018  (v tis. Kč)



D.I MŠ Sluníčko - Alšova 33/86

zateplení obvodového pláště a 

výměna/zateplení střechy objektu MŠ 1 OŠKSPP 2 000 2 000 3308/3500 0 2018

D.I Srdíčko zateplení objektu 1 OSVaZ 3 000 3 000 0 2018

D.I Elektromobily nákup elektromobilů (6 x elektro , 3x hybrid) 1 OS 9 300 7 580 1 720 2018

D.I eEFEKTA LT-DD - udrž. Mobilita Dresden

posílit institucionální kapacitu obou měst při 

zavádění moderních environmentálně 

šetrných technologií do praxe veřejné správy 1 USPUR 8 300 3 300 9121/9100 2 970 2016-2018

D.I

Energ. služba se zaručeným výsledkem 

(EPC)

moderních environmentálně šetrných 

technologií do praxe veřejné správy 1 USPUR 65 000 6 500 9120/9100 0 2017-2026

D.I MobiLita21 

studie a analytické podklady pro rozvoj 

udržitelné městské mobility (průzkum 

dopravního chování a rozptylovou studi). 

Kampaně o udržitelné dopravě. 1 USPUR 1 250 604 9117/9100 483 2016-2018

D.I MOVECIT (nadace partnerství - němci)

zapojení měst a veřejnoprávních organizací 

do rozvoje a plánování udržitelné dopravy 1 USPUR 950 411 9117/9100 349 2018

D.I INNOVATE EnergieCities

inovatiní formy financování a finanční 

nástroje pro úspory energie a využití OZE v 

bytovém sektoru 1 USPUR 2 400 900 9813/9100 900 2017 -2020

D.I PATH 2030

zpracování Akčního plánu udržitelné 

energetiky a marketingové strategie, aktivity 

ZM 1 USPUR 1 495 281 9118/9100 42 2016 -2018

D.I STARDUST 

koncepce rozvoje moderních městských 

čtvrtí - eneregticky pasivní domy a 

elektromobilita (mezinárodní projekt 20 

partnerů) 1 USPUR 8 900 1 700 9814/9100 1 700 2017 - 2022

Celkem 368 599 89 926 164 927

STRAT. 

CÍL
NÁZEV POPIS

PRŮM. HODNOCENÍ 

DOPADŮ (-2 AŽ +2)
ODPOVĚDNOST

ROZPOČET

CELKEM

ROZPOČET 

2018

POLOŽKA V 

ROZPOČTU
DOTACE 

TERMÍN 

REALIZACE

Významné opravy a rekonstrukce

B.I Vavřinecká ulice kompletní rekonstrukce komunikace N OÚR 4 600 4 600 8211/8200 0 2018

C.I ZŠ Na Valech

výměna oken budova Masarykova, oprava a 

nátěry oken hlavní budova N OŠKSPP 2 275 2 275 3321/3500 0 2018

Celkem 6 875 6 875



NÁZEV PROJEKTU:

CELKOVÉ HODNOCENÍ:

Vazba na strategický cíl SPRM (např. A.I.1):

Projednáno s veřejností (uveďte způsob a datum): 

Dopad do běžných výdajů rozpočtu města po předání investice do 

užívání; označte znaménkem "+" nebo "-" :

Poprvé se dopad promítne do rozpočtu roku:

Aritmetický průměr hodnocení: 

Přínos pro / dopad na ekonomiku

 +2 až -2 (viz metodika hodnocení)

Přínos pro / dopad na společnost

+2 až -2 (viz metodika hodnocení)

Přínos pro / dopad na životní prostředí 

+2 až -2 (viz metodika hodnocení)

2 2 2

Jde o účelné opatření ,což znamená, že existuje jednoznačný 

přínos k plnění měřitelných cílů města, které je z hlediska 

města naléhavé a důležité, a současně 

-jde jednoznačně definovat hospodárnost a současně 

efektivnost investice (obé s pozitivními přínosy); 

Jedná se o výstavbu parkovací věže pro cyklisty, uložení kola 

bude zpoplatněno. Věž se nachází v blízkosti Labské 

cyklostezky, společně s doprovodným značením ji mohou 

využívat i turisti. Využití bude napojeno na InCard ČD. 

Předběžně stanovená cena parkovného 5 Kč/kolo.     

Jde o účelné opatření, což znamená, že existuje jednoznačný 

přínos k plnění měřitelných cílů města (, které je z hlediska 

města naléhavé a důležité  a současně 

-jde o jednoznačně kladný dopad na společnost  a kladný 

přínos lze vyčíslit a není malý   

Parkovací věž pro kola budou moci využívat obyvatelé. Vznikne 

velkokapacitní  prostor pro parkování kol s přímým napojením 

na další dopravní prostředky (Bus, ČD). Vznikne 118 

parkovacích míst.  

Jde o účelné opatření ,což znamená, že existuje jednoznačný 

přínos k plnění měřitelných cílů města, které je z hlediska 

města naléhavé a důležité a současně:

- jde o jednoznačně kladný dopad na životní prostředí, kladný 

přínos lze popsat, ale nelze jednoznačně vyčíslit ;

Výstavbou bude podpořena cyklistická doprava, která je 

ekologická.   Na ploše na parkovaní 6ti aut vznikne prostor pro 

zaparkování 118 kol. V rámci analýz již realizovaných instalací 

zařízení byl prokázán pokles CO2. Toto bude možno 

zmonitorovat až po spuštění provozu.    

Poznámky/komentáře

Studie proveditelnosti ANO

Projektová dokumentace (v jaké fázi) ANO

Architektonická studie NE

Energetický audit NE

Položkový rozpočet součástí projektové dokumentace

Projektový záměr

ne

Socioekonomické a environmentální hodnocení (SEE)

 / KARTA PROJEKTU /

Automatické parkovací systémy pro kola (Parkovací dům pro cyklisty aut.nád. (BIKE TOWER))

2

B.II

+

2016

2,00

Dílčí hodnocení v jednotlivých oblastech

Komentář/Odůvodnění



NÁZEV PROJEKTU:

CELKOVÉ HODNOCENÍ:

Vazba na strategický cíl SPRM (např. A.I.1):

Projednáno s veřejností (uveďte způsob a datum): 

Dopad do běžných výdajů rozpočtu města po předání investice do 

užívání; označte znaménkem "+" nebo "-" :

Poprvé se dopad promítne do rozpočtu roku:

Aritmetický průměr hodnocení: 

Přínos pro / dopad na ekonomiku

 +2 až -2 (viz metodika hodnocení)

Přínos pro / dopad na společnost

+2 až -2 (viz metodika hodnocení)

Přínos pro / dopad na životní prostředí 

+2 až -2 (viz metodika hodnocení)

0 1 1

Jde o účelné opatření a současně nemá negativní dopad na 

místní zaměstnanost nebo ekonomiku. rojekt finančně podpoří 

aktivity vedoucí k rozvoji nových služeb v oblasti udržitelné 

mobility. Dále přispěje studiemi a analýzami k sestavení priorit 

pro další rozvoj investic v oblasti dopravy a urbánního rozvoje.

Jde o účelné opatření  a současně má jednoznačně kladný 

dopad na společnost. Aktivity projektu povedou ke snížení 

emisí školdivýc látech díky vyššímu využívní obnovitelných 

zdrojů a e-vozidel. Tento efekt bude působit pozitivně i na 

zvýšení kvality bydlení a zdraví obyvatel. V rámci projektu 

budou probíhat osvětové kampaně a diskuze s veřejností a 

semináře pro žáky ZŠ.

Jde o účelné opatření a současně má jednoznačně kladný 

dopad na životní prostředí. Aktivity projektu (viz dopad na 

ekonomiku) povedou ke snížení emisí školdivýc látech díky 

vyššímu využívní obnovitelných zdrojů a e-vozidel.

Poznámky/komentáře

Studie proveditelnosti NE

Projektová dokumentace (v jaké fázi) NE

Architektonická studie NE

ne

Socioekonomické a environmentální hodnocení (SEE)

 / KARTA PROJEKTU /

Eefekta LT-DD - udržitelná mobilita Dresden

2

D.1

Analytické a projektové podklady  (ANO/NE)

+

2016

0,67

Dílčí hodnocení v jednotlivých oblastech

Komentář/Odůvodnění



NÁZEV PROJEKTU:

CELKOVÉ HODNOCENÍ:

Vazba na strategický cíl SPRM (např. A.I.1):

Projednáno s veřejností (uveďte způsob a datum): 

Dopad do běžných výdajů rozpočtu města po předání investice do 

užívání; označte znaménkem "+" nebo "-" :

Poprvé se dopad promítne do rozpočtu roku:

Aritmetický průměr hodnocení: 

Přínos pro / dopad na ekonomiku

 +2 až -2 (viz metodika hodnocení)

Přínos pro / dopad na společnost

+2 až -2 (viz metodika hodnocení)

Přínos pro / dopad na životní prostředí 

+2 až -2 (viz metodika hodnocení)

0 1 2

Jde o účelné opatření a současně nemá negativní dopad na 

místní zaměstnanost nebo ekonomiku. 

Jedná se účelné opatření, má jednoznačně kladný dopad na 

společnost, nelze vyčíslit. Kladný přínos z hlediska osvěty a 

podpory užívání elektromobilů, ktreré jsou šetrné k životnímu 

prostředí, nelze kvantifikovat. 

Jde o účelné opatření [což znamená, že existuje jednoznačný 

přínos k plnění měřitelných cílů města, jde o jednoznačně 

kladný dopad na životní prostředí či spotřebu energií a kladný 

přínos není malý.Nákupem elektromobilů - ochrana životního 

prostředí. Podpora rozvoje ekologicky šetrných forem dopravy.

Poznámky/komentáře

Studie proveditelnosti ANO

Projektová dokumentace (v jaké fázi) NE

Architektonická studie NE

Jiné (specifikujte) NE

Jiné (specifikujte)

Jiné (specifikujte)

ne

Hodnocení přínosu projektu pro ekonomiku, společnost a životní prostředí

 / KARTA PROJEKTU /

Elektromobil

3

B.II D.I

Dílčí hodnocení v jednotlivých oblastech

Komentář/Odůvodnění

Analytické a projektové podklady  (ANO/NE)

 +

2016

1,00



NÁZEV PROJEKTU:

CELKOVÉ HODNOCENÍ:

Vazba na strategický cíl SPRM (např. A.I.1):

Projednáno s veřejností (uveďte způsob a datum): 

Dopad do běžných výdajů rozpočtu města po předání investice do 

užívání; označte znaménkem "+" nebo "-" :

Poprvé se dopad promítne do rozpočtu roku:

Aritmetický průměr hodnocení: 

Přínos pro / dopad na ekonomiku

 +2 až -2 (viz metodika hodnocení)

Přínos pro / dopad na společnost

+2 až -2 (viz metodika hodnocení)

Přínos pro / dopad na životní prostředí 

+2 až -2 (viz metodika hodnocení)

2 1 2

Jde o účelné opatření [což znamená, že existuje jednoznačný 

přínos k plnění měřitelných cílů města (nebo případně 

zákonných úkolů) a současně je opatření v souladu s 

dokumenty města i relevantní dokumenty státu či EU], které je 

z hlediska města naléhavé a důležité, a současně:

- jde o účelné opatření a současně lze jednoznačně definovat 

hospodárnost a současně efektivnost investice.

 Díky danému opatření dojde ke snížení provozních výdajů za 

energii ve výši 6.000 tis. Kč/rok a doba návratnosti dané 

investice se pohybuje na úrovni 10 let.

Jde o účelné opatření Jde o účelné opatření [což znamená, že 

existuje jednoznačný přínos k plnění měřitelných cílů města 

(nebo případně zákonných úkolů) a současně je opatření v 

souladu s dokumenty města i relevantní dokumenty státu či 

EU] a současně má jednoznačně kladný dopad na společnost 

(sociální oblast, zdravotnictví, bezpečnost atd.), kladný přínos 

lze popsat, ale nelze jednoznačně vyčíslit nebo je malý.

- jde o účelné opatření  a současně má jednoznačně kladný 

dopad na společnost.

Komplexní opatření umožní zlepšení kvality vnitřního 

prostředí daných budov, zároveň zlepšení kvality životního 

prostředí (snížení emisí CO2) má pozitivní dopad na zdravotní 

stav obyvatel. 

Jde o účelné opatření [což znamená, že existuje jednoznačný 

přínos k plnění měřitelných cílů města (nebo případně 

zákonných úkolů) a současně je opatření v souladu s 

dokumenty města i relevantní dokumenty státu či EU], které je 

z hlediska města naléhavé a důležité a současně:

- jde o jednoznačně kladný dopad na životní prostředí a kladný 

přínos lze vyčíslit a není malý;J

Projekt umožní snížení emisí CO2 ve výši cca 972 t CO2/rok.

Poznámky/komentáře

Studie proveditelnosti NE

Energetický audit NE

Položkový rozpočet NE

ne

Socioekonomické a environmentální hodnocení 

 / KARTA PROJEKTU /

EPC - Energetická služba se zaručeným výsledkem

5

D.I 

Analytické a projektové podklady  (ANO/NE)

-

2016

1,67

Dílčí hodnocení v jednotlivých oblastech

Komentář/Odůvodnění



NÁZEV PROJEKTU:

CELKOVÉ HODNOCENÍ:

Vazba na strategický cíl SPRM (např. A.I.1):

Projednáno s veřejností (uveďte způsob a datum): 

Dopad do běžných výdajů rozpočtu města po předání investice do 

užívání; označte znaménkem "+" nebo "-" :

Poprvé se dopad promítne do rozpočtu roku:

Aritmetický průměr hodnocení: 

Přínos pro / dopad na ekonomiku

 +2 až -2 (viz metodika hodnocení)

Přínos pro / dopad na společnost

+2 až -2 (viz metodika hodnocení)

Přínos pro / dopad na životní prostředí 

+2 až -2 (viz metodika hodnocení)

0 1 1

Jde o účelné opatření a současně nemá negativní dopad na 

místní zaměstnanost nebo ekonomiku. Projekt umožní 

vytvoření vhodného finančního nástroje (zejména pro 

domácnosti), který povede k vyššímu využívání OZE a úspor 

energie.  Jeho výstupy jsou klíčovými i pro naplňování Akčního 

plánu udržitelné energetiky a ochrany kliamtu a budou ve svém 

důsledku ovlivňovat také ekonomický rozvoj.

Jde o účelné opatření a současně má jednoznačně kladný 

dopad na společnost. Výstupy projektu (viz dopad na 

ekonomiku) povedou ke zkvalitnění hospodaření s energií, 

vyššímu využívání OZE a úspor energie, což povede ke zvýšení 

kvality života všech skupin obyvatel.

Jde o účelné opatření a současně má jednoznačně kladný 

dopad na životní prostředí. Výstupy projektu (viz dopad na 

ekonomiku) umožní systematický rozvoj udržitelné energetiky 

a zavádění dalších opatření snižující emise škodlivých látek.

Poznámky/komentáře

Studie proveditelnosti NE

Energetický audit NE

Položkový rozpočet NE

Projektový záměr NE

ne

Socioekonomické a environmentální hodnocení (SEE)

 / KARTA PROJEKTU /

INNOVATE

2

D.1

bez dopadu 

2017

0,67

Dílčí hodnocení v jednotlivých oblastech

Komentář/Odůvodnění



NÁZEV PROJEKTU:

CELKOVÉ HODNOCENÍ:

Vazba na strategický cíl SPRM (např. A.I.1):

Projednáno s veřejností (uveďte způsob a datum): 

Dopad do běžných výdajů rozpočtu města po předání investice do 

užívání; označte znaménkem "+" nebo "-" :

Poprvé se dopad promítne do rozpočtu roku:

Aritmetický průměr hodnocení: 

Přínos pro / dopad na ekonomiku

 +2 až -2 (viz metodika hodnocení)

Přínos pro / dopad na společnost

+2 až -2 (viz metodika hodnocení)

Přínos pro / dopad na životní prostředí 

+2 až -2 (viz metodika hodnocení)

0 2 1

Jde o účelné opatření a.současně nemá negativní dopad na 

místní zaměstnanost nebo ekonomiku.

Jde o účelné opatření, které je z hlediska města naléhavé a 

důležité, jde o jednoznačně kladný dopad na společnost.

V současné době jde o štěrkovou nevyhovující přístupovou 

cestu k novým rodinnýcm domům - vybudování komunikace je 

v souladu s legislativními předpisy. Zajištění přístupupro 

vozidla IZS.  Projekt řeší budování infrastruktury pro obyvatele 

města -  pokud budou připraveny parcely pro výstavbu 

rodinných zvýší se počet obyvalet města apod.,

Jde o účelné opatření a současně má jednoznačně kladný 

dopad na životní prostředí či spotřebu energií, kladný přínos lze 

popsat

Jedná se o dosažení prokazatelně nezbytného souladu 

s legislativními předpisy - nadměrná prašnost, chybí dešťová 

kanalizace - podmínka SČVAK napojení dešťové vody do nově 

vybudované děšťové kanalizace

Poznámky/komentáře

Studie proveditelnosti

Projektová dokumentace (v jaké fázi) ANO

PD k územnímu rozhodnutí, ke stavebnímu povolení a  příprava 

prováděcí dokumentace

Architektonická studie NE

 - 

2018

Hodnocení přínosu projektu pro ekonomiku, společnost a životní prostředí

 / KARTA PROJEKTU /

Jarní ulice - vybudování nové komunikace a děš'tové kanalizace

3

B.I

projednáno s majiteli sousedních nemovistostí 

1,00

Dílčí hodnocení v jednotlivých oblastech

Komentář/Odůvodnění

Analytické a projektové podklady  (ANO/NE)



NÁZEV PROJEKTU:

CELKOVÉ HODNOCENÍ:

Vazba na strategický cíl SPRM (např. A.I.1):

Projednáno s veřejností (uveďte způsob a datum): 

Dopad do běžných výdajů rozpočtu města po předání investice do 

užívání; označte znaménkem "+" nebo "-" :

Poprvé se dopad promítne do rozpočtu roku:

Aritmetický průměr hodnocení: 

Přínos pro / dopad na ekonomiku

 +2 až -2 (viz metodika hodnocení)

Přínos pro / dopad na společnost

+2 až -2 (viz metodika hodnocení)

Přínos pro / dopad na životní prostředí 

+2 až -2 (viz metodika hodnocení)

0 2 1

Jde o účelné opatření,což znamená, že existuje jednoznačný 

přínos k plnění měřitelných cílů města  a současně 

- nemá negativní dopad na místní zaměstnanost nebo 

ekonomiku.

 Jde o účelné opatření, které je z hlediska města naléhavé a 

důležité a současně:                                                                                                                                                                        

-  jde o jednoznačně kladný dopad na společnost (sociální 

oblast, zdravotnictví, bezpečnost atd.) a kladný přínos lze 

vyčíslit a není malý.      

Prostory budou využívat: 4 kluby - Karatedó Steklý, z.s. - 75 

členů, SK Box Litoměřice, z.s. - 35 členů, Klub potápěčů Kraken 

Litoměřice p.s. - 109 členů, Beach Club Litoměřice - 57 členů, 

tj. celkem 276 sportovců 

Jde o účelné opatření a současně má jednoznačně kladný 

dopad na životní prostředí či spotřebu energií, kladný přínos 

lze popsat, ale nelze jednoznačně vyčíslit nebo je malý. 

Jedná se o stavební úpravy zahrnující kompletní výměnu 

stávajících okenních i dveřních výplní. Nové okenní výplně jsou 

navrženy plastové s izolačním dvojsklem, vnější dveře 

plastové. Soklové zdivo při severním a východním průčelí bude 

sanováno proti působení zemní vlhkosti.

Poznámky/komentáře

Studie proveditelnosti NE

Projektová dokumentace (v jaké fázi) ANO

Architektonická studie NE

Energetický audit NE

Položkový rozpočet ANO

Žádost o dotace ANO

ne

Socioekonomické a environmentální hodnocení (SEE)

 / KARTA PROJEKTU /

KDH tělocvična - rekonstrukce prostor v areálu KDH pro sportovce

3

C.II

+

2016

1,00

Dílčí hodnocení v jednotlivých oblastech

Komentář/Odůvodnění





NÁZEV PROJEKTU:

CELKOVÉ HODNOCENÍ:

Vazba na strategický cíl SPRM (např. A.I.1):

Projednáno s veřejností (uveďte způsob a datum): 

Dopad do běžných výdajů rozpočtu města po předání investice do 

užívání; označte znaménkem "+" nebo "-" :

Poprvé se dopad promítne do rozpočtu roku:

Aritmetický průměr hodnocení: 

Přínos pro / dopad na ekonomiku

 +2 až -2 (viz metodika hodnocení)

Přínos pro / dopad na společnost

+2 až -2 (viz metodika hodnocení)

Přínos pro / dopad na životní prostředí 

+2 až -2 (viz metodika hodnocení)

2 1 2

Jde o účelné opatření, jde o návratnou investici z hlediska 

financování z prostředků města do 15 let; 

nebo jde jednoznačně definovat hospodárnost a současně 

efektivnost investice (obé s pozitivními přínosy); Prodloužení 

doby provozu koupaliště, tzn. více návštěvníků, tzn. nárůst 

příjmu koupaliště, tzn zaměstanci budou zaměstnaní déle, zvýší 

se příjem obyvatel.          

Jde o účelné opatření  a současně má jednoznačně kladný 

dopad na společnost, kladný přínos lze popsat, ale nelze 

jednoznačně vyčíslit nebo je malý. Jedná se o zvýšení komfortu, 

prodloužení doby možnosti využití bazénu,možnost zlepšení 

zdravotního stavu obyvatel.                  

Jde o účelné opatření a současně jde o jednoznačně kladný 

dopad na životní prostředí či spotřebu energií a kladný přínos 

lze vyčíslit a není malý.                                                                                                 

úspora vody, - energie,  provoz bude pouze s cca 1/3 

množstvím vody, k ohřevu vody bude využívaná solární energie                    

Poznámky/komentáře

Studie proveditelnosti NE

Projektová dokumentace (v jaké fázi) ANO pouze k instalaci

Architektonická studie NE

Jiné (specifikujte) NE

ano, během provozu na koupališti

Hodnocení přínosu projektu pro ekonomiku, společnost a životní prostředí

 / KARTA PROJEKTU /

Koupaliště III. 

5

B.III

Dílčí hodnocení v jednotlivých oblastech

Komentář/Odůvodnění

Analytické a projektové podklady  (ANO/NE)

  + (zvýší příjem koupaliště)

2015

1,69



NÁZEV PROJEKTU:

CELKOVÉ HODNOCENÍ:

Vazba na strategický cíl SPRM (např. A.I.1):

Projednáno s veřejností (uveďte způsob a datum): 

Dopad do běžných výdajů rozpočtu města po předání investice do 

užívání; označte znaménkem "+" nebo "-" :

Poprvé se dopad promítne do rozpočtu roku:

Aritmetický průměr hodnocení: 

Přínos pro / dopad na ekonomiku

 +2 až -2 (viz metodika hodnocení)

Přínos pro / dopad na společnost

+2 až -2 (viz metodika hodnocení)

Přínos pro / dopad na životní prostředí 

+2 až -2 (viz metodika hodnocení)

0 1 0

jde o účelné opatření,což znamená, že existuje jednoznačný 

přínos k plnění měřitelných cílů města  a současně 

- nemá negativní dopad na místní zaměstnanost nebo 

ekonomiku.

Jde o účelné opatření [což znamená, že existuje jednoznačný 

přínos k plnění měřitelných cílů města a současně má 

jednoznačně kladný dopad na společnost (sociální oblast, 

zdravotnictví, bezpečnost atd.), kladný přínos lze popsat, ale 

nelze jednoznačně vyčíslit nebo je malý .  

Zpracování uceleného dokumentu rozvoje školství nadefinuje 

oblasti potřebné k dalšímu kvalitnímu rozvoji vzdělávacích 

zařízení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Jde o účelné opatření [což znamená, že existuje jednoznačný 

přínos k plnění měřitelných cílů města (nebo případně 

zákonných úkolů) a současně je opatření v souladu s 

dokumenty města i relevantní dokumenty státu či EU] a 

současně 

- nemá negativní dopad na životní prostředí či spotřebu 

energií.

Poznámky/komentáře

Partnerský projekt s MAS České středohoří, z.s.

ne

Hodnocení přínosu projektu pro ekonomiku, společnost a životní prostředí

 / KARTA PROJEKTU /

MAP ORP LITOMĚŘICE

1

C.I

Analytické a projektové podklady  (ANO/NE)

 +

2016

0,33

Dílčí hodnocení v jednotlivých oblastech

Komentář/Odůvodnění



NÁZEV PROJEKTU:

CELKOVÉ HODNOCENÍ:

Vazba na strategický cíl SPRM (např. A.I.1):

Projednáno s veřejností (uveďte způsob a datum): 

Dopad do běžných výdajů rozpočtu města po předání investice do 

užívání; označte znaménkem "+" nebo "-" :

Poprvé se dopad promítne do rozpočtu roku:

Aritmetický průměr hodnocení: 

Přínos pro / dopad na ekonomiku

 +2 až -2 (viz metodika hodnocení)

Přínos pro / dopad na společnost

+2 až -2 (viz metodika hodnocení)

Přínos pro / dopad na životní prostředí 

+2 až -2 (viz metodika hodnocení)

0 2 1

Jde o účelné opatření a současně nemá negativní dopad na 

místní zaměstnanost nebo ekonomiku.

Jde o účelné opatření  a současně má jednoznačně kladný 

dopad na společnost (sociální oblast, zdravotnictví, bezpečnost 

atd.), kladný přínos lze popsat.                                                                                                                                                                                                                 

Bezbariérový přístup do všech podlaží objektu ZŠ. Objekt bude 

využíván i mimo školní vyučování pro volnočasové aktivity dětí 

a mládeže v Litoměřicích.bezbariérová úprava vnitřních prostor 

školy umožní studium handicapovaným dětem.  

Jde o účelné opatření, jde o jednoznačně kladný dopad na 

životní prostředí, kladný přínos lze vyčíslit. V rámci projektu 

bude řešena i okolní zeleň.

Poznámky/komentáře

Studie proveditelnosti

Projektová dokumentace (v jaké fázi) ANO

Architektonická studie ANO

Jiné Podaná žádost o dotace ANO

ne

Hodnocení přínosu projektu pro ekonomiku, společnost a životní prostředí

 / KARTA PROJEKTU /

Masarykova ZŠ Litoměřice 

3

C.I

Analytické a projektové podklady  (ANO/NE)

 +

2018

1,67

Dílčí hodnocení v jednotlivých oblastech

Komentář/Odůvodnění



NÁZEV PROJEKTU:

CELKOVÉ HODNOCENÍ:

Vazba na strategický cíl SPRM (např. A.I.1):

Projednáno s veřejností (uveďte způsob a datum): 

Dopad do běžných výdajů rozpočtu města po předání investice do 

užívání; označte znaménkem "+" nebo "-" :

Poprvé se dopad promítne do rozpočtu roku:

Aritmetický průměr hodnocení: 

Přínos pro / dopad na ekonomiku

 +2 až -2 (viz metodika hodnocení)

Přínos pro / dopad na společnost

+2 až -2 (viz metodika hodnocení)

Přínos pro / dopad na životní prostředí 

+2 až -2 (viz metodika hodnocení)

2 1 2

Jde o účelné opatření - jde o návratnou investici z hlediska 

financování z prostředků města nad 15 let do doby trvání 

životnosti investice. Jedná se o úpravu prostoru tržnice v 

Městské památkové rezervaci Litoměřice -  vzniknou nové 

prostory k podnikání, jedná se o jednoznačnou podporu místní 

zaměstnanosti nebo ekonomiky.

Jde o účelné opatření  a současně má jednoznačně kladný 

dopad na společnost , kladný přínos lze popsat:

zlepšení vzhledu prostoru, nová oddechová zóna, pítko. 

Bezbariérový prostor.

jde o účelné opatření, jde o jednoznačně kladný dopad na 

životní prostředí, kladný přínos lze vyčíslit.

Zvýšení plochy zeleně, celkem bude 300 m2.

Poznámky/komentáře

Studie proveditelnosti

Projektová dokumentace (v jaké fázi) ANO

Architektonická studie ANO

Jiné (specifikujte)

ano ( 4.11.2015)

Hodnocení přínosu projektu pro ekonomiku, společnost a životní prostředí

 / KARTA PROJEKTU /

Městská tržnice 

5

A.I

Analytické a projektové podklady  (ANO/NE)

 +

2018

1,67

Dílčí hodnocení v jednotlivých oblastech

Komentář/Odůvodnění



NÁZEV PROJEKTU:

CELKOVÉ HODNOCENÍ:

Vazba na strategický cíl SPRM (např. A.I.1):

Projednáno s veřejností (uveďte způsob a datum): 

Dopad do běžných výdajů rozpočtu města po předání investice do 

užívání; označte znaménkem "+" nebo "-" :

Poprvé se dopad promítne do rozpočtu roku:

Aritmetický průměr hodnocení: 

Přínos pro / dopad na ekonomiku

 +2 až -2 (viz metodika hodnocení)

Přínos pro / dopad na společnost

+2 až -2 (viz metodika hodnocení)

Přínos pro / dopad na životní prostředí 

+2 až -2 (viz metodika hodnocení)

0 1 2

Jde o účelné opatření, což znamená, že existuje jednoznačný 

přínos k plnění měřitelných cílů města a současně 

- nemá negativní dopad na místní zaměstnanost nebo 

ekonomiku.

Jde o účelné opatření  a současně má jednoznačně kladný 

dopad na společnost (sociální oblast, zdravotnictví, bezpečnost 

atd.), kladný přínos lze popsat.Zvyšuje atraktivitu veřejného 

prostoru v přímé návaznosti na dopravní uzel - nádraží vlakové, 

autobusové. Navazuje na připravované projekty podporující 

cestovní ruch - Autmatické parkovací zařízení pro cyklisty a 

parkovac system B+P. Regenerací veřejného prostoru dojde ke 

zlepšení jeho vzhledu a uspořádání.

Jde o účelné opatření, což znamená, že existuje jednoznačný 

přínos k plnění měřitelných cílů města, kladný přínos lze 

popsat. Projekt přináší stabilitu území, zabraňuje erozi půdy v 

prostoru a vyrovnává tepelné anomálie v případě sucha, 

zachytávání prachu z ovzduší.

Poznámky/komentáře

Projektová dokumentace (v jaké fázi) ANO

Architektonická studie ANO

ne

Hodnocení přínosu projektu pro ekonomiku, společnost a životní prostředí

 / KARTA PROJEKTU /

Mezibraní

1

B.III

Analytické a projektové podklady  (ANO/NE)

 +

2018

1,67

Dílčí hodnocení v jednotlivých oblastech

Komentář/Odůvodnění



NÁZEV PROJEKTU:

CELKOVÉ HODNOCENÍ:

Vazba na strategický cíl SPRM (např. A.I.1):

Projednáno s veřejností (uveďte způsob a datum): 

Dopad do běžných výdajů rozpočtu města po předání investice do 

užívání; označte znaménkem "+" nebo "-" :

Poprvé se dopad promítne do rozpočtu roku:

Aritmetický průměr hodnocení: 

Přínos pro / dopad na ekonomiku

 +2 až -2 (viz metodika hodnocení)

Přínos pro / dopad na společnost

+2 až -2 (viz metodika hodnocení)

Přínos pro / dopad na životní prostředí 

+2 až -2 (viz metodika hodnocení)

0 1 1

Jde o účelné opatření a současně nemá negativní dopad na 

místní zaměstnanost nebo ekonomiku. Projekt umožní 

zpracování průzkumu dopravního chování a Plánu udržitelné 

městské mobility ve vazbě na MA21 a principy Zdravého města 

WHO. Jeho výstupy jsou klíčovými koncepčními dokumenty 

pro další plánování a rozvoj udržitelné dopravy v Litoměřicích, 

které budou ve svém důsledku ovlivňovat také jejich 

ekonomický rozvoj.

Jde o účelné opatření a současně má jednoznačně kladný 

dopad na společnost. Výstupy projektu (viz dopad na 

ekonomiku) povedou ke zkvalitnění dopravy ve městě, zajištění 

její prostorové, časové a finanční dostupnosti při současném 

zklidnění dopravy v centru města, což povede ke zvýšení kvality 

života všech skupin obyvatel.

Jde o účelné opatření a současně má jednoznačně kladný 

dopad na životní prostředí. Výstupy projektu (viz dopad na 

ekonomiku) umožní systematický rozvoj ekologicky šetrných 

forem dopravy (chůze, cyklodoprava, elektromobilita apod.) a 

zavádění dalších opatření snižující emise hluku a škodlivých 

látek zejména v centru města.

Poznámky/komentáře

Studie proveditelnosti NE

Položkový rozpočet NE

Projektový záměr NE

ne

Socioekonomické a environmentální hodnocení (SEE)

 / KARTA PROJEKTU /

MobiLita21

2

D.1

+

2016

0,67

Dílčí hodnocení v jednotlivých oblastech

Komentář/Odůvodnění



NÁZEV PROJEKTU:

CELKOVÉ HODNOCENÍ:

Vazba na strategický cíl SPRM (např. A.I.1):

Projednáno s veřejností (uveďte způsob a datum): 

Dopad do běžných výdajů rozpočtu města po předání investice do 

užívání; označte znaménkem "+" nebo "-" :

Poprvé se dopad promítne do rozpočtu roku:

Aritmetický průměr hodnocení: 

Přínos pro / dopad na ekonomiku

 +2 až -2 (viz metodika hodnocení)

Přínos pro / dopad na společnost

+2 až -2 (viz metodika hodnocení)

Přínos pro / dopad na životní prostředí 

+2 až -2 (viz metodika hodnocení)

0 1 1

Jde o účelné opatření a současně nemá negativní dopad na 

místní zaměstnanost nebo ekonomiku. Projekt umožní 

zpracování průzkumu dopravního chování a Plánu udržitelné 

městské mobility ve vazbě na MA21 a principy Zdravého města 

WHO. Jeho výstupy jsou klíčovými koncepčními dokumenty 

pro další plánování a rozvoj udržitelné dopravy v Litoměřicích, 

které budou ve svém důsledku ovlivňovat také jejich 

ekonomický rozvoj.

Jde o účelné opatření a současně má jednoznačně kladný 

dopad na společnost. Výstupy projektu (viz dopad na 

ekonomiku) povedou ke zkvalitnění dopravy ve městě, zajištění 

její prostorové, časové a finanční dostupnosti při současném 

zklidnění dopravy v centru města, což povede ke zvýšení kvality 

života všech skupin obyvatel.

Jde o účelné opatření a současně má jednoznačně kladný 

dopad na životní prostředí. Výstupy projektu (viz dopad na 

ekonomiku) umožní systematický rozvoj ekologicky šetrných 

forem dopravy (chůze, cyklodoprava, elektromobilita apod.) a 

zavádění dalších opatření snižující emise hluku a škodlivých 

látek zejména v centru města.

Poznámky/komentáře

Studie proveditelnosti NE

Energetický audit NE

Položkový rozpočet NE

Projektový záměr NE

ne

Socioekonomické a environmentální hodnocení (SEE)

 / KARTA PROJEKTU /

MOVECIT

2

D.1

+

2016

0,67

Dílčí hodnocení v jednotlivých oblastech

Komentář/Odůvodnění



NÁZEV PROJEKTU:

CELKOVÉ HODNOCENÍ:

Vazba na strategický cíl SPRM (např. A.I.1):

Projednáno s veřejností (uveďte způsob a datum): 

Dopad do běžných výdajů rozpočtu města po předání investice do 

užívání; označte znaménkem "+" nebo "-" :

Poprvé se dopad promítne do rozpočtu roku:

Aritmetický průměr hodnocení: 

Přínos pro / dopad na ekonomiku

 +2 až -2 (viz metodika hodnocení)

Přínos pro / dopad na společnost

+2 až -2 (viz metodika hodnocení)

Přínos pro / dopad na životní prostředí 

+2 až -2 (viz metodika hodnocení)

0 2 1

Jde o účelné opatření, což znamená, že existuje jednoznačný 

přínos k plnění měřitelných cílů města  a současně 

- nemá negativní dopad na místní zaměstnanost nebo 

ekonomiku.

Jde o účelné opatření,což znamená, že existuje jednoznačný 

přínos k plnění měřitelných cílů města ] a současně má 

jednoznačně kladný dopad na společnost,kladný přínos lze 

popsat, ale nelze jednoznačně vyčíslit nebo je malý.

Komplexní zateplení umožní zlepšení kvality vnitřního 

prostředí dané budovy, zároveň zlepšení kvality životního 

prostředí (snížení emisí CO2) má pozitivní dopad na zdravotní 

stav obyvatel. 

Jde o jednoznačně kladný dopad na životní prostředí a kladný 

přínos lze vyčíslit po ukončení realizace. 

Poznámky/komentáře

Studie proveditelnosti NE

Projektová dokumentace (v jaké fázi) ANO

Architektonická studie NE

Energetický audit ANO

Položkový rozpočet ANO součástí projektové dokumentace

ne

Socioekonomické a environmentální hodnocení (SEE)

 / KARTA PROJEKTU /

MŠ Alšova 33/86, zateplení obvodového pláště a výměna/zateplení střechy budovy MŠ

3

D.I

+

2018

1,00

Dílčí hodnocení v jednotlivých oblastech

Komentář/Odůvodnění



NÁZEV PROJEKTU:

CELKOVÉ HODNOCENÍ:

Vazba na strategický cíl SPRM (např. A.I.1):

Projednáno s veřejností (uveďte způsob a datum): 

Dopad do běžných výdajů rozpočtu města po předání investice do 

užívání; označte znaménkem "+" nebo "-" :

Poprvé se dopad promítne do rozpočtu roku:

Aritmetický průměr hodnocení: 

Přínos pro / dopad na ekonomiku

 +2 až -2 (viz metodika hodnocení)

Přínos pro / dopad na společnost

+2 až -2 (viz metodika hodnocení)

Přínos pro / dopad na životní prostředí 

+2 až -2 (viz metodika hodnocení)

0 1 0

Jde o účelné opatřen a současně nemá negativní dopad na 

místní zaměstnanost nebo ekonomiku.

Jde o účelné opatření a současně má jednoznačně kladný 

dopad na společnost (sociální oblast, zdravotnictví, bezpečnost 

atd.), kladný přínos lze popsat, ale nelze jednoznačně vyčíslit 

nebo je malý . 

Jde o účelné opatření a současně nemá negativní dopad na 

životní prostředí či spotřebu energií.

Poznámky/komentáře

Studie proveditelnosti

Projektová dokumentace (v jaké fázi)

Architektonická studie

ne

Hodnocení přínosu projektu pro ekonomiku, společnost a životní prostředí

 / KARTA PROJEKTU /

Nemocnice Litoměřice a.s., zhodnocení nemovitého majetku

1

C.IV

Analytické a projektové podklady  (ANO/NE)

 +

2018

0,33

Dílčí hodnocení v jednotlivých oblastech

Komentář/Odůvodnění



NÁZEV PROJEKTU:

CELKOVÉ HODNOCENÍ:

Vazba na strategický cíl SPRM (např. A.I.1):

Projednáno s veřejností (uveďte způsob a datum): 

Dopad do běžných výdajů rozpočtu města po předání investice do 

užívání; označte znaménkem "+" nebo "-" :

Poprvé se dopad promítne do rozpočtu roku:

Aritmetický průměr hodnocení: 

ne

Hodnocení přínosu projektu pro ekonomiku, společnost a životní prostředí

 / KARTA PROJEKTU /

Objekt hromadného parkování u autobusového nádraží LITOMĚŘICE 

6

B.II

? (-) 1) náklady na el. energii - automatický parkovací systém (energetická bilance: 193 kW, soudobost 0.8, maximální soudobý příkon Ps = 103 kW, z toho záložní napájení peo požárně-bezpečnostní systémy 123 kW), informační systém, VO, 2) zajištění provozu (TSM)

2021 (zprovoznění systému - zrealizováno nejpozději do 31. 12. 2020)

2,00



Přínos pro / dopad na ekonomiku

 +2 až -2 (viz metodika hodnocení)

Přínos pro / dopad na společnost

+2 až -2 (viz metodika hodnocení)

Přínos pro / dopad na životní prostředí 

+2 až -2 (viz metodika hodnocení)

2 2 2

Jde o účelné opatření, což znamená, že existuje jednoznačný 

přínos k plnění měřitelných cílů města  a současně jde 

jednoznačně definovat hospodárnost a současně efektivnost 

investice (obé s pozitivními přínosy).

Ekonomika, provoz: Samočinný automatický parkovací systém 

umožní uložení 158 automobilů, venkovní část parkoviště bude 

dimenzována na 37 automobilů a minimálně 11 parkovacích 

stání pro kola - parkování bude zpoplatněno. Cena parkovného 

bude stanovena v rámci studie proveditelnosti. Při výběru 

varianty řešení parkování v tunelu byla zohledněna ekonomika - 

Využití prostoru železničního tunelu pro garážování či 

parkování osobních automobilů je jedinečnou příležitostí jak 

zajistit část odstavných stání pro obyvatele historického jádra 

města a uvolnit tak veřejná prostranství ve prospěch 

pobytových ploch a pěších komunikací, čímž dojde ke 

zhodnocení bytů v centru města (bude tak posílena jejich 

přitažlivost).              

Jde o účelné opatření, což znamená, že existuje jednoznačný 

přínos k plnění měřitelných cílů města, jedná se o jednoznačně 

kladný dopad na společnost (sociální oblast, zdravotnictví, 

bezpečnost atd.) a kladný přínos lze vyčíslit a není malý          

1) Projekt parkovacího systému  je navržen v přímé vazbě na 

přestupní uzel umožňující přestup mezi 3 druhy veřejné 

hromadné dopravy (železniční, regionální autobusová, městská 

autobusová) obsluhující region, krajské město, hl.m. Prahu a 

další ORP.

2) Projektem bude řešen bezbariérový přístup od P+R k 

vlakovému a autobusovému nádraží (od vjezdu do tunelu cca 

180 m, od okraje P+R bod Baštou cca 80 m ke schodišti budovy 

ČD).

3) Projekt zahrnuje realizaci elektronického informačního 

systému pro cestující hromadnou dopravou - zkvalitnění služeb 

hromadné přepravy osob a cestovního ruchu (informace o 

odjezdech).

4) Projektem vzniká infrastruktura cestovního ruchu - 

parkování využitelné také pro turisty.

Jde o účelné opatření, což znamená, že existuje jednoznačný 

přínos k plnění měřitelných cílů města a jedná se o 

jednoznačně kladný dopad na životní prostředí.

1) Projekt je navržek k realizaci v oblasti se zhoršenou kvalitou 

ovzduší (celý Ústecký kraj). Na základě monitoringu kvality 

ovzduší, analýzy zdrojů znečišťování ovzduší a odhadu jejich 

příspěvku prováděné v souvislosti se zpracováním Územního 

programu snižování emisí a imisí pro město Litoměřice (2006) 

bylo zjištěno, že na zhoršené kvalitě ovzduší v Litoměřicích se 

největší měrou podílí právě doprava. Ta je významným 

zdrojem znečištění PM10, aromatickými uhlovodíky a NOXy.  

Projekt je konkrétním dopravním opatřením, jež je v souladu s 

Územním programem snižování emisí a imisí pro město 

Litoměřice, s dlouhodobou vizí Strategického plánu i 

Energetickým plánem města (zaparkováním auta při vjezdu do 

města se eliminuje počet aut zajíždějících do centra města a 

parkujících na náměstí). 

2) Projekt svou podstatou podporuje veřejnou hromadnou 

dopravu, jako jednu z forem dopravy šetrných k životnímu 

prostředí. Vybudováním parkovacího zařízení P+R u 

autobusového a vlakového nádraží se obyvatelům Litoměřic a 

přilehlých obcí, kteří cestují každý den za zaměstnáním mimo 

město, nabízí možnost volby hromadné dopravy před 

individuální automobilovou dopravou. Projekt tak významným 

způsobem přispěje ke snížení emisí skleníkových plynů, 

hlukové zátěže a prašnosti. Projekt současně zahrnuje realizaci 

nových parkovacích míst pro kola (plánováno minimálně 11 

míst).                                                                               

Dílčí hodnocení v jednotlivých oblastech

Komentář/Odůvodnění



Poznámky/komentáře

Studie proveditelnosti ANO

Předpoklad zpracování: květen - září 2017 - popis 3 variant řešení vč. 

posouzení kapacity a nákladů viz Technická studie 

Projektová dokumentace (v jaké fázi) ANO Termín zpracování: květen 2017 - září 2017

Architektonická studie ANO Obdobný rozsah viz Technická studie

Jiné (specifikujte)

Analytické a projektové podklady  (ANO/NE)



NÁZEV PROJEKTU:

CELKOVÉ HODNOCENÍ:

Vazba na strategický cíl SPRM (např. A.I.1):

Projednáno s veřejností (uveďte způsob a datum): 

Dopad do běžných výdajů rozpočtu města po předání investice do 

užívání; označte znaménkem "+" nebo "-" :

Poprvé se dopad promítne do rozpočtu roku:

Aritmetický průměr hodnocení: 

Přínos pro / dopad na ekonomiku

 +2 až -2 (viz metodika hodnocení)

Přínos pro / dopad na společnost

+2 až -2 (viz metodika hodnocení)

Přínos pro / dopad na životní prostředí 

+2 až -2 (viz metodika hodnocení)

0 2 0

Jde o účelné opatřen a současně nemá negativní dopad na 

místní zaměstnanost nebo ekonomiku.

Jde o účelné opatření  a současně má jednoznačně kladný 

dopad na společnost , kladný přínos lze popsat. Koupě 

pozemku za účelem úpravy na parkoviště a úprava okolí. 

Koupě řeší problematiku dopravy - parkování ve městě.  

Jde o účelné opatření a současně nemá negativní dopad na 

životní prostředí či spotřebu energií.

Poznámky/komentáře

Studie proveditelnosti

Projektová dokumentace (v jaké fázi) ANO

Architektonická studie ANO

Jiné (specifikujte)

ne

Hodnocení přínosu projektu pro ekonomiku, společnost a životní prostředí

 / KARTA PROJEKTU /

Odkup pozemků od SŽDC (Správa železniční dopravní cest)

2

B.II

Analytické a projektové podklady  (ANO/NE)

 +

2018

0,67

Dílčí hodnocení v jednotlivých oblastech

Komentář/Odůvodnění



NÁZEV PROJEKTU:

CELKOVÉ HODNOCENÍ:

Vazba na strategický cíl SPRM (např. A.I.1):

Projednáno s veřejností (uveďte způsob a datum): 

Dopad do běžných výdajů rozpočtu města po předání investice do 

užívání; označte znaménkem "+" nebo "-" :

Poprvé se dopad promítne do rozpočtu roku:

Aritmetický průměr hodnocení: 

Přínos pro / dopad na ekonomiku

 +2 až -2 (viz metodika hodnocení)

Přínos pro / dopad na společnost

+2 až -2 (viz metodika hodnocení)

Přínos pro / dopad na životní prostředí 

+2 až -2 (viz metodika hodnocení)

1 2 2

Jde o účelné opatření  [což znamená, že existuje jednoznačný 

přínos k plnění měřitelných cílů města (nebo případně 

zákonných úkolů) a současně je opatření v souladu s 

dokumenty města i relevantní dokumenty státu či EU], které je 

z hlediska města naléhavé a důležité a současně:

- jde o jednoznačnou podporu místní zaměstnanosti nebo 

ekonomiky, ale kladný přínos nelze jednoznačně vyčíslit nebo 

je malý ;

Zlepšení stavu komunikace povede nejen k oživení ulice, ale i k 

podpoře obchodníků v ul. Palachova a celé čtvrti.

Jde o účelné opatření   [což znamená, že existuje jednoznačný 

přínos k plnění měřitelných cílů města (nebo případně 

zákonných úkolů) a současně je opatření v souladu s 

dokumenty města i relevantní dokumenty státu či EU], které je 

z hlediska města naléhavé a důležité a současně:                                                                                                                                                                 

- jde o odstranění havarijního stavu;                                                                                                                                                                                                                                                                   

V rámci rekonstrukce ulice budou realizována opatření vedoucí 

k bezbariérovosti, nové uspořádání parkování, zvýšení 

bezpečnosti dopravy (zvýšení úrovně křižovatek - nájezd na 

vyvíšenou plochu křižovatky a přechodů), instalace osvětení 

nad přechody). Vznikne 12 přechodových míst, 2 přechody,  

148 míst na parkování a 2 místa K+P a budou zbezpečněny 2 

zastávky hormadné dopravy.

Jde o účelné opatření [což znamená, že existuje jednoznačný 

přínos k plnění měřitelných cílů města (nebo případně 

zákonných úkolů) a současně je opatření v souladu s 

dokumenty města i relevantní dokumenty státu či EU], které je 

z hlediska města naléhavé a důležité a současně:

- jde o jednoznačně kladný dopad na životní prostředí a kladný 

přínos lze vyčíslit a není malý;

Realizací projektu se současně zlepší vzhled města, dojde k 

výsadbě nové zeleně cca 40 ks (o 3 více než je současná 

situace),  vybudování podzemních kontejnerů 3 x 6 (18 tun), 

snížení hlučnosti i prašnosti.  

Poznámky/komentáře

Studie proveditelnosti ANO

Projektová dokumentace (v jaké fázi) ANO

Architektonická studie NE

Energetický audit NE

Položkový rozpočet ANO součástí projektové dokumentace

Žádost o dotace ANO

ne

Socioekonomické a environmentální hodnocení (SEE)

 / KARTA PROJEKTU /

Ul. Palachova - zvýšení bezpečnosti dopravy

5

B.II

+

2014

1,67

Dílčí hodnocení v jednotlivých oblastech

Komentář/Odůvodnění



NÁZEV PROJEKTU:

CELKOVÉ HODNOCENÍ:

Vazba na strategický cíl SPRM (např. A.I.1):

Projednáno s veřejností (uveďte způsob a datum): 

Dopad do běžných výdajů rozpočtu města po předání investice do 

užívání; označte znaménkem "+" nebo "-" :

Poprvé se dopad promítne do rozpočtu roku:

Aritmetický průměr hodnocení: 

Přínos pro / dopad na ekonomiku

 +2 až -2 (viz metodika hodnocení)

Přínos pro / dopad na společnost

+2 až -2 (viz metodika hodnocení)

Přínos pro / dopad na životní prostředí 

+2 až -2 (viz metodika hodnocení)

0 1 1

Jde o účelné opatření a současně nemá negativní dopad na 

místní zaměstnanost nebo ekonomiku. Projekt umožní 

zpracování Akčního plánu energetiky a ochrany klimatu. Jeho 

výstupy jsou klíčovými koncepčními dokumenty pro další 

plánování a rozvoj udržitelné energetiky v Litoměřicích, které 

budou ve svém důsledku ovlivňovat také ekonomický rozvoj.

Jde o účelné opatření a současně má jednoznačně kladný 

dopad na společnost. Výstupy projektu (viz dopad na 

ekonomiku) povedou ke zkvalitnění hospodaření s energií, 

vyššímu využívání OZE a úspor energie, což povede ke zvýšení 

kvality života všech skupin obyvatel.

Jde o účelné opatření a současně má jednoznačně kladný 

dopad na životní prostředí. Výstupy projektu (viz dopad na 

ekonomiku) umožní systematický rozvoj udržitelné energetiky 

a zavádění dalších opatření snižující emise škodlivých látek.

Poznámky/komentáře

Studie proveditelnosti NE

Energetický audit NE

Položkový rozpočet NE

Projektový záměr NE

ne

Socioekonomické a environmentální hodnocení (SEE)

 / KARTA PROJEKTU /

PATH 2030

2

D.1

+

2017

0,67

Dílčí hodnocení v jednotlivých oblastech

Komentář/Odůvodnění



NÁZEV PROJEKTU:

CELKOVÉ HODNOCENÍ:

Vazba na strategický cíl SPRM (např. A.I.1):

Projednáno s veřejností (uveďte způsob a datum): 

Dopad do běžných výdajů rozpočtu města po předání investice do 

užívání; označte znaménkem "+" nebo "-" :

Poprvé se dopad promítne do rozpočtu roku:

Aritmetický průměr hodnocení: 

Přínos pro / dopad na ekonomiku

 +2 až -2 (viz metodika hodnocení)

Přínos pro / dopad na společnost

+2 až -2 (viz metodika hodnocení)

Přínos pro / dopad na životní prostředí 

+2 až -2 (viz metodika hodnocení)

0 1 2

Jde o účelné opatřen a současně nemá negativní dopad na 

místní zaměstnanost nebo ekonomiku.

Jde o účelné opatření,což znamená, že existuje jednoznačný 

přínos k plnění měřitelných cílů města a současně má 

jednoznačně kladný dopad na společnost,kladný přínos lze 

popsat, ale nelze jednoznačně vyčíslit nebo je malý.

Komplexní zateplení umožní zlepšení kvality vnitřního prostředí 

dané budovy, zároveň zlepšení kvality životního prostředí 

(snížení emisí CO2) má pozitivní dopad na zdravotní stav 

obyvatel. 

Jde o jednoznačně kladný dopad na životní prostředí a kladný 

přínos lze vyčíslit po ukončení realizace. 

Poznámky/komentáře

Studie proveditelnosti

Projektová dokumentace (v jaké fázi) ANO

Architektonická studie

Energetický audit ANO

ne

Hodnocení přínosu projektu pro ekonomiku, společnost a životní prostředí

 / KARTA PROJEKTU /

Srdíčko, zateplení objektu

3

D.I

Analytické a projektové podklady  (ANO/NE)

 +

2018

1,00

Dílčí hodnocení v jednotlivých oblastech

Komentář/Odůvodnění



NÁZEV PROJEKTU:

CELKOVÉ HODNOCENÍ:

Vazba na strategický cíl SPRM (např. A.I.1):

Projednáno s veřejností (uveďte způsob a datum): 

Dopad do běžných výdajů rozpočtu města po předání investice do 

užívání; označte znaménkem "+" nebo "-" :

Poprvé se dopad promítne do rozpočtu roku:

Aritmetický průměr hodnocení: 

Přínos pro / dopad na ekonomiku

 +2 až -2 (viz metodika hodnocení)

Přínos pro / dopad na společnost

+2 až -2 (viz metodika hodnocení)

Přínos pro / dopad na životní prostředí 

+2 až -2 (viz metodika hodnocení)

0 1 1

jde o účelné opatření a současně nemá negativní dopad na 

místní zaměstnanost nebo ekonomiku. Místní firmy se podílejí 

na instalaci a výrobě Kontejnerů (MEVA).

Jde o účelné opatření a současně má jednoznačně kladný 

dopad na společnost - kladný přínos lze popsat, ale nelze 

jednoznačně vyčíslit nebo je malý 

- bezpečnost (vzhled, kultura prostředí, není přístupné 

bezdomovcům, menší nepořídek kolem kontejnerů).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Jde o účelné opatření a současně má jednoznačně kladný 

dopad na životní prostředí či spotřebu energií, kladný přínos lze 

popsat, ale nelze jednoznačně vyčíslit nebo je přínos malý.  
Zvýšení efektivity třídění. Budou vytvořeny 4 stání. 

Poznámky/komentáře

Studie proveditelnosti NE

Projektová dokumentace (v jaké fázi) ANO

Architektonická studie NE

Jiné (specifikujte) NE

bude v rámci stavebního řízení, pouze okolní obyvatelstvo

Hodnocení přínosu projektu pro ekonomiku, společnost a životní prostředí

 / KARTA PROJEKTU /

Podzemní kontejnerové stání na tříděný opad 

2

B.III

Dílčí hodnocení v jednotlivých oblastech

Komentář/Odůvodnění

Analytické a projektové podklady  (ANO/NE)

hrazeno z finančních prostředků od SÚRAO

2014

0,67



NÁZEV PROJEKTU:

CELKOVÉ HODNOCENÍ:

Vazba na strategický cíl SPRM (např. A.I.1):

Projednáno s veřejností (uveďte způsob a datum): 

Dopad do běžných výdajů rozpočtu města po předání investice do 

užívání; označte znaménkem "+" nebo "-" :

Poprvé se dopad promítne do rozpočtu roku:

Aritmetický průměr hodnocení: 

Přínos pro / dopad na ekonomiku

 +2 až -2 (viz metodika hodnocení)

Přínos pro / dopad na společnost

+2 až -2 (viz metodika hodnocení)

Přínos pro / dopad na životní prostředí 

+2 až -2 (viz metodika hodnocení)

0 2 2

Jde o účelné opatřen a současně nemá negativní dopad na 

místní zaměstnanost nebo ekonomiku.

Jde o účelné opatření, což znamená, že existuje jednoznačný 

přínos k plnění měřitelných cílů města, které je z hlediska 

města naléhavé a důležité, a současně:

- jde o jednoznačně kladný dopad na společnost  a kladný 

přínos lze vyčíslit a není malý.

Pozitivní vliv na společnost . V rámci zlepšení prostředí po 

bydlení nedochází k odlivu aktivních občanů produktivního 

věku a možnému nárůstu problémových skupin obyvatelstva. V 

rámci regenerace dochází i k nárůstu ploch dětskch hříšť, 

občanské vybavenosti (mobiliáře), zvýšení počtu parkovacích 

míst.   

Celkové zregenerované území 15.545 m2.

Jde o účelné opatření,což znamená, že existuje jednoznačný 

přínos k plnění měřitelných cílů města, které je z hlediska 

města naléhavé a důležité, a současně:

- jde o jednoznačně kladný dopad na životní prostřed

Celková plocha zregenerované zeleně: 942 m2 parkové plochy, 

35 nově vysazených stromů. 

ano, anketa (podzim 2014 I.etapa, podzim 2015 II.etapa, jaro 2016 III. Etapa, 20.3.2017 IV.Etapa - veřejné projednání s místními obyvateli a architektem)

Socioekonomické a environmentální hodnocení (SEE)

 / KARTA PROJEKTU /

Regenerace panelového sídliště Pokratice

4

B.I

-

2014

1,33

Dílčí hodnocení v jednotlivých oblastech

Komentář/Odůvodnění



Poznámky/komentáře

Studie proveditelnosti NE

Projektová dokumentace (v jaké fázi) ANO

Architektonická studie ANO

Energetický audit NE

Položkový rozpočet ANO součástí projektové dokumetace

Projektový záměr



NÁZEV PROJEKTU:

CELKOVÉ HODNOCENÍ:

Vazba na strategický cíl SPRM (např. A.I.1):

Projednáno s veřejností (uveďte způsob a datum): 

Dopad do běžných výdajů rozpočtu města po předání investice do 

užívání; označte znaménkem "+" nebo "-" :

Poprvé se dopad promítne do rozpočtu roku:

Aritmetický průměr hodnocení: 

Přínos pro / dopad na ekonomiku

 +2 až -2 (viz metodika hodnocení)

Přínos pro / dopad na společnost

+2 až -2 (viz metodika hodnocení)

Přínos pro / dopad na životní prostředí 

+2 až -2 (viz metodika hodnocení)

1 2 1

Jde o účelné opatření,což znamená, že existuje jednoznačný 

přínos k plnění měřitelných cílů města. Realizací projektu 

dojde k zatraktivnění budovy i expozic Muzea i rozšíření 

možností výstav, což je předpokladem pro nárůst počtu 

návštěvníků města. Budova Muzea se nachází v centru města, 

vysoká koncetrace místních podnikatelů.    

Jde o účelné opatření ,což znamená, že existuje jednoznačný 

přínos k plnění měřitelných cílů města a má kladný dopad na 

společnost. Budova bude bezbariér pouze 3NP, nová expozice 

muzea, včetně edukativních výstav pro žáky a studenty ORP 

Litoměřice.

Jde o účelné opatření , což znamená, že existuje jednoznačný 

přínos k plnění  cílů města. Dojde ke změně zdroje vytápění, 

zvýšení ekologizace vytápění, a vylepšení vnitřního prostředí 

pro expozice.

Poznámky/komentáře

Studie proveditelnosti ANO

Projektová dokumentace (v jaké fázi) ANO

Architektonická studie NE

Energetický audit

Položkový rozpočet ANO součástí projektové dokumentace

Žádost o dotace ANO

ne

Socioekonomické a environmentální hodnocení (SEE)

 / KARTA PROJEKTU /

Stará Radnice Litoměřice, Revitalizace objektu Staré Radnice, č.p. 171

4

C.III

+

2016

1,33

Dílčí hodnocení v jednotlivých oblastech

Komentář/Odůvodnění





NÁZEV PROJEKTU:

CELKOVÉ HODNOCENÍ:

Vazba na strategický cíl SPRM (např. A.I.1):

Projednáno s veřejností (uveďte způsob a datum): 

Dopad do běžných výdajů rozpočtu města po předání investice do 

užívání; označte znaménkem "+" nebo "-" :

Poprvé se dopad promítne do rozpočtu roku:

Aritmetický průměr hodnocení: 

Přínos pro / dopad na ekonomiku

 +2 až -2 (viz metodika hodnocení)

Přínos pro / dopad na společnost

+2 až -2 (viz metodika hodnocení)

Přínos pro / dopad na životní prostředí 

+2 až -2 (viz metodika hodnocení)

0 1 1

Jde o účelné opatření a současně nemá negativní dopad na 

místní zaměstnanost nebo ekonomiku. Projekt umožní další 

rozpracování architektonické studie pro využití prostoru 

kasáren Pod Radobýlem se záměrem na vytvoření eko-čtvrti. 

Jeho výstupy jsou významnými dokumenty pro další využití 

tohoto území, které budou ve svém důsledku ovlivňovat také 

ekonomický rozvoj města (dostupné a atraktivní bydlení). 

Jde o účelné opatření a současně má jednoznačně kladný 

dopad na společnost. Výstupy projektu (viz dopad na 

ekonomiku) povedou k možnému zkvalitnění bydlení a 

celkovému rozvoji daného území , což povede ke zvýšení 

kvality života vybraných skupin obyvatel.

Jde o účelné opatření a současně má jednoznačně kladný 

dopad na životní prostředí. Výstupy projektu (viz dopad na 

ekonomiku) povedou k možnému zkvalitnění bydlení a 

celkovému rozvoji daného území, uvažované napojení na 

elektromobilitu povede ke zvýšení kvality ŽP. 

Poznámky/komentáře

Studie proveditelnosti NE

Energetický audit NE

Položkový rozpočet NE

Projektový záměr NE

ne

Socioekonomické a environmentální hodnocení (SEE)

 / KARTA PROJEKTU /

STARDUST

2

D.1

bez dopadu 

2017

0,67

Dílčí hodnocení v jednotlivých oblastech

Komentář/Odůvodnění



NÁZEV PROJEKTU:

CELKOVÉ HODNOCENÍ:

Vazba na strategický cíl SPRM (např. A.I.1):

Projednáno s veřejností (uveďte způsob a datum): 

Dopad do běžných výdajů rozpočtu města po předání investice do 

užívání; označte znaménkem "+" nebo "-" :

Poprvé se dopad promítne do rozpočtu roku:

Aritmetický průměr hodnocení: 

Přínos pro / dopad na ekonomiku

 +2 až -2 (viz metodika hodnocení)

Přínos pro / dopad na společnost

+2 až -2 (viz metodika hodnocení)

Přínos pro / dopad na životní prostředí 

+2 až -2 (viz metodika hodnocení)

0 1 1

Jde o účelné opatření což znamená, že existuje jednoznačný 

přínos k plnění měřitelných cílů města a současně nemá 

negativní dopad na místní zaměstnanost nebo ekonomiku.

Jde o účelné opatření, což znamená, že existuje jednoznačný 

přínos k plnění měřitelných cílů města, kladný přínos lze 

popsat, ale nelze jednoznačně vyčíslit nebo je malý.

Výstupem studie bude možné řešení využití všech 

jmenovaných území ze všech hledisek obsažených v oblasti 

rozvoje území, včetně volnočasových aktivit, občanské 

vybavenosti, veřejných prostranství.  

Jde o účelné opatření a současně má jednoznačně kladný 

dopad na životní prostředí, kladný přínos lze popsat, ale nelze 

jednoznačně vyčíslit nebo je malý.

V rámci studie je řešena i zeleň a uspořádání veřejného 

prostranství.Výstupem studie bude možné řešení využití všech 

jmenovaných území ze všech hledisek obsažených v oblasti 

rozvoje území - jeho funkčního využití, ekologickou stabilitu.

Poznámky/komentáře

Žádost o dotace ANO

ne

Hodnocení přínosu projektu pro ekonomiku, společnost a životní prostředí

 / KARTA PROJEKTU /

Územní studie Litoměřice 

2

B.I

Analytické a projektové podklady  (ANO/NE)

 +

0,67

Dílčí hodnocení v jednotlivých oblastech

Komentář/Odůvodnění



NÁZEV PROJEKTU:

CELKOVÉ HODNOCENÍ:

Vazba na strategický cíl SPRM (např. A.I.1):

Projednáno s veřejností (uveďte způsob a datum): 

Dopad do běžných výdajů rozpočtu města po předání investice do 

užívání; označte znaménkem "+" nebo "-" :

Poprvé se dopad promítne do rozpočtu roku:

Aritmetický průměr hodnocení: 

Přínos pro / dopad na ekonomiku

 +2 až -2 (viz metodika hodnocení)

Přínos pro / dopad na společnost

+2 až -2 (viz metodika hodnocení)

Přínos pro / dopad na životní prostředí 

+2 až -2 (viz metodika hodnocení)

0 2 1

Jde o účelné opatření a současně nemá negativní dopad na 

místní zaměstnanost nebo ekonomiku.

Jde o účelné opatření  a současně má jednoznačně kladný 

dopad na společnost (sociální oblast, zdravotnictví, bezpečnost 

atd.), kladný přínos lze popsat.

Instalace výtahu a bezbariérová úprava vnitřních prostor školy 

umožní studium handicapovaným dětem.  

Jde o účelné opatření, jde o jednoznačně kladný dopad na 

životní prostředí, kladný přínos lze vyčíslit. V rámci projektu 

bude řešena i okolní zeleň.

Poznámky/komentáře

Studie proveditelnosti

Projektová dokumentace (v jaké fázi) ANO

Architektonická studie ANO

Jiné (specifikujte)

ne

Hodnocení přínosu projektu pro ekonomiku, společnost a životní prostředí

 / KARTA PROJEKTU /

ZŠ Boženy Němcové - bezbariérová škola 

3

C.I

Analytické a projektové podklady  (ANO/NE)

 +

2018

1,67

Dílčí hodnocení v jednotlivých oblastech

Komentář/Odůvodnění



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

 
 

N  Á  V  R  H     D  O     Z  M 
 

 

pro jednání ZM dne: 7.12.2017 

předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta 

zpracovala: Ing. Veronika Šturalová 

 

Návrh:  

Schválení postupu pro aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Litoměřice (dále jen 

„SPRM“) a zásobníku projektů 

 

 

Odůvodnění:  

Strategický plán je klíčovým nástrojem strategického plánování, který je využíván při řízení a rozvoji 

města. Strategický plán stanovuje vizi města a vytyčuje hlavní směry jeho rozvoje. Definuje prioritní 

oblasti, do kterých by měly přednostně směřovat finanční prostředky tak, aby docházelo k vzájemné 

synergii. Strategický plán rozvoje města Litoměřice byl zpracován poprvé v roce 2006, aktualizace plánu 

proběhla v roce 2012 s vizí, jak by mělo město Litoměřice vypadat v roce 2030.  

 

Navazujícím dokumentem na SPRM je „Zásobník projektů města“, jenž je výčtem navrhovaných projektů 

a aktivit směřujících k naplňování cílů strategie. Je tedy vhodné společně s aktualizací SPRM 

zaktualizovat i projekty v zásobníku projektů a přiřadit je k stanoveným cílům. Tím vzniká provázanost 

aktivit/projektů s naplňováním vize a cílů města. Zásobník projektů byl sestaven v roce 2015.  

 

Zastupitelstvo města na svém červnovém zasedání odložilo schválení aktualizovaného Zásobníku 

projektů. Tento by měl být opět předložen na prosincovém zasedání zastupitelstva města. Vzhledem 

k tomu, že nastal čas aktualizace SPRM je třeba zaktualizovat i zásobník projektů, který je jeho nedílnou 

součástí. Aktualizovaný zásobník bude předložen společně s aktualizovaným SPRM. 

 

Strategickým tým města Litoměřice (STUR) v návaznosti na hodnotící zprávu o naplňování SPRM, se na 

svém zasedání shodl na nutnosti aktualizovat SPRM společně se Zásobníkem projektů.  

Dne 8.11.2017 na svém zasedání schválil navržený postup aktualizace v roce 2018 a předkládá tento 

postup, radě města k odsouhlasení. 

 

Navrhovaný postup:  

• leden–únor: zasedání pracovních skupin k jednotlivým oblastem, aktualizace cílů, projektů a 

aktivit; 

• březen-duben: STUR schválení navrhovaných změn; 

• květen-červen: schválení aktualizovaného SPRM a Zásobníku projektů RM a ZM. 

 

Dopad do rozpočtu města: 
 

c) nemá dopad do rozpočtu města. 

Návrh na usnesení: 

ZM schvaluje postup pro aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Litoměřice a zásobníku projektů. 

 

 

Podpis navrhovatele:                                                 Přijaté usnesení ZM č.:                                     



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

 
 

N  Á  V  R  H     D  O     Z  M 
 

 

pro jednání ZM dne: 7.12.2017 

předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta 

zpracovala: Ing. Veronika Šturalová 
 

 

Návrh: Schválení Místního akčního plánu rozvoje školství na území ORP Litoměřice (MAP ORP 

Litoměřice) 

 

 

Odůvodnění: 

Město Litoměřice je partnerem projektu MAP ORP Litoměřice, který realizuje ve spolupráci s MAS 

České středohoří z.s. od roku 2016. Projekt je zaměřen na podporu předškolního a školního vzdělávání. 

Jedním z výstupů projektu je strategický dokument Místní akční plán rozvoje školství na území ORP 

Litoměřice. 

Do tvorby dokumentu byly zapojeny ZŠ, MŠ a organizace neformálního vzdělávání z celého území ORP 

Litoměřice. Přínosem je nastavení spolupráce mezi všemi aktéry, jak na poli formálního (ZŠ a MŠ) tak 

neformálního (DDM, kluby a pod) vzdělávání dětí v předškolním a školním věku. Byly nadefinovány 

prioritní oblasti a aktivity směřující k jejich naplnění. Podmínkou pro řádné ukončení projektu a možnosti 

zažádat o dotaci na navazující projekt je schválení tohoto dokumentu zřizovateli.  

Z důvodů velikosti celého dokumentu Vám předkládáme znění priorit a cílů. Viz Příloha 1 

 

Celý dokument je ke stažení na:http://maplitomericko.cz/?p=621&preview=true 

 

Příloha 1. Priority a cíle MAP ORP Litoměřice 

 

Dopad do rozpočtu města: 
 

Nemá dopad do rozpočtu města. 

 

 

Návrh na usnesení: 

 

ZM schvaluje Místní akční plán rozvoje školství na území ORP Litoměřice. 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis navrhovatele:                                                 Přijaté usnesení ZM č.:                                              

 

 

 

http://maplitomericko.cz/?p=621&preview=true


Příloha 1 

 

 

Prioritní oblast  Cíl 

1. Žáci a děti „Škola hrou“ 1.1 Zvýšení čtenářské gramotnosti 

1.2 Zvýšení matematické gramotnosti 

1.3 Zvýšení gramotnosti cizích jazyků, polytechnického 
vzdělávání a informační technologie 

2. Kvalitní školy a zařízení, vč. 

ZUŠ 

2.1 Zlepšení technického stavu budov + bezbariérovost 

2.2 Dostatek vybavení a odborných učeben 

2.3 Funkční zázemí – školní jídelny, tělocvičny, šatny 

2.4 Využité okolí škol a šk. zařízení – hřiště, zahrady, sportoviště 

2.5 Bezpečné školy 

3. Spolupráce aktérů 

vzdělávání 

3.1 Dostatečný počet nadšených a motivovaných 
pedagogických pracovníků. 

3.2 Komplexní spolupráce škola + rodič; škola + zřizovatel; škola 
+ ostatní (kariéroví poradci, ŠPZ, neziskový sektor, střední školy 
a učiliště, veřejnost, apod.) 

4. Zájmové a neformální 

vzdělávání 

4.1 Dostupná a kvalitní nabídka zájmového vzdělávání 

5. Společné vzdělávání / 

začleňování do společnosti 

5.1 Informovaný rodič a veřejnost 

5.2 Odborný personál v otázkách inkluze 

5.3 Zabezpečení kvalitní předškolní péče 

 



M ě s t o     L i t o m ě ř e 
 

N Á V R H   D O   ZM 
 

 
pro jednání ZM, dne: 07. 12. 2017 
předkládá: Mgr. Karel Krejza, místostarosta 
zpracoval: Ing. Jaroslav Klusák Ph.D., ÚSPUR 
 
 
Návrh:     
Revokace usnesení usnesení č. 48/3/2017 ze dne 27.4.2017 a schválení uzavření zakladatelské 
smlouvy a stanov Sdružení energetických manažerů měst a obcí  
 
 
Odůvodnění:    
Město Litoměřice se zavázalo společně s městy Chrudim, Kopřivnice a MČ Brno Nový Lískovec k 
založení Sdružení energetických manažerů měst a obcí (SEMMO), tj. dobrovolného svazku obcí podle 
§ 49 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o obcích“). K oficiálnímu založení a nabytí právní subjektivity je nezbytné uzavřít 
zakladatelskou smlouvu a schválit stanovy.  
 
Tato zakladatelská smlouva i stanovy již byly schváleny, nicméně MČ Brno Nový Lískovec nemohla 
samostatně do Sdružení vstoupit, z toho důvodu došlo ke změně stanov a zakladatelské smlouvy 
oproti původní verzi, kdy zakládajícím členem je místo MČ statutární město Brno.  
 
Sdružení energetických manažerů měst a obcí má pro město Litoměřice přínos především v tom, že 
se jedná o jedinečnou organizaci, kdy podobné sdružení měst a obcí, které by se zabývalo komunální 
udržitelnou energetikou v podmínkách ČR neexistuje. Dané téma je čím dál více preferováno dalšími 
městy a obcemi v ČR i zahraničí a je tak významný potenciál pro tvorbu společných projektů, které se 
projeví v reálných dopadech do snížení provozních nákladů a energetické náročnosti města 
Litoměřice. Zároveň je v rámci SEMMO možné se členy sdílet zkušenosti a příklady dobré praxe 
zaměřené na komunální energetiku a koncept smart cities. 
 
 
Dopad do rozpočtu města: 
Potenciální finanční dopady (roční poplatky) jsou součástí UZ 9807. 
 
 
Návrh na usnesení:   
Zastupitelstvo města 

a) revokuje své usnesení č. 48/3/2017 ze dne 27.4.2017 
b) schvaluje uzavření zakladatelské smlouvy a stanov Sdružení energetických manažerů měst 

a obcí (nové znění smlouvy a stanov viz příloha orig. zápisu).  
 

 

 

 

 

 

Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        



Smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí 

Sdružení energetických manažerů měst a obcí 

(zakladatelská smlouva) 
uzavřená níže uvedenými obcemi na základě § 46 a § 49 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“) 

Článek I. 

Účastníci smlouvy - Zakladatelé 

Město Litoměřice 
IČO: 00263958 
se sídlem Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, PSČ 412 01 
zastoupené Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou 
 
Město Chrudim 
IČO: 00270211 
se sídlem Resselovo náměstí 77, Chrudim, PSČ 537 16 
zastoupené Mgr. Petrem Řezníčkem, starostou 
 
Město Kopřivnice 
IČO: 00298077 
se sídlem Štefánikova 1163/12, Kopřivnice, PSČ 742 21 
zastoupené Ing. Miroslavem Kopečným, starostou 
 
Statutární město Brno  
IČO: 44992785 
se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno, PSČ 602 00 
zastoupené Ing. Petrem Vokřálem, primátorem 
 
Statutární město Hradec Králové 
IČO: 00268810 
se sídlem Československé armády 408, Hradec Králové, PSČ 502 00 
zastoupené MUDr. Zdeňkem Finkem, primátorem 

Článek II. 

Předmět smlouvy 

Účastníci smlouvy se dohodli na založení dobrovolného svazku obcí s názvem Sdružení energetických 
manažerů měst a obcí podle § 49 a násl. zákona o obcích v souladu s usneseními jejich obecních 
zastupitelstev (dále také jen „svazek“). 



Článek III. 

Předmět činnosti 

1. Předmětem činnosti svazku je zejména vytvoření účinné platformy, kde si obce a odborní 
partneři budou předávat informace o způsobech řešení nejrůznějších problémů v oblasti 
energetiky a dopravy, vzdělávat se na seminářích a konferencích jak v oblasti technologií, tak v 
oblasti dotační politiky, a získávat cenné kontakty. Cílem činnosti svazku jsou moderní města a 
obce s nižší spotřebou energie a tedy i s nižšími výdaji. 

Článek IV. 

Název a sídlo dobrovolného svazku obcí 

1. Název dobrovolného svazku obcí: Sdružení energetických manažerů měst a obcí 
2. Sídlo dobrovolného svazku obcí: Litoměřice 

Článek V. 

Doba trvání dobrovolného svazku obcí 

Dobrovolný svazek obcí se zakládá na dobu neurčitou. 

Článek VI. 

Orgány dobrovolného svazku obcí 

Orgány dobrovolného svazku obcí jsou: 
a) valná hromada 
b) rada 
c) předseda rady 
d) kontrolní komise 

Článek VII. 

Doložka platnosti 

Doložka platnosti právního jednání obce dle § 41 zákona o obcích: o založení dobrovolného svazku 
obcí, uzavření této smlouvy a schválení stanov, které jsou její přílohou, dle § 84 odst. 2 písm. e) 
zákona o obcích rozhodlo:  

a) zastupitelstvo města Litoměřice na zasedání dne ……………. usnesením č. …………………….. 
b) zastupitelstvo města Chrudim na zasedání dne ……………. usnesením č. …………………….. 
c) zastupitelstvo města Kopřivnice na zasedání dne ……………. usnesením č. …………………….. 
d) zastupitelstvo města Brna na zasedání dne ……………. usnesením č. …………………….. 
e) zastupitelstvo města Hradce Králové na zasedání dne ……………. usnesením č. …………………….. 



Článek VIII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Zakladatelé schvalují jako osobu oprávněnou zastupovat svazek až do nabytí právní osobnosti 
zápisem do rejstříku svazků obcí vedeného u Krajského úřadu Ústeckého kraje (dále jen „rejstřík 
svazků obcí“) pana Jaroslava Klusáka, nar. 16. 8. 1975, trvale bytem Ambrožova 1590/14, 130 00 
Praha 3, kterého tímto zmocňují k podání návrhu na zápis dobrovolného svazku obcí do rejstříku 
svazků obcí.  

2. Zakladatelé dále pověřují pana Jaroslava Klusáka, nar. 16. 8. 1975, trvale bytem Ambrožova 
1590/14, 130 00 Praha 3 svoláním ustavujícího zasedání valné hromady, a to v termínu do 30 dní 
od podpisu této smlouvy oprávněnými osobami. Nebude-li v uvedené lhůtě zasedání valné 
hromady svoláno, může jej svolat na náklady svazku kterýkoli zakládající člen svazku. 

3. Zakladatelé se dohodli, že na ustavujícím zasedání valné hromady bude zvolen předseda rady, 
místopředseda rady, členové rady a členové kontrolní komise. Z tohoto zasedání bude pořízen 
zápis, který bude následně ověřený zákonným způsobem a bude spolu s touto smlouvou 
nedílnou součástí návrhu na zápis do rejstříku svazků obcí. 

4. Další otázky činnosti a fungování dobrovolného svazku obcí jsou upraveny ve stanovách 
dobrovolného svazku obcí, které jsou přílohou této smlouvy. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupci všech účastníků smlouvy. 
6. Účastníci této smlouvy prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto právnímu 

jednání oprávněny. 
7. Smlouva je vyhotovena v sedmi stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými 

zástupci účastníků smlouvy, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení, jedno 
vyhotovení bude přiloženo k návrhu na zápis do rejstříku svazku obcí a jedno vyhotovení bude 
uloženo v sídle svazku. 

8. Účastníci smlouvy prohlašují, že tato smlouva je souhlasným, svobodným a vážným projevem 
jejich skutečné vůle, že smlouvu neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a že 
s obsahem této smlouvy bez výhrad souhlasí. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
 
 
V Litoměřicích dne ………………. V Chrudimi dne ………………. 
  
  
  

………………………………………...... ………………………………………...... 
Mgr. Ladislav Chlupáč                        Mgr. Petr Řezníček 

  
 
 

 

  
V Kopřivnici dne ………………. V Brně dne ………………. 
  
  
  

………………………………………...... ………………………………………...... 
                         Ing. Miroslav Kopečný            Ing. Petr Vokřál 

 
 

 
 
V Hradci Králové dne ……………………….. 



 
 
 
                    ………………………………………… 
                        MUDr. Zdeněk Fink 
 
 
 

 



Stanovy dobrovolného svazku obcí 

Sdružení energetických manažerů měst a obcí 

Článek I. 

Název a sídlo dobrovolného svazku obcí 

1. Název dobrovolného svazku obcí: Sdružení energetických manažerů měst a obcí 
2. Sídlo dobrovolného svazku obcí: Litoměřice 

Článek II. 

Základní ustanovení 

1. Sdružení energetických manažerů měst a obcí (dále jen „svazek“) je dobrovolným svazkem obcí 
podle § 49 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o obcích“). 

2. Svazek je právnickou osobou. 
3. Svazek nabývá právní osobnosti zápisem do rejstříku svazků obcí vedeného Krajským úřadem 

Ústeckého kraje. 
Existencí a činností svazku není dotčena působnost, pravomoci a odpovědnost jednotlivých členských 
obcí a jejich orgánů. 

Článek III. 

Členové svazku 

1. Členy svazku jsou při jeho založení tyto obce: 
a) Město Litoměřice, IČO: 00263958, se sídlem Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, PSČ 412 01, 
b) Město Chrudim, IČO: 00270211, se sídlem Resselovo náměstí 77, Chrudim, PSČ 537 16, 
c) Město Kopřivnice, IČO: 00298077, se sídlem Štefánikova 1163/12 Kopřivnice, PSČ 742 21, 
d) Statutární město Brno, IČO: 44992785, se sídlem Dominikánské nám. 196/1, Brno, 

PSČ 602 00, 
e) Statutární město Hradec Králové, IČO: 00268810, se sídlem Československé armády 408, 

Hradec Králové, PSČ 502 00 
2. Přistoupí-li do svazku nový člen, není třeba v tomto případě měnit či doplňovat stanovy. Rada 

svazku zajistí vklad memoranda o přistoupení nového člena svazku do sbírky listin u rejstříku 
svazků obcí. 

Článek IV. 

Předmět činnosti svazku 

Předmětem činnosti svazku je zejména vytvoření účinné platformy, kde si obce a odborní partneři 
budou předávat informace o způsobech řešení nejrůznějších problémů v oblasti energetiky a 
dopravy, vzdělávat se na seminářích a konferencích jak v oblasti technologií, tak v oblasti dotační 
politiky, a  získávat cenné kontakty. Cílem činnosti svazku jsou moderní města a obce s nižší 
spotřebou energie a tedy i s nižšími výdaji. 



Článek V. 

Vznik a zánik členství 

1. Členem svazku se může stát každá obec v České republice. 
2. Členství zakládajících členů vzniká účinností smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí. 

Povinnost dle odst. 4 písm. b) tohoto článku tím není dotčena. 
3. Po vzniku svazku se členem svazku obec stává na základě písemné přihlášky (memoranda o 

přistoupení) schválením jejího přijetí za člena valnou hromadou na jejím nejbližším zasedání po 
splnění podmínek pro vznik členství a uhrazením členského příspěvku.  

4.  Podmínkou pro vznik členství ve svazku je 
a) písemné prohlášení uchazeče o členství (memorandum o přistoupení), že bezvýhradně 

souhlasí s obsahem stanov svazku.  
5. Členstvím ve svazku není nikterak omezeno právo členů vstupovat do jiných subjektů sdružujících 

právnické osoby. 
6. Členství ve svazku zaniká na základě písemné výpovědi člena doručené předsedovi rady svazku. 

Výpovědní doba je šest měsíců a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po 
doručení výpovědi. Povinnost vypořádat všechny závazky mezi svazkem a vystoupivším členem 
tím není dotčena. 

7. Členství ve svazku zaniká též vyloučením člena. O vyloučení člena svazku rozhoduje valná 
hromada usnesením na návrh rady nebo kteréhokoli člena svazku. Vyloučit člena svazku je možné 
pouze v těchto případech: 
a) člen se po dobu delší než jeden rok neúčastní činnosti svazku, 
b) člen je déle než tři měsíce v prodlení s úhradou členského příspěvku, přičemž byl k jeho 

úhradě svazkem vyzván, 
c) člen závažným způsobem nebo opakovaně poškodí dobré jméno a pověst svazku či jedná 

v rozporu s oprávněnými zájmy svazku. 
8. V případě vyloučení člena ze svazku zaniká jeho členství dnem, který je uveden v usnesení o 

vyloučení. Povinnost vypořádat všechny závazky mezi svazkem a vyloučeným členem tím není 
dotčena. 

9. Člen svazku, který ukončil členství nebo byl ze svazku vyloučen, má právo na vypořádání svého 
majetkového podílu. Zaplacený členský příspěvek nebo jeho část se nevrací a není předmětem 
vypořádání. 

Článek VI. 

Práva a povinnosti členů 

1. Člen svazku má právo: 
a) účastnit se činnosti svazku, 
b) prostřednictvím svého zástupce se účastnit a hlasovat na valné hromadě, 
c) právo volit a navrhovat kandidáty do orgánů svazku, 
d) být pravidelně informován o dění ve svazku, 
e) podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům svazku a obdržet odpověď na své 

podání, 
f) požadovat vysvětlení a informace od členů rady svazku, 
g) nahlížet do zápisů z jednání orgánů svazku, 
h) kontrolovat hospodaření svazku a nahlížet do účetních dokladů a dokumentů k hospodaření 

svazku, 
i) využívat majetek svazku pro účely naplnění jeho předmětu činnosti. 

 
2. Člen svazku má povinnost: 



a) účastnit se aktivně činnosti svazku, 
b) platit členské příspěvky, 
c) plnit své povinnosti v souvislosti s realizací a financováním projektů realizovaných svazkem, 

ke kterým se člen svazku předem smluvně zavázal, 
d) chránit a zachovávat dobré jméno svazku, 
e) dodržovat stanovy, další vnitřní předpisy a rozhodnutí svazku a jeho orgánů. 

Článek VII. 

Orgány svazku 

1. Orgány svazku jsou: 
a) valná hromada 
b) rada 
c) předseda rady 
d) kontrolní komise 

2. Valná hromada, rada a kontrolní komise jsou kolektivní orgány. 
3. Statutárním orgánem svazku je předseda rady. 
4. Jednotlivé orgány mohou k plnění svých úkolů vytvářet odborné pracovní skupiny. 
5. Členství v radě a kontrolní komisi je navzájem neslučitelné. 
6. Členství v orgánech svazku zaniká: 

a) uplynutím funkčního období, 
b) úmrtím, 
c) odstoupením z funkce; členství v orgánu zaniká okamžikem dojití oznámení o odstoupení 

orgánu, jehož byla odstupující osoba členem, nebyl-li v odstoupení uveden den pozdější, 
d) odvoláním. 

Článek VIII. 

Valná hromada 

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem svazku. 
2. Valnou hromadu tvoří členové svazku zastoupeni delegáty jednotlivých členských obcí, kteří své 

oprávnění prokáží usnesením zastupitelstva/rady obce o jejich delegování, nebo plnou mocí. 
3. Valnou hromadu svolává k zasedání rada nejméně jedenkrát do roka. 
4. Rada svolává zasedání valné hromady z podnětu alespoň třetiny členů svazku nebo kontrolní 

komise. Nesvolá-li rada svazku zasedání valné hromady do třiceti dnů od doručení podnětu, může 
ten, kdo podnět podal, svolat zasedání valné hromady na náklady svazku sám. 

5. Klesne-li počet členů rady nebo kontrolní komise pod polovinu, svolá předseda rady nebo jiný 
člen svazku neprodleně zasedání valné hromady. 

6. Zasedání valné hromady se svolá zpravidla třicet dnů předem odesláním e-mailové pozvánky 
členům svazku. 

7. Každý člen svazku má jeden hlas. Valná hromada je schopna se usnášet za účasti většiny členů 
svazku. Usnesení přijímá většinou hlasů všech členů svazku s výjimkou rozhodování dle odst. 12 
písm. a), g) a h) tohoto článku, kdy je k rozhodnutí potřeba alespoň dvoutřetinové většiny hlasů 
všech členů svazku. 

8. Zasedání řídí předseda rady nebo jím pověřená osoba. Předsedající zajistí volbu zapisovatele, 
skrutátorů a ověřovatelů zápisu. 

9. Hlasování na zasedání probíhá veřejně, nerozhodne-li valná hromada jinak. 
10. Předseda rady zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jeho ukončení. Není-li to 

možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila valná hromada. Ze 
zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo jej zahájil, kdo mu předsedal, 



jaké případné další činovníky (zapisovatele, skrutátory, ověřovatele zápisu) valná hromada 
zvolila, průběh a výsledek hlasování, jaká usnesení byla přijata a kdy byl zápis vyhotoven. Každý 
člen svazku může nahlížet do zápisů ze zasedání prostřednictvím delegáta. Zápis ze zasedání 
bude bez zbytečného odkladu po jeho vyhotovení zaslán v elektronické podobě všem členům 
svazku. 

11. Není-li valná hromada na svém zasedání schopna se usnášet, může rada nebo ten, kdo původní 
zasedání svolal, svolat novou pozvánkou ve lhůtě pěti dnů od předchozího zasedání valné 
hromady náhradní zasedání. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání valné 
hromady. Náhradní zasedání valné hromady se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na 
který bylo zasedání valné hromady předtím svoláno. 

12. Do působnosti valné hromady patří zejména: 
a) schvalování změn stanov svazku, 
b) schvalování výroční zprávy o činnosti svazku, 
c) volba a odvolání předsedy, místopředsedy a dalších členů rady a členů kontrolní komise 
d) schvalování rozpočtu, střednědobého výhledu rozpočtu a závěrečného účtu svazku se 

zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku za uplynulý kalendářní rok, 
e) schvalování účetní závěrky svazku sestavené k rozvahovému dni podle zákona o účetnictví, 
f) projednání zprávy o kontrole hospodaření zpracované kontrolní komisí a její předložení 

zastupitelům členských obcí, 
g) schvalování výše majetkového nebo likvidačního podílu, 
h) schvalování vkladu majetku člena svazku do hospodaření svazku a rozhodování o nakládání 

s tímto majetkem, 
i) rozhodování o rozdělení zisku a úhradě ztráty, 
j) schvalování výše členských příspěvků, kdy výše příspěvku na 1 občana obce bude nepřímo 

úměrná celkovému počtu občanů žijících v obci, stanovení termínu splatnosti 
k) vydávání předchozího souhlasu k právnímu jednání, kterým svazek nabývá, zcizuje nebo 

zatěžuje nemovitou věc, 
l) rozhodování o přijetí nového člena svazku, 
m) rozhodování o vyloučení člena svazku za podmínek uvedených v čl. V odst. 7 těchto stanov, 
n) rozhodování o odvolání proti rozhodnutí rady svazku a vyřizování stížností a námitek proti 

činnosti orgánů svazku, 
o) rozhodování o splynutí, sloučení, rozdělení nebo zrušení svazku, 
p) rozhodování o členství svazku v jiné právnické osobě, 
q) schvaluje přijímání zápůjček a úvěrů, k jejichž schválení není kompetentní rada dle čl. IX, odst. 

12 písm. n),  
r) stanovuje pravidla pro provádění rozpočtových opatření Radou.  

13. Valná hromada si může vyhradit další pravomoci neuvedené v předchozím odstavci. 

Článek IX. 

Rada 

1. Rada je vrcholným výkonným orgánem svazku. 
2. Radu tvoří nejméně 3 členové volení valnou hromadou na dobu čtyř let. 
3. Předsedu, místopředsedu a členy rady volí a odvolává valná hromada. 
4. Je-li předseda nebo místopředseda rady odvolán z funkce nebo se této funkce vzdal, přestává být 

i členem rady. 
5. Jménem svazku jedná předseda rady. 
6. Rada se schází ke svému jednání dle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. Předseda rady svolá 

zasedání rady z podnětu alespoň třetiny členů svazku, dvou členů rady nebo kontrolní komise. 
Nesvolá-li předseda rady zasedání rady do deseti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo 
podnět podal, svolat zasedání rady na náklady svazku sám. 

7. Zasedání rady jsou oprávněni se účastnit členové kontrolní komise s hlasem poradním. 



8. Zasedání rady svazku se svolá zpravidla nejméně sedm dní předem odesláním e-mailové 
pozvánky členům rady. 

9. Rada je schopna se usnášet za účasti většiny členů rady. Usnesení přijímá většinou hlasů členů 
přítomných v době usnášení. Každý člen rady má při hlasování jeden hlas. 

10. Zasedání řídí předseda rady nebo jím pověřená osoba. 
11. Článek VIII. odst. 11 stanov se použije přiměřeně. 
12. Rada rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou stanovami, vnitřními předpisy, nebo 

rozhodnutím valné hromady svěřeny do působnosti jiného orgánu svazku, zejména: 
a) organizuje a řídí činnost svazku, 
b) schvaluje podání žádostí o dotace a rozhoduje o jejich přijetí, nestanoví-li poskytovatel, že 

tyto úkony má provádět jiný orgán svazku, 
c) realizuje rozhodnutí valné hromady, 
d) schvaluje a vydává vnitřní předpisy, pokud jejich vydání není výslovně svěřeno do působnosti 

valné hromady, 
e) sestavuje roční plán činnosti, 
f) provádí rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném valnou hromadou, 
g) vede hospodaření s majetkem svazku a účetnictví, 
h) rozhoduje o výkonu vedlejší hospodářské činnosti svazku, 
i) koordinuje realizaci projektů, 
j) stanoví pravidla pro hospodaření a činnosti svazku, 
k) zpracovává výroční zprávu o hospodaření a činnosti svazku, 
l) jmenuje a odvolává likvidátora svazku, 
m) připravuje podklady pro jednání a rozhodování valné hromady, 
n) schvaluje přijímání zápůjček a úvěrů v maximální jednotlivé výši 100 000,00 Kč a zároveň 

v maximální souhrnné výši 500 000,00 Kč za kalendářní rok. 

Článek X. 

Předseda rady 

1. Předseda rady je statutárním orgánem svazku. 
2. Předseda rady je volen valnou hromadou na dobu čtyř let. 
3. Předseda rady je oprávněn zastupovat svazek ve všech záležitostech. 
4. V nepřítomnosti předsedy rady vykonává vše, co přísluší předsedovi rady, místopředseda rady 

zvolený obdobně jako předseda rady. Pro platnost právního jednání není rozhodující, zda jednal 
předseda či v jeho nepřítomnosti místopředseda. 

5. Není-li k datu uplynutí funkčního období předsedy rady zvolen předseda nový, vykonává funkci 
předsedy rady až do zvolení nového předseda stávající. 

6. Předseda rady: 
a) řídí zasedání valné hromady, 
b) svolává a řídí zasedání rady, 
c) zajišťuje vyhotovení zápisu ze zasedání valné hromady a rady, 
d) plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele vůči zaměstnancům svazku, 
e) podepisuje veškeré písemnosti vyhotovené svazkem, 
f) vykonává další činnosti, kterými jej pověří valná hromada nebo rada, anebo vyplývající pro 

něj z vnitřních předpisů svazku. 



Článek XI. 

Kontrolní komise 

1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem svazku, který dohlíží, jsou-li záležitosti svazku řádně 
vedeny a vykonává-li svazek činnost v souladu se stanovami a dalšími vnitřními předpisy, a 
právními předpisy. 

2. Kontrolní komisi tvoří nejméně 3 členové volení valnou hromadou na dobu čtyř let. 
3. Předsedu a místopředsedu kontrolní komise volí a odvolává kontrolní komise z řad svých členů. 
4. Kontrolní komise se schází ke svému jednání dle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Zasedání 

kontrolní komise svolává předseda kontrolní komise. Zasedání řídí předseda kontrolní komise 
nebo jim pověřená osoba. 

5. Kontrolní komise je schopna se usnášet za účasti většiny členů kontrolní komise. Usnesení přijímá 
většinou hlasů členů přítomných v době usnášení. Každý člen kontrolní komise má při hlasování 
jeden hlas. 

6. Kontrolní komise provádí kontrolu hospodaření svazku za uplynulý rok a zpracovává zprávu o 
výsledku kontroly. 

7. O své činnosti podává kontrolní komise zprávu valné hromadě. 
8. V rozsahu působnosti kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do dokladů svazku a 

požadovat od členů dalších orgánů svazku nebo od jeho zaměstnanců součinnosti vysvětlení 
k jednotlivým záležitostem. 

XII. 

Majetkové poměry 

1. Majetek svazku může být použit výhradně k realizaci předmětu činnosti svazku, který je vymezen 
těmito stanovami. 

2. Zdroje příjmů jsou: 
a) členské příspěvky členů svazku, 
b) dobrovolné příspěvky členů svazku, 
c) majetek vložený členy svazku dle rozhodnutí svazku, 
d) majetek získaný vlastní činností svazku, 
e) dotace a návratné finanční výpomoci, 
f) dary fyzických a právnických osob, 
g) příjmy z finančního majetku vloženého členskými obcemi do svazku, 
h) zápůjčky a úvěry, 
i) úroky z finančních prostředků svazku. 

3. Finanční hospodaření svazku se řídí těmito stanovami, případně dalšími vnitřními předpisy 
svazku, a dále příslušnými právními předpisy. 

4. Členové svazku mohou na základě rozhodnutí valné hromady vkládat do svazku svůj majetek. 
Majetek, který vloží do hospodaření svazku některý z jeho členů, zůstává ve vlastnictví tohoto 
člena. Svazek může takto vložený majetek užívat pouze k realizaci předmětu činnosti svazku a 
nesmí s tímto majetkem nakládat způsobem vyhrazeným zastupitelstvu obce dle § 85 zákona o 
obcích nebo radě obce dle § 102 odst. 2 zákona o obcích. 

5. Majetek pořízený v rámci projektů realizovaných svazkem se stává vlastnictvím svazku. 
6. Ke zcizení, zatížení nebo nabytí nemovitého majetku ve vlastnictví svazku je třeba předchozího 

souhlasu valné hromady. 



Článek XIII. 

Hospodaření svazku 

1. Svazek je účetní jednotkou a vede účetnictví dle příslušného právního předpisu. Za vedení 
účetnictví svazku odpovídá rada svazku. Rada svazku je oprávněna pověřit vedením účetnictví 
odborně způsobilou fyzickou nebo právnickou osobu. 

2. Svazek je povinen se při svém hospodaření řídit zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Svazek může vedle hlavní činnosti vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání 
nebo jiné výdělečné činnosti. Výkon této činnosti nesmí ohrozit výkon hlavní činnosti svazku. Zisk 
může svazek použít jen k podpoře činnosti, pro niž byl založen, a k úhradě nákladů na vlastní 
správu. 

4. Svazek hospodaří podle rozpočtu, který je sestavován vždy na kalendářní rok. Svazek sestavuje 
střednědobý výhled rozpočtu na 3 roky. Závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání 
hospodaření svazku za uplynulý kalendářní rok projedná valná hromada do 30. června 
následujícího kalendářního roku. 

5. Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu, rozpočtu svazku a závěrečnému účtu 
svazku za uplynulý kalendářní rok mohou občané členských obcí uplatnit písemně ve lhůtě 
stanovené při jejich zveřejnění nebo ústně při jejich projednávání v příslušném orgánu svazku. 

6. Hospodaření za uplynulý kalendářní rok dá svazek přezkoumat dle § 53 odst. 1 zákona o obcích. 
7. Nestanoví-li valná hromada jinak, budou podíly jednotlivých obcí na ztrátě nebo zisku svazku a na 

likvidačním zůstatku svazku stejné. 
8. Zisk svazku může být mezi členy svazku rozdělen jen na základě rozhodnutí valné hromady. 
9. V případě jakéhokoliv sporu o vypořádání majetku svazku bude majetek vypořádán tak, že každý 

člen obdrží poměrnou část odpovídající počtu členů svazku, nerozhodne-li příslušný orgán svazku 
jinak. 

Článek XIV. 

Zrušení a zánik svazku 

1. O zrušení svazku rozhoduje valná hromada. 
2. V případě zrušení svazku bez právního nástupce jmenuje rada likvidátora k provedení likvidace 

svazku. 
3. Svazek zaniká výmazem z rejstříku svazků obcí. 

Článek XV. 

Doložka platnosti 

Doložka platnosti právního jednání obce dle § 41 zákona o obcích: tyto stanovy schválilo: 
a) zastupitelstvo města Litoměřice na zasedání dne ……………. usnesením č. …………………….. 
b) zastupitelstvo města Chrudim na zasedání dne ……………. usnesením č. …………………….. 
c) zastupitelstvo města Kopřivnice na zasedání dne ……………. usnesením č. …………………….. 
d) zastupitelstvo města Brna na zasedání dne ……………. usnesením č. …………………….. 
e) zastupitelstvo města Hradce Králové na zasedání dne ……………. usnesením č. …………………….. 



Článek XVI. 

Přechodná a závěrečná ustanovení 

1. Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem uzavření smlouvy o vytvoření dobrovolného 
svazku obcí Sdružení energetických manažerů měst a obcí. 

2. Stanovy jsou vyhotoveny v sedmi stejnopisech s platností originálu, přičemž každý člen obdrží 
jedno vyhotovení, jedno vyhotovení bude přiloženo k návrhu na zápis do rejstříku svazků a jedno 
vyhotovení bude uloženo v sídle svazku. V případě přistoupení dalších členů v průběhu trvání 
svazku, obdrží každý přistupující člen na náklady svazku jedno vyhotovení stanov. 

 
 
 
 
V Litoměřicích dne ………………. V Chrudimi dne ………………. 
  
  
  

………………………………………...... ………………………………………...... 
Mgr. Ladislav Chlupáč Mgr. Petr Řezníček 

  
  
  
 
V Kopřivnici dne ………………. 

V Brně dne ………………. 

  
  
  

………………………………………...... ………………………………………...... 
Ing. Miroslav Kopečný Ing. Petr Vokřál 

 
 
 
 
V Hradci Králové dne ……………………….. 
 
 
 
                    ………………………………………… 
                        MUDr. Zdeněk Fink 
 
 



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

 

 

 N Á V R H   D O   ZM 
 

 
pro jednání ZM, dne: 7. 12. 2017 
předkládá: odbor územního rozvoje 
 
 

Návrh předložit před jednáním ZM, nejpozději do čtvrtka (7 dní před jednáním) do 12.00 hod. 
sekretariátu města.. Po zařazení do programu předkládá navrhovatel osobně s řádným odůvodněním. 

Má-li návrh souvislost s činností jiného odvětvového odboru MěÚ, je nutno uvést vyjádření 
tohoto odboru. Předkládající odbor předloží ZM návrh ve 2 vyhotoveních - 1x k zápisu a 1x 
navrhovateli. 

 
Návrh: 
Zrušení předkupního práva pro část pozemku parc. č. 857/22 v k.ú. Litoměřice 

 
Odůvodnění: 
Pro pozemek parc. č. 857/22 v k. ú. Litoměřice bylo dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů zřízeno vydáním 
současně platného Územního plánu Litoměřice, respektive jeho změn, předkupní právo pro Město 
Litoměřice. To bylo u zmíněného pozemku zřízeno jednak z důvodu vymezení veřejně prospěšné 
stavby technické infrastruktury “T2 - lok. č.7 – Žitenická : nový přívod od VS nemocnice“ (rozvody 
tepla) a jednak z důvodu vymezení veřejně prospěšné stavby označené jako D17 - Prostor křižovatky 
II/261 Na Valech – Daliborova.  
Předmětem žádosti je zrušení předkupního práva na část pozemku představující železniční přejezd 
v ulici Daliborova, viz přiložený zákres, kde je část označena jako nově vznikající pozemek parc. č. 
857/35 v k.ú. Litoměřice. Výše uvedené záměry veřejně prospěšných staveb se nacházejí mimo 
lokalitu železničního přejezdu (pozemku 857/35 navrženého k oddělení) , viz přiložený výřez výkresu 
veřejně prospěšných staveb Územního plánu Litoměřice. 
 
Dopad do rozpočtu města: 
Nemá dopad do rozpočtu města. 
 
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje zrušení předkupního práva pro část pozemku parc. č. 857/22 v k.ú. Litoměřice 

 

 

 

 

 

 

 

 
Podpis navrhovatele: __________________    Přijaté usnesení ZM č.: ___________________ 
 

 







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

 

 

 N Á V R H   D O   ZM 
 

 
pro jednání ZM, dne: 7. 12. 2017 
předkládá: odbor územního rozvoje 
 
 

Návrh předložit před jednáním ZM, nejpozději do čtvrtka (7 dní před jednáním) do 12.00 hod. 
sekretariátu města.. Po zařazení do programu předkládá navrhovatel osobně s řádným odůvodněním. 

Má-li návrh souvislost s činností jiného odvětvového odboru MěÚ, je nutno uvést vyjádření 
tohoto odboru. Předkládající odbor předloží ZM návrh ve 2 vyhotoveních - 1x k zápisu a 1x 
navrhovateli. 

 
Návrh: 
Zrušení předkupního práva pro část pozemků parc. č. 1344/5, 1345/5, 1345/24 a 1345/154 vše v k.ú. 
Pokratice 

 
Odůvodnění: 
Pro pozemky parc. č. 1345/5, 1345/24 a 1345/154 vše v k.ú. Pokratice bylo dle § 101 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
zřízeno vydáním současně platného Územního plánu Litoměřice, respektive jeho změn, předkupní 
právo pro Město Litoměřice. To bylo u zmíněného pozemku zřízeno z důvodu vymezení veřejně 
prospěšné stavby D4 - Místní propojovací komunikace v prostoru Miřejovická stráň. 
Zpracován byl geometrický plán (1379-137/2016) oddělující z uvedených pozemků části potřebné pro 
realizaci veřejně prospěšných staveb, viz příloha. Na části pozemků, které nebudou potřebné pro 
realizaci záměru veřejně prospěšné stavby lze tak zrušit vymezené předkupní právo. Dle přiloženého 
výkresu GP se jedná o pozemky parc. č. 1345/5, 1345/24, nový pozemek 1345/310, 1345/154, vše 
v k.ú. Pokratice. Pozemek parc. č. 1344/5 v k.ú. Pokratice je již ve vlastnictví Města Litoměřice a proto 
lze u tohoto pozemku předkupní právo zrušit také, respektive i z části 1345/313, která bude oddělena 
dle zmíněného GP. 
 
Dopad do rozpočtu města: 
Nemá dopad do rozpočtu města. 
 
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje zrušení předkupního práva pro část pozemku parc. č. 1344/5, 1345/5, 1345/24 a 
1345/154 vše v k.ú. Pokratice 

 

 

 

 

 

 

 

 
Podpis navrhovatele: __________________    Přijaté usnesení ZM č.: ___________________ 
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 N Á V R H   D O   ZM 
 

 
pro jednání ZM, dne: 7. 12. 2017 
předkládá: odbor územního rozvoje 
 
 

Návrh předložit před jednáním ZM, nejpozději do čtvrtka (7 dní před jednáním) do 12.00 hod. 
sekretariátu města.. Po zařazení do programu předkládá navrhovatel osobně s řádným odůvodněním. 

Má-li návrh souvislost s činností jiného odvětvového odboru MěÚ, je nutno uvést vyjádření 
tohoto odboru. Předkládající odbor předloží ZM návrh ve 2 vyhotoveních - 1x k zápisu a 1x 
navrhovateli. 

 
Návrh: 
Informace o dosavadním stavu zpracování a projednání Změny č.3 Územního plánu Litoměřice 

 
Odůvodnění: 
Městský úřad Litoměřice, odbor územního rozvoje, jako příslušný úřad územního plánování, podle 
ustanovení § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je pořizovatelem Změny č.3 Územního plánu 
Litoměřice (dále také „změna ÚP“). 
 
Pokyny pro zpracování návrhu Změny č.3 Územního plánu Litoměřice vyplynuly ze Zprávy o 
uplatňování Územního plánu Litoměřice (dále také „Zpráva“). 
 
Zpráva o uplatňování ÚP Litoměřice (dále jen Zpráva) vychází z ustanovení § 55 odst. 1 stavebního 
zákona a § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (dále jen vyhláška). V § 55 odst. 1 
stavebního zákona je stanoveno, že pořizovatel předloží zastupitelstvu obce nejpozději do 4 let po 
vydání územního plánu zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém období. Ve smyslu tohoto 
ustanovení a na základě usnesení Zastupitelstva města Litoměřice č 96/5/2015 ze dne 9. 4. 2015, 
přistoupil pořizovatel ÚP Litoměřice ke zpracování zprávy o jeho uplatňování v uplynulém období. 
 
Návrh Zprávy byl projednán v souladu s ustanovením § 47 stavebního zákona, přičemž řízení o 
návrhu bylo oznámeno dotčeným orgánům a také byl návrh zprávy doručen veřejnou vyhláškou ze 
dne 23. 10. 2015. 
 
Projednaná a na základě vyhodnocení upravená verze návrhu Zprávy byla předložena zastupitelstvu 
ke schválení na jednání, které se konalo dne 10.12.2015. ZM vzalo na vědomí vyhodnocení 
připomínek, požadavků a podnětů ke Zprávě o uplatňování Územního plánu Litoměřice a schválilo že 
náklady na změny vyvolané výhradní potřebou navrhovatele na změnu ÚP budou dle jejich náročnosti 
uhrazeny navrhovateli. ZM nicméně nepřijalo usnesení o schválení výsledné verze Zprávy o 
uplatňování Územního plánu Litoměřice a vrátilo ji pořizovateli s pokynem zařazení žádosti č. 7 v 
kapitole D do kapitoly E – Pokyny pro zpracování návrhu změny ÚP. 
 
Pořizovatel na základě pokynu upravil Zprávu a její upravený návrh opětovně doručil veřejnou 
vyhláškou ze dne 11.1.2016 a oznámil taktéž opakované řízení o návrhu dotčeným orgánům. 
 
Opakovaně projednaná a na základě vyhodnocení upravená verze návrhu Zprávy byla předložena 
zastupitelstvu ke schválení na jednání, které se konalo dne 21.4.2016. ZM schválilo výslednou verzi 
Zprávy. Pořizovatel bezodkladně zaslal schválenou Zprávu zpracovateli Změny č.3 Územního plánu 
Litoměřice. 
 
Dne 3. 11. 2017 po několika konzultacích zpracovatel odevzdal návrh Změny č.3 Územního plánu 
Litoměřice. Po kontrole návrh pořizovatel oznámil dotčeným orgánům v souladu s § 50 stavebního 



zákona konání společného jednání a zároveň doručil návrh Změny č.3 Územního plánu Litoměřice 
veřejnou vyhláškou. Společné jednání se bude konat 14. 12. 2017. 
 
 
Dopad do rozpočtu města: 
Nemá dopad do rozpočtu města. 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Litoměřice bere na vědomí informace o dosavadním průběhu zpracování a 
projednání Změny č.3 Územního plánu Litoměřice. 

 

 

 

 

 

 

 
Podpis navrhovatele: __________________    Přijaté usnesení ZM č.: ___________________ 
 

 



M ě s t o  L i t o m ě ř i c e  

N Á V R H  D O  Z M  

pro jednání ZM dne: 7.12.2017 
žadatelé: manželé I. a B. S., nar. XXXXX a XXXXX, oba bytem XXXXX, Litoměřice 
předkládá: Mgr. Karel Krejza, místostarosta 
vypracoval: OSNMM - Mgr. Václav Härting 

Návrh:  prominutí příslušenství dluhu 

Odůvodnění: 
Město Litoměřice je výlučným vlastníkem bytu č. XXXXX na XXXXX v Litoměřicích. Manželé 
S. jsou na základě nájemní smlouvy ze dne 26.2.2001 uzavřené s Městem Litoměřice, jako 
pronajímatelem, nájemci výše uvedeného bytu.  
Žadatelům vznikl dluh na nájemném a službách spojených s užíváním výše uvedeného bytu, 
a to za červenec 2012–únor 2015 v celkové výši 67 691,00 Kč. Dluh byl uhrazen ke dni 
31.1.2017 formou splátkového kalendáře. K datu úhrady byl dopočítán poplatek (úrok) z prodlení 
ve výši 118 248,00 Kč. 
Žadatelé žádají o prominutí poplatku (úroku) z prodlení v plné výši, neboť dopočítaná částka 
je pro ně příliš vysoká. Uvádí, že do prodlení se dostali v době, kdy XXXXX. 
Žadatelé mají dle schválených zásad nárok na prominutí 60 % příslušenství. Celkový dluh byl 
splacen po čtyřech letech. XXXXX. 
Žadatelé nemají žádné další pohledávky vůči Městu Litoměřice. 

Dopad do rozpočtu města:   nemá dopad do rozpočtu města 

Návrh na usnesení: 

ZM schvaluje prominutí poplatku (úroku) z prodlení ve výši 60 % z částky 
118 248,00 Kč (tedy 70 949,00 Kč), pro I. a B. S., nar. XXXXX a XXXXX, oba bytem 
XXXXX, Litoměřice 

nebo 

ZM neschvaluje prominutí poplatku (úroku) z prodlení pro I. a B. S., nar. XXXXX 
a XXXXX, oba bytem XXXXX, Litoměřice 

Podpis navrhovatele: _____________________ Přijaté usnesení RM č. _______________ 



Dohoda o prominutí dluhu (pohledávky)  

Město Litoměřice 
Sídlo: Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, IČ: 00263958 
zastoupené místostarostou Mgr. Karlem Krejzou 
(dále  jen „věřitel“) 
a 
manželé 
I. S., nar. XXXXX 
B. S., nar. XXXXX 
bytem XXXXX, 412 01 Litoměřice 
(dále jen „dlužník“) 

uzavírají tuto dohodu 

Čl. 1 
Dlužník je na základě nájemní smlouvy uzavřené s věřitelem nájemcem bytu č. XXXXX na XXXXX, 
Litoměřice. Dlužník na nájemném a službách spojených s užíváním bytu dlužil věřiteli za červenec 
2012–únor 2015 částku 67 691,00 Kč. Tento dluh byl uhrazen v plné výši dne 31.1.2017. 

Čl. 2 

Dle § 697 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, účinného v době vzniku a porušení závazku, 
jestliže dlužník nezaplatí nájemné a úhrady za služby poskytované s užíváním bytu nebo nedoplatek na 
vyúčtování služeb do 5 dnů ode dne splatnosti, je povinen zaplatit věřiteli poplatek z prodlení stanovený 
nařízením vlády č. 142/1994 Sb., ve výši 2,5 promile z dlužné částky za každý den prodlení, nejméně však 
25,- Kč za každý i započatý měsíc prodlení (platí pro pohledávky splatné do 31.12.2013). 
Dle § 513 ve spojení s § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, jestliže 
dlužník nezaplatí nájemné ve lhůtě splatnosti je povinen zaplatit věřiteli úrok z prodlení stanovený 
nařízením vlády č. 351/2013 Sb., ve výši repo sazby stanovené ČNB pro první den kalendářního pololetí, 
v němž došlo k prodlení, zvýšené o osm procentních bodů.  
Dle § 2247 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a podle § 13 odst. 2 
zákona č.67/2013 Sb., jestliže dlužník nezaplatí úhrady za služby poskytované s užíváním bytu nebo 
nedoplatek na vyúčtování služeb do 5 dnů ode dne splatnosti, je povinen zaplatit věřiteli poplatek z prodlení 
ve výši 1 promile z dlužné částky za každý den prodlení, nejméně však 10,- Kč za každý i započatý měsíc 
prodlení (platí pro pohledávky splatné od 1.1.2014 do 31.12.2015). 

 
Ke dni úplného uhrazení dluhu uvedeného v Čl. 1 této dohody činí poplatek (úrok) z prodlení 
118 248,00 Kč. 

Čl. 3 
Věřitel promíjí dlužníkovi hrazení poplatku (úroku) z prodlení ve výši 60 % z dlužné částky, tedy 
70 949,00 Kč. Prominutí poplatku (úroku) z prodlení schválilo Zastupitelstvo města Litoměřice 
na svém zasedání dne 7.12.2017. 

Dlužník prohlašuje, že jeho příjmy nedosahují takové výše, aby bylo možné uspokojit pohledávku 
věřitele najednou. Dlužník nemá žádný nemovitý ani cennější movitý majetek, z kterého by bylo 
možno uhrazení pohledávky dosáhnout. Dlužník činí čestné prohlášení, že nemá žádnou jinou 
pohledávku vůči Městu Litoměřice. 

Čl. 4 
Účastníci této dohody prohlašují, že si obsah této dohody před podpisem přečetli, že byla uzavřena 
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli 
v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem.  
Tato dohoda je sepsána ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží dlužník a po dvou věřitel této 
dohody. 

V Litoměřicích dne ………. 

Město Litoměřice I. S. 
zastoupené místostarostou        

Mgr. Karlem Krejzou        B. S. 



M ě s t o  L i t o m ě ř i c e  

N Á V R H  D O  Z M  

pro jednání ZM dne: 7.12.2017 
žadatel: B.N., nar. XXXXX, bytem XXXXX 
předkládá: Mgr. Karel Krejza, místostarosta 
vypracoval: OSNMM - Mgr. Václav Härting 

Návrh:  prominutí příslušenství dluhu 

Odůvodnění: 
Město Litoměřice bylo výlučným vlastníkem bytu č. XXXXX v ulici XXXXX v Litoměřicích. B.N. byl 
na základě nájemní smlouvy ze dne 7.7.2003 uzavřené s Městem Litoměřice, jako 
pronajímatelem, nájemcem výše uvedeného bytu. V roce 2014 nájemce byt dobrovolně vrátil. 
Žadateli vznikl dluh na nájemném a službách spojených s užíváním výše uvedeného bytu, 
a to za leden–prosinec 2012+2013, leden–červen 2014 a dále na vyúčtování služeb za r. 2013 
v celkové výši 134 768,00 Kč. Dluh byl uhrazen ke dni 15.3.2017 formou splátkového kalendáře. 
K datu úhrady byl dopočítán poplatek (úrok) z prodlení ve výši 175 554,00 Kč. 
Žadatel žádá o prominutí poplatku (úroku) z prodlení v plné výši, neboť dopočítaná částka je pro 
něj příliš vysoká. Uvádí, že jeho jediný měsíční příjem je XXXXX. 
Žadatel má dle schválených zásad nárok na prominutí pouze 40 %, neboť dlužná částku byla již 
zažalována u Okresního soudu v Litoměřicích. ÚSN doporučuje schválit prominutí v plné výši, 
neboť XXXXX. Žadatel splácel dluh ve výši 134 768,00 Kč po dobu třech let, a to bez jediného 
opomenutí. Pro žadatele by byla úhrada poplatku (úroku) z prodlení likvidační, neboť XXXXX. 
Dále je třeba vzít v potaz, že XXXXX. 
Žadatel nemá žádné další pohledávky vůči Městu Litoměřice. 

Dopad do rozpočtu města:   nemá dopad do rozpočtu města 

Návrh na usnesení: 

ZM schvaluje prominutí poplatku (úroku) z prodlení v plné výši (tedy 175 554,00 Kč), 
pro B.N., nar. XXXXX, bytem XXXXX 

nebo 

ZM schvaluje prominutí poplatku (úroku) z prodlení ve výši 40 % z částky 
175 554,00 Kč (tedy 70 222,00 Kč), pro B.N., nar. XXXXX, bytem XXXXX 

nebo 

ZM neschvaluje prominutí poplatku (úroku) z prodlení pro B.N., nar. XXXXX, bytem 
XXXXX 

Podpis navrhovatele: _____________________ Přijaté usnesení RM č. _______________ 



Dohoda o prominutí dluhu (pohledávky)  

Město Litoměřice 
Sídlo: Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, IČ: 00263958 
zastoupené místostarostou Mgr. Karlem Krejzou 
(dále  jen „věřitel“) 
a 
pan B.N., nar. XXXXX 
bytem XXXXX 
(dále jen „dlužník“) 

uzavírají tuto dohodu 

Čl. 1 
Dlužník byl na základě nájemní smlouvy uzavřené s věřitelem nájemcem bytu č. XXXXX, na adrese 
XXXXX, Litoměřice. Dlužník na nájemném a službách spojených s užíváním bytu dlužil věřiteli za 
leden–prosinec 2012+2013, leden-červen 2014 a dále na vyúčtování služeb za r. 2013 částku 
134 768,00 Kč. Tento dluh byl uhrazen v plné výši dne 15.3.2017. 

Čl. 2 

Dle § 697 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, účinného v době vzniku a porušení závazku, 
jestliže dlužník nezaplatí nájemné a úhrady za služby poskytované s užíváním bytu nebo nedoplatek na 
vyúčtování služeb do 5 dnů ode dne splatnosti, je povinen zaplatit věřiteli poplatek z prodlení stanovený 
nařízením vlády č. 142/1994 Sb., ve výši 2,5 promile z dlužné částky za každý den prodlení, nejméně však 
25,- Kč za každý i započatý měsíc prodlení (platí pro pohledávky splatné do 31.12.2013). 
Dle § 513 ve spojení s § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, jestliže 
dlužník nezaplatí nájemné ve lhůtě splatnosti je povinen zaplatit věřiteli úrok z prodlení stanovený 
nařízením vlády č. 351/2013 Sb., ve výši repo sazby stanovené ČNB pro první den kalendářního pololetí, 
v němž došlo k prodlení, zvýšené o osm procentních bodů.  
Dle § 2247 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a podle § 13 odst. 2 
zákona č.67/2013 Sb., jestliže dlužník nezaplatí úhrady za služby poskytované s užíváním bytu nebo 
nedoplatek na vyúčtování služeb do 5 dnů ode dne splatnosti, je povinen zaplatit věřiteli poplatek z prodlení 
ve výši 1 promile z dlužné částky za každý den prodlení, nejméně však 10,- Kč za každý i započatý měsíc 
prodlení (platí pro pohledávky splatné od 1.1.2014 do 31.12.2015). 

 
Ke dni úplného uhrazení dluhu uvedeného v Čl. 1 této dohody činí poplatek (úrok) z prodlení 
175 554,00 Kč. 

Čl. 3 
Věřitel promíjí dlužníkovi hrazení poplatku (úroku) z prodlení v plné výši, tedy 175 554,00 Kč. 
Prominutí poplatku (úroku) z prodlení schválilo Zastupitelstvo města Litoměřice na svém zasedání dne 
7.12.2017. 

Dlužník prohlašuje, že jeho příjmy nedosahují takové výše, aby bylo možné uspokojit pohledávku 
věřitele najednou. Dlužník nemá žádný nemovitý ani cennější movitý majetek, z kterého by bylo 
možno uhrazení pohledávky dosáhnout. Dlužník činí čestné prohlášení, že nemá žádnou jinou 
pohledávku vůči Městu Litoměřice. 

Čl. 4 
Účastníci této dohody prohlašují, že si obsah této dohody před podpisem přečetli, že byla uzavřena 
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli 
v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem.  
Tato dohoda je sepsána ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží dlužník a po dvou věřitel této 
dohody. 

V Litoměřicích dne ………. 

Město Litoměřice B.N. 
zastoupené místostarostou 

Mgr. Karlem Krejzou 



M ě s t o   L i t o m ě ř i c e 
 

 

N Á V R H   D O   ZM 
 

 

pro jednání ZM, dne: 07.12.2017 
předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta 
připravil: Bc. Martina Skoková, vedoucí odboru KSaT  
  
Návrh: Volba soudních přísedících Okresního soudu v Litoměřicích 
 
Odůvodnění:      
Dvěma soudním přísedícím zvoleným Zastupitelstvem města Litoměřice končí funkční 
období v prosinci 2017. Okresní soud v Litoměřicích potřebuje soudní přísedící i pro další 
období (4 roky) a navrhované osoby projevily zájem ve funkci pokračovat.  
V souladu s § 60 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, přísedící navrhuje a volí 
zastupitelstvo obce v obvodu příslušného okresního soudu z řad občanů ČR, kteří jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu v obvodu zastupitelstva obce nebo zde pracují. Přísedícím 
může být občan, který je způsobilý k právním úkonům, bezúhonný (nebyl pravomocně 
odsouzen za trestný čin) a dosáhl věku 30 let. Občané narození před r. 1971 doloží, že pro 
období od 25. 2. 1948 do 17. 11. 1989 splňují podmínky dle zákona č. 451/1991 Sb., kterým 
se stanoví některé další předpoklady pro výkon funkcí ve státních orgánech.  
Splnění podmínek doložili navrhovaní občané aktuálním výpisem z rejstříku trestů. Čestné 
prohlášení a lustrační osvědčení doložili již před prvním zvolením do funkce. Dále bylo 
prověřeno, že tito občané nebyli řešeni pro přestupky proti občanskému soužití ani majetku 
v působnosti MěÚ Litoměřice. K navrhovaným osobám se kladně vyjádřil předseda 
okresního soudu.  
 
Dopad do rozpočtu města: 
c)   nemá dopad do rozpočtu města. 
 
Návrh na usnesení:  
ZM navrhuje za přísedící Okresního soudu v Litoměřicích a do této funkce volí na dobu  
4 let paní H.M., nar. XXXXX, bytem XXXXX, Litoměřice a Mgr. Š.P., nar. XXXXX, bytem 
XXXXX, Litoměřice (viz příloha orig. zápisu). 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



M ě s t o   L i t o m ě ř i c e 
 

 

N Á V R H   D O   ZM 
 

 
 
pro jednání ZM, dne: 7.12.2017 
předkládá: Mgr. Karel Krejza, místostarosta 
vypracoval: ekonomický odbor a KSaT, právní úsek  
 
Návrh: schválení obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
 
Odůvodnění:   
Předkládaná nová obecně závazná vyhláška o místním poplatku za komunální odpad           
s účinností od 1.1.2018, reaguje na novelu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. 
Nejedná se o zásadní změny, pouze v článku upravujícím ohlašovací povinnost poplatníka 
byl doplněn odkaz na důsledky nesplnění této povinnosti stanovené v § 14a odst. 4 zákona. 
Důsledkem je zánik nároku na osvobození od placení poplatku. 
 
Dále se bohužel ruší osvobození od ohlašovací povinnosti pro rodiče dětí ve věku do 1 roku, 
přičemž ale osvobození těchto dětí od poplatku zůstává. Nebude pouze možné jako dosud, 
že toto osvobození úřad vykonává na základě vlastních zjištění, ale je třeba aby rodič 
(zákonný zástupce) podal ohlášení. Zvažujeme možnost vytvoření formuláře, který bude 
předáván rodičům při vyzvednutí rodného listu dítěte na matrice.    
 
Znění vyhlášky tvoří přílohu tohoto návrhu. 
 
Návrh na usnesení:    
ZM vydává obecně závaznou vyhlášku č. 7/2017 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (viz. 
příloha orig. zápisu).  
       
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        
 

 

 



 
 

M Ě S T O   L I T O M Ě Ř I C E 
 

Obecně závazná vyhláška č. 7/2017, 
 

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

 

Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 7. prosince 2017 usneslo vydat 

na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 

písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto 

obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 

 
Čl. 1 

Úvodní ustanovení 
 
1) Město Litoměřice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
(dále jen „poplatek“).1)  

2) Řízení o poplatku vykonává Městský úřad města (dále jen „správce poplatku“).2) 
3) Poplatkovým obdobím je období kalendářního roku. 

 
Čl. 2 

Poplatník 
 

Poplatníka definuje zákon o místních poplatcích.3) 

                                                 
1) § 1 písm. g) a § 10b zákona o místních poplatcích 
2) § 14 odst. 3 zákona o místních poplatcích; v řízení o poplatku se postupuje zejména podle zákona 
č. 280/2009 Sb., daňový řád 

3) § 10b odst. 1 a 2 zákona o místních poplatcích: „(1) Poplatek platí: 
a) fyzická osoba,  

1. která má v obci trvalý pobyt,  
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt 

nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,  
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České 

republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,  
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana 

podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců, 
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve 

kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu 
fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické 
právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně. 

(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící 
v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za 
více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data 
narození osob, za které poplatek platí.“ 



Čl. 3 
Ohlašovací povinnost 

 
1) Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit4) vznik poplatkové povinnosti do 15 dnů 

ode dne vzniku poplatkové povinnosti. V případě vzniku osvobození současně se vznikem 
poplatkové povinnosti se tato skutečnost ohlašuje ve stejné lhůtě. 

2) Obsah ohlášení upravuje zákon o místních poplatcích.5) 
3) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení6), je poplatník povinen tuto změnu oznámit 

do 15 dnů ode dne, kdy nastala.7)  
4) Důsledky nesplnění ohlašovací povinnosti ke vzniku osvobození nebo úlevy stanoví 

zákon o místních poplatcích.8) 
 

Čl. 4 
Sazba poplatku 

 
1) Sazba poplatku pro poplatníka činí 498,- Kč za kalendářní rok a je tvořena: 

a) z částky 248,- Kč a 
b) z částky 250,- Kč stanovené na základě skutečných nákladů města předchozího 

kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka 
a kalendářní rok. 

2) Rozúčtování skutečných nákladů předchozího roku na sběr a svoz netříděného 
komunálního odpadu na osobu je uvedeno v příloze této vyhlášky. 

3) Postup pro zjištění výše poplatku v případě vzniku nebo zániku poplatkové povinnosti 
nebo osvobození stanoveného zákonem v průběhu kalendářního roku stanoví zákon.9) 

 
Čl. 5 

Splatnost poplatku 
 

1) Poplatek je splatný10) do 31. 10. příslušného kalendářního roku.  

                                                 
4)  § 71 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů: „Podání lze učinit písemně, 

ústně do protokolu nebo datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, odeslanou 
prostřednictvím datové schránky, nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit 
do jeho datové schránky.“   

5)  § 14a odst. 1 a 2 zákona o místních poplatcích:“(1) V ohlášení poplatník uvede: 
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, 
místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též 
osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech, 
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, 
užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou 
činností poplatníka nebo plátce, 
c) údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti (např. číslo popisné nebo evidenční stavby, 
není-li taková stavba označena, pak parcelní číslo pozemku, na němž je stavba umístěna; číslo bytu nebo 
popis jeho umístění ve stavbě, jakož i identifikace stavby, ve které se byt nalézá). 
(2) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu 
Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů 
požadovaných v odst. 1 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.“ 

6) včetně zániku poplatkové povinnosti 
7) § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích 
8) § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích („V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný 

pro osvobození nebo úlevu od poplatku ve lhůtě stanovené obecně závaznou vyhláškou nebo ve lhůtě podle 
§ 14a odstavce 3, nárok na osvobození nebo úlevu od tohoto poplatku zaniká; za nesplnění této povinnosti 
nelze uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy.“) 

9) § 10b odst. 6 zákona o místních poplatcích: „V případě změny místa pobytu fyzické osoby nebo změny 
vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle 
odstavce 3 v průběhu kalendářního roku, se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních 
měsíců pobytu, vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu 
kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.“ 



2) Vznikne-li poplatková povinnost (nebo zanikne osvobození) po 15. 10. příslušného 
kalendářního roku, je příslušná část poplatku splatná nejpozději do 31. 12. příslušného 
kalendářního roku. 

3) Vznikne-li poplatková povinnost (nebo zanikne osvobození) po 15. 12. příslušného 
kalendářního roku, je příslušná část poplatku splatná nejpozději do 15 dnů od vzniku 
poplatkové povinnosti (nebo zániku osvobození). 

 
Čl. 6 

Osvobození 
 

1) Osvobození od poplatku stanoví zákon.11) 
2) Od poplatku až na dobu nejvýše jednoho kalendářního roku12) se dále touto vyhláškou 

osvobozují poplatníci: 
a) za první měsíc, ve kterém jim vznikla poplatková povinnost, 
b) podle § 10b odst. 1 písm. b) zákona o místních poplatcích, 
c) zdržující se více než 3 po sobě jdoucí měsíce mimo území České republiky, a to 

z důvodu studia v zahraničí (dokládá se např. potvrzením tuzemské nebo zahraniční 
školy), 

d) zdržující se více než 3 po sobě jdoucí měsíce mimo území České republiky, a to 
z důvodu pracovního pobytu v zahraničí (dokládá se např. potvrzením tuzemského 
nebo zahraničního zaměstnavatele),  

e) studenti studující mimo území města (dokládá se např. potvrzením o studiu), kteří jsou 
po dobu studia ubytováni mimo území města, a to nejvýše po dobu 10 měsíců 
v kalendářním roce, pokud zároveň předloží potvrzení o placení úhrady za odpad 
v rámci ubytování (např. dle smlouvy o ubytování) nebo úhrady za provoz systému 
nakládání s komunálním odpadem13), 

f) po dobu ubytování v zařízení na území města, jehož provozovatel plní povinnosti 
původce odpadů podobným odpadům komunálním,14)  

g) umístění ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody (dokládá se např. usnesením 
soudu nebo potvrzením Vězeňské služby České republiky o výkonu vazby nebo 
výkonu trestu odnětí svobody), 

h) pobývající mimo území města v zdravotnickém zařízení, v zařízení sociálních služeb 
nebo v jiných sociálních a charitativních zařízeních (dokládá se např. potvrzením 
zařízení o tomto pobytu). 

3) Další hmotně-právní podmínkou osvobození dle odst. 2 je ohlášení uvedených důvodů 
osvobození nejpozději do 31. 3. následujícího kalendářního roku. 

4) Další hmotně-právní podmínkou pro vznik nebo trvání nároku na osvobození od poplatku 
dle odst. 2 je neexistence pohledávky Města Litoměřice po lhůtě splatnosti vůči 
poplatníkovi. Výjimkou je pouze existence takové pohledávky po lhůtě splatnosti, jejíž 

                                                                                                                                                         
10) § 163 odst. 3 daňového řádu  
11) § 10b odst. 3 zákona o místních poplatcích: „Od poplatku je osvobozena fyzická osoba podle odstavce 1 

písm. a), která je 
a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné 

výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo 
smlouvy, 

b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost 
obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého, nebo 

c) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním 
režimem nebo chráněném bydlení.“ 

12)           tzn. že osvobození trvá nejdéle po dobu jednoho kalendářního roku, splnění podmínky osvobození je tedy 
nutné splnit v každém kalendářním roce 

13) smluvní úhrada dle § 17 odst. 6 nebo poplatek za komunální odpad dle § 17a zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) 

14) § 4 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech  



plnění bylo následně dohodnuto ve splátkách, dodatečně povoleno ve splátkách, nebo bylo 
rozhodnuto o rozložení na splátky15) a poplatník tyto splátky řádně platí. 

5) Dále se touto vyhláškou osvobozují poplatníci od narození do konce kalendářního měsíce, 
ve kterém dovrší věk 1 roku. Tento důvod osvobození má přednost před důvody 
osvobození dle čl. 6 odst. 2 této vyhlášky. Na tyto poplatníky se nevztahují ani omezující 
podmínky dle čl. 6 odst. 3 a 4 této vyhlášky. 

 
Čl. 7 

Závěrečná ustanovení 
 

1) Nebude-li poplatek zaplacen poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce 
poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.16) 

2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až 
na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.17)  

3) Přechod poplatkové povinnosti v případě nedoplatku na poplatku nezletilého poplatníka 
a poplatníka, který je omezen ve svéprávnosti, stanoví zákon.18)  

 
Čl. 8 

Zrušovací ustanovení 
 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, 
ze dne 10. 12. 2015. 

 
Čl. 9 

Účinnost 
 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2018. 
 

 
 
 

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

1. místostarosta 
Mgr. Ladislav Chlupáč 

starosta 
 

 
 
 

  
 

                                                 
15) např. Občanský zákoník, § 111 z. č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů, § 156 daňového 
řádu  

16) § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
17) § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích 
18) § 12 zákona o místních poplatcích („(1)Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni 

splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl 
mu jmenován opatrovníkspravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného 
zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako 
poplatník. 

   (2) V případě podle odstavce 1 vyměří obecní úřad poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi 
poplatníka. 

   (3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně 
a nerozdílně.“) 



Příloha k obecně závazné vyhlášce č. 6/2017, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů 
 
 
Rozúčtování skutečných nákladů předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního 
odpadu na osobu: 
 

a) skutečné náklady za rok 2016 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily:  
12.610.886,20 Kč; 

 
b) počet poplatníků: 24.520; 

 
c) rozúčtování nákladů: 12.610.886,20 Kč / 24.520 poplatníků = 514,- Kč/osobu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doložka o vyhlášení OZV 
Tato obecně závazná vyhláška musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského 
úřadu Litoměřice v souladu s ust. § 12 odst. 1 a 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Současně 
se obecně závazná vyhláška zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.  
 
Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: 
...............  2017 
 
Sejmuto z úřední desky dne: ............... 2017 
 
Jméno a příjmení osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí vyhlášky: ……………………… 
                                                                                                                     (razítko, podpis) 

 



M ě s t o   L i t o m ě ř i c e 
 

 

N Á V R H   D O   ZM 

 

 

pro jednání ZM, dne: 7. 12. 2017 
předkládá: Mgr. Milan Čigáš, tajemník  
vypracoval: Odbor ekonomický – Monika Pavučková 
                   odbor KSaT – Bc. Martina Skoková  
  
Návrh: Schválení nového znění Statutu sociálního fondu č. 1/2017 
 
Odůvodnění:   
Zastupitelstvo města schválilo změnu statutu sociálního fondu a zavedení univerzálního 
nedaňového nepeněžního benefitu tzv. Unišek +, který zaměstnanci umožňuje rozhodnout 
se, zda benefit bude čerpat v oblasti kultury, sportu, vzdělání, zdraví nebo dovolené.  
 
V této souvislosti byl v článku IV. Použití prostředků fondu vypuštěn účel, že prostředky 
mohou být použity i na financování výdajů na kulturní a tělovýchovné akce. Jak se ukázalo 
tento účel ve statutu schází, a proto se navrhuje jej doplnit (jedná se např. o setkání 
zaměstnanců za účelem zhodnocení daného roku, sportovní turnaj ve volejbalu apod.).  
 
Nové znění Statutu sociálního fondu č. 1/2017 tvoří přílohu tohoto návrhu. 
 
Návrh na usnesení:    
ZM schvaluje Statut sociálního fondu č. 1/2017 (viz. příloha orig. zápisu).  
 
       
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

M Ě S T O   L I T O M Ě Ř I C E 
 

Statut sociálního fondu 

č. 1/2017 

Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 7. prosince 2017 rozhodlo vydat 

na základě § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, tento statut sociálního fondu 

(dále jen „statut SF“): 

  čl. I 
Preambule 

Sociální fond je zřízen jako účelový a trvalý fond města Litoměřice.  

čl. II 
Účel fondu 

Sociální fond je hlavním zdrojem financování aktivit v oblasti péče o zaměstnance  
města Litoměřice a  dlouhodobě uvolněné členy zastupitelstva města a je určen především  
k regeneraci pracovních sil, ke zlepšení pracovních podmínek, k překlenutí tíživé sociální 
situace dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva města Litoměřice a zaměstnanců města 
Litoměřice, kteří jsou v pracovním poměru k městu Litoměřice déle než 12 odpracovaných 
měsíců (tato podmínka se nevztahuje na čerpání prostředků fondu na stravné). Výjimku z této 
lhůty může povolit pouze správní rada fondu.   

čl. III 
Tvorba fondu 

1/   Zdroje fondu tvoří:  
          a/ zůstatek na účtu sociálního fondu z předchozího roku;  
          b/ příděl z rozpočtu města schválený zastupitelstvem města (ZM) ve výši 2 % z objemu 
              ročních hrubých mezd; dále je tvořen z náhrad v době nemoci zaměstnanců, kteří 
              jsou k městu Litoměřice v pracovněprávním vztahu a z odměn dlouhodobě  
              uvolněných členů ZM;  
          c/ dary;  
        d/ příděl z rozpočtu města na penzijní připojištění ve výši, kterou schválí ZM  
          v rozpočtu pro daný rok (zaměstnanec/měsíc); 
          e/ úroky na bankovním účtu. 
  
2/    Příslušné podíly ze schváleného rozpočtu se převádějí do fondu čtvrtletně. 
  



čl. IV 
Použití prostředků fondu 

  
  Prostředky budou použity k financování těchto výdajů:  

          1/ příspěvek na stravování (dle platného příkazu starosty a tajemníka MěÚ) 
          2/ dary a odměny při životních a pracovních jubileích  
          3/ dary a odměny při prvním odchodu do starobního nebo invalidního důchodu  
          4/ benefitní poukázka Unišek   
          5/ půjčky na zařízení, modernizaci, event. koupi bytu  
          6/ jednorázová sociální výpomoc (návratná i nenávratná)  
          7/ příspěvek na penzijní připojištění  
          8/ bankovní poplatky 
          9/ příspěvek na kulturní a tělovýchovné akce (např. setkání zaměstnanců za účelem  
              zhodnocení daného roku, sportovní turnaj ve volejbalu apod.) 
         

  
       Jednotlivé příspěvky, dary, odměny a půjčky a jejich výše jsou uvedeny v příloze č. 1  
       ke statutu SF. 
 

čl. V 
Správní rada fondu 

  
1/    Správní rada fondu je složena ze starosty, tajemníka, hospodářky a šesti zástupců 

zaměstnanců města. 
 
2/    Členy správní rady fondu jmenuje a odvolává starosta (viz příloha č. 2 ke statutu SF). 
  
3/    Předsedou správní rady fondu je tajemník MěÚ. 
  
4/    Správní rada fondu připravuje a schvaluje použití rozpočtu fondu na jednotlivé účely. 
  
5/    Správní rada fondu předkládá přehled o hospodaření a plnění rozpočtu fondu  

v závěrečném účtu města. 
  
6/    Oprávnění k podpisu a výplatě z fondu má jmenovaná správní rada fondu zastoupená 

starostou města, tajemníkem MěÚ a jedním z dalších členů správní rady fondu. 
 
7/   Správní rada fondu se schází nejméně 2x do roka nebo dle potřeby. 
 
  

čl. VI 
Prostředky fondu 

  
1/   Prostředky fondu jsou používány v rámci schváleného rozpočtu na příslušný rok. 

Rozpočet zpracovává správní rada fondu dle návrhu členů. Nevyčerpané prostředky 
fondu koncem roku nepropadají a převádějí se do dalšího roku v rámci schvalování 
závěrečného účtu města Litoměřice. Převody prostředků fondu do jiných fondů města 
nejsou přípustné. Nelze použít prostředky fondu na realizaci rozpočtových výdajů města. 

  
2/   Pro posouzení a použití prostředků fondu je ustanovena správní rada fondu, odpovídající 

za hospodaření s finančními prostředky fondu.  
  
3/    Správní rada fondu rozhoduje o poskytování odměn a darů k životním výročím a jubileím 

na základě údajů personálního oddělení. Rozhoduje rovněž o poskytování ostatních darů, 
odměn, půjček a výpomocí z fondu.   



  
4/   Odměny se poskytují v tom roce, ve kterém příslušné výročí nastalo. Dary-odměny 

mohou být peněžité a nepeněžité. O výši odměny rozhoduje správní rada fondu a při 
plnění peněžitých nebo nepeněžitých darů-odměn se vždy přihlíží k plnění úkolů 
zaměstnance pro město Litoměřice.  

  
 

čl. VII 
Závěrečná ustanovení 

  
Tento statut SF schválený Zastupitelstvem města Litoměřice dne 7.12.2017 nabývá účinnosti 
dne 20.1.2017 a nahrazuje statut sociálního fondu č. 2/2016 mimo jeho příloh, které zůstávají 
nezměněny.  
 
  
  
  
V Litoměřicích dne 8.12.2017 

             

  

        -------------------------------                                                 ------------------------------ 

            Mgr. Milan Čigáš                                                           Mgr. Ladislav Chlupáč 

       tajemník MěÚ Litoměřice                                                            starosta města 

  

  
  
  
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



M É S T O   L I T O M Ě Ř I C E 
 

N Á V R H    D O    Z M 
 
 
pro jednání ZM dne: 7.12.2017 

předkládá: Ing. Pavel Grund, místostarosta 
 

Návrh:  
Schválení poskytování měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva – revokace 

usnesení 
 
Odůvodnění: Na základě nařízení vlády č. 318/2017 ze dne 11. září 2017 o výši odměn členů 
zastupitelstev územních samosprávných celků dochází ke změně dosavadních pravidel 
stanovení výše odměn zastupitelům ÚSC.  
 

Dopad do rozpočtu města:                     
V současné době není požadováno navýšení rozpočtu, případné změny budou řešeny během 
roku. 
 
Návrh na usnesení: 
ZM revokuje své usnesení č. 9/1/2017 ze dne 2.2.2017 a schvaluje měsíční odměnu 
s platností od 1.1.2018: 
 
a) neuvolněnému členovi zastupitelstva v souladu s § 74 odst. 3 novely č. 99/2017 Sb., zákona 
o obcích a v souladu s nařízením vlády měsíční odměnu v následující výši: radní 8.729 Kč, 
předseda komise, výboru 4.365 Kč, člen komise, výboru 3.637 Kč, zastupitel 2.182 Kč. 
V případě souběhu výkonu více funkcí se neuvolněnému členu zastupitelstva poskytne 

odměna až do výše souhrnu odměn za tři různé funkce. Do tohoto souhrnu lze započítat 

pouze odměny za výkon funkce člena rady, předsedy nebo člena výboru, předsedy nebo 

člena komise obce. 

     
b) neuvolněnému místostarostovi v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) novely č. 99/2017 
Sb., zákona o obcích a nařízením vlády ve výši 39.281 Kč. 

 
c) v souladu s § 80 odst. 1, písm. b) a § 84 odst.1, písm. o) novely č.99/2017 Sb., zákona 
o obcích neuvolněnému členovi zastupitelstva příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na 
úpravu zevnějšku v souvislosti se zastupováním obce na veřejných občanských obřadech ve 
výši 700 Kč na jeden den.  
 
d) v souladu s § 80 odst. 1, písm. a) a § 84 odst.1, písm. o) novely č.99/2017 Sb., zákona 
o obcích uvolněnému i neuvolněnému členovi zastupitelstva příspěvek na úhradu zvýšených 
nákladů na úpravu zevnějšku v souvislosti s oddáváním snoubenců ve výši 1.000 Kč na jeden 
den.  
 
 
 
Podpis navrhovatele :                                                 Přijaté usnesení ZM č. :                                              



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

N  Á  V  R  H     D  O     Z M 
 
 
 
pro jednání ZM dne:  7. 12. 2017 
předkládá:  Lukas Wünsch 
 
Návrh: 
Schválení Dodatku č. 3 k Zakládací smlouvě Destinační agentury České středohoří, o.p.s., Komenského 
748/4, 412 01 Litoměřice, IČO: 28750853 
 
 
Odůvodnění: 
Na základě Usnesení č. 6 a č. 7 z 20. řádného zasedání správní rady ze dne 20. 10. 2017 žádá Luděk Jirman 
o projednání doporučení Zastupitelstvu města Litoměřic schválit Dodatek č. 3 k Zakládací smlouvě Destinační 
agentury České středohoří, o.p.s. Předmětem dodatku je schválení změny předmětu hlavní činnosti a doplňkové 
(hospodářské) činnosti organizace od 1.1.2018. 

Přílohy: Žádost Destinační agentury České středohoří o.p.s. zaslaná datovou schránkou dne 16.11.2017 
 Dodatek č. 3 k Zakládací smlouvě Destinační agentury České středohoří, o.p.s. 
  
 
Dopad do rozpočtu města: 
- 
 
 
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje uzavření Dodatku č. 3 k Zakládací smlouvě Destinační agentury České středohoří, o.p.s., 
Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice, IČO: 28750853 (viz příloha orig. zápisu). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:                                                 Přijaté usnesení ZM č.: 
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Dodatek č. 3 k Zakládací smlouvě 

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

 
se sídlem Litoměřice, Předměstí, Komenského 748/4, PSČ 412 01, IČ 28750853, 

zapsané v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném  
Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl O, vložka 325 

 
(dále jen „společnost“) 

 
 

 

Níže uvedení zakladatelé, 
 
 
1) Ústecký kraj, 
IČ: 70892156, se sídlem Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum, Velká Hradební 3118/48, PSČ 400 01, 
zastoupený Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem, 
 
2) Město Litoměřice, 
IČ: 00263958, se sídlem Litoměřice - Litoměřice-Město, Mírové náměstí 15/7, PSČ 412 01, 
zastoupené Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou, 
 
3) Biskupství litoměřické, 
IČ: 00445126, se sídlem Litoměřice - Za nemocnicí, Dómské náměstí 1/1, PSČ 412 01,  
zastoupené Mons. Janem Baxantem, biskupem litoměřickým, 
 
(dále společně jen „zakladatelé“) 
 
 
se dohodli na uzavření tohoto dodatku č. 3 k Zakládací smlouvě společnosti, ve znění jejího dodatku č. 1 
a dodatku č. 2  (dále jen „zakládací smlouva“), takto: 
 
 
1) Text uvedený v čl. III. odst. 3.1. zakládací smlouvy se zrušuje a nahrazuje se tímto novým zněním 

ustanovení čl. III. odst. 3.1. zakládací smlouvy: 
 

„ Společnost bude zajišťovat za účelem vymezeným v čl. 2 tyto obecně prospěšné služby: 
 

3.1.1. Činnosti oblastního destinačního managementu v oblasti České středohoří, tj. 
činnosti realizované za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem 
je rozvoj regionu-destinace, podpora cestovního ruchu a trávení volného času. 
Regionem se rozumí destinace České středohoří a Podřipsko, tvořená zejména 
Chráněnou krajinnou oblastí České středohoří, včetně Litoměřicka, Lovosicka a 
Podřipska (Roudnice nad Labem), částí Ústecka (mimo Krušné hory), Teplicka (část v 
CHKO České středohoří), Děčínska (Verneřicko, cyklotrasa č. 2 -EuroVelo z Labské 
stezky na území Ústeckého kraje). Administrativně: území ORP Litoměřice, Roudnice 
nad Labem, Lovosice, Ústí nad Labem-část, Děčín-část, Teplice-část, Louny-okrajová 
část. 

 
3.1.2. Společnost plní úkol daný rozhodnutím zastupitelstva Ústeckého kraje v rámci 
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regionálního rozvoje -  tedy především aktivně propaguje rozvoj oblasti Českého 
středohoří a Podřipska, turistické cíle, zajímavosti a produkty. Zaměřuje se jak na 
obyvatele regionu, tak zejména na oblasti České republiky a Saska s cílem rozvoje 
návštěvnosti destinace. 

   
3.1.3. Destinační agentura České středohoří, o.p.s. je jednou ze čtyř destinačních agentur v 

Ústeckém kraji. Úzce spolupracuje se Správou CHKO České středohoří, místními 
akčními skupinami, zájmovými spolky a sdruženími, veřejnou správou. 

 
3.1.4. Příprava strategií, studií a strategických dokumentů v oblasti regionálního rozvoje a 

cestovního ruchu na úrovni ORP, statutárního města Ústí nad Labem a Ústeckého 
kraje ve spolupráci s podnikatelskými subjekty na území své destinace. 

 
3.1.5. Správa regionální značky „ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ regionální produkt®“ s cílem využít 

potenciál místních producentů, včetně řemeslných produktů, pro propagaci 
destinace, zajištění rozvoje producentů a jejich ekonomickou udržitelnost. Zároveň 
pak ve spolupráci s podnikateli a místními organizacemi zajišťuje propojení produktů 
se službami a zážitky.  

 
3.1.6. Vzdělávání a osvěta. 
 
3.1.7. Identifikace a podpora projektů, zejména v oblasti turistiky, životního prostředí a 

udržitelného regionálního rozvoje. 
 
3.1.8. Podpora šetrné turistiky včetně realizace turistických služeb, mimo jiné poskytování 

turistických informací a návazných návštěvnických služeb. 
 
3.1.9. Spolupráce a podpora meziregionální nebo mezinárodní v rámci uvedených druhů 

obecně prospěšných činností jako je oblast životního prostředí, šetrné turistiky, 
vzdělávání a regionálního rozvoje. 

 
3.1.10. PR aktivity – pozitivní mediální prezentace destinace prostřednictvím vymezených 

témat a produktů směrem k laické i odborné veřejnosti v České republice i zahraničí 
(pořádání, spolupořádání a účast na výstavách a veletrzích, mediální a publikační 
činnost apod.). 

 
3.1.11. Tvorba nových produktových linií vedoucích ke zviditelnění destinace (famtripy, tj. 

motivační cesty pro zástupce cestovních kanceláří, presstripy pro zástupce médií) 
včetně sledování a vyhodnocení zpětných vazeb. 

 
3.1.12. Organizace konferencí a odborných seminářů přispívajících k rozvoji cestovního 

ruchu v Ústeckém kraji, na Labské stezce (cyklotrasa č.2, EuroVelo 7) a na řece Labi 
obecně. 

 
3.1.13. Ediční činnost – vydávání tištěných informačních a propagačních materiálů obecných 

či tematicky zaměřených s přihlédnutím k předem vymezeným a doporučeným 
okruhům, včetně vydávání odborových publikací. 

 
3.1.14. Vyhledávání dalších možných finančních zdrojů pro financování rozvojových 

projektů. 
 
3.1.15. Pořizování nových strojů, technologií pro obnovu a údržbu přírodního nebo 
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kulturního dědictví. 
 
3.1.16. Obnova, údržba budování a provozování vhodných ploch, budov a prostorů pro 

podnikání v cestovním ruchu (obchody, kiosky, restaurace, kuchyně, ubytování, 
společenská a informační centra), pořizování informačních systémů, informační 
technologie, zapojování do informačních sítí. 

 
3.1.17. Spolupráce v rámci rozvoje turistiky při rozvoji a budování infrastruktury a 

koordinaci cyklistické a pěší turistiky, navazující na dopravu železniční, silniční, 
leteckou a lodní. 

 
3.1.18. Spolupráce na činnosti turistických informačních center na území destinace a 

spolupráce s podnikatelskými subjekty na území destinace. 
 
3.1.19. Shromažďování informací a dat o turistickém potenciálu destinace, zajišťování jejich 

průběžné aktualizace a jejich zpracovávání pro jednotlivé cílové skupiny uživatelů a 
využívání pro efektivní rozvoj cestovního ruchu v destinaci. 

 
3.1.20. Komunikace a spolupráce s Českou centrálou cestovního ruchu – CzechTourism 

včetně jejích zahraničních zastoupení, která podléhá v každém jednotlivém případě 
písemnému souhlasu odpovědné osoby Krajského úřadu Ústeckého kraje. 

 
3.1.21. Realizace projektu „North West Bohemia Convention Bureau“ (kongresová a 

incentivní turistika, M.I.C.E.), pod hlavičkou České centrály cestovního ruchu – 
CzechTourism. 

 
3.1.22. Realizace projektu „Labská stezka v Ústeckém kraji“ (cyklotrasa č. 2, EuroVelo 7). “ 

 
 
2) Text uvedený v čl. III. odst. 3.2. zakládací smlouvy se zrušuje a nahrazuje se tímto novým zněním 

ustanovení čl. III. odst. 3.2. zakládací smlouvy: 
 

„ Doplňkové činnosti budou prováděné za podmínky, že doplňkovou činností bude dosaženo 
účelnějšího využití majetku a zároveň tím nebude ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost 
obecně prospěšných služeb. 

 
3.2.1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 
 
3.2.2. Hostinská činnost. 
 
3.2.3. Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. 
 
3.2.4. Průvodcovská činnost horská.  
 
3.2.5. Silniční motorová doprava. 
 
3.2.6. Provozování cestovní kanceláře. 
 
3.2.7. Vnitrozemská vodní doprava. 
 
3.2.8. Letecká práce (vyhlídkové lety). “ 
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3) Ostatní ustanovení zakládací smlouvy zůstávají beze změny. 
 
 
4) Uzavření tohoto dodatku k zakládací smlouvě bylo schváleno: 
 a) Usnesením zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne ___.___.2017, č. _______________; a 
 b) Usnesením zastupitelstva města Litoměřice ze dne ___.___.2017, č. _______________. 
 
 
5) Tento dodatek k zakládací smlouvě je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž po jednom (1) 

vyhotovení obdrží každý ze zakladatelů, jedno (1) vyhotovení je určeno pro společnost a jedno (1) 
vyhotovení je určeno pro potřeby veřejného rejstříku. 

 
 
6) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu všemi zakladateli. 
 
 
 
 
 V ….......................... dne ….................. V ….......................... dne ….................. 
 
 
 
 
 ….......................................................... ….......................................................... 
 Ústecký kraj Město Litoměřice 
 Oldřich Bubeníček, hejtman Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta 

 (úředně ověřený podpis) (úředně ověřený podpis) 
 
 
 
 
  V ….......................... dne ….................. 
 
 
 
 
  ….......................................................... 
  Biskupství litoměřické 
  Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický 

  (úředně ověřený podpis) 



 

 Vážený pan 
 Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta 
 Město Litoměřice 
 Mírové náměstí 15/7 
 Litoměřice 
 412 01 

 elektronicky 
 

 

 

 

Luděk Jirman jirman@ceskestredohori.info SR/2017 dne 16.11. 2017 
 412 871 141 

 

Změna činnosti organizace – dodatek k Zakládací smlouvě 
 
Vážený pane starosto, 

obracím se na Vás jakožto odpovědného člena Rady Města Litoměřice, jakožto orgánu rozhodujícím jménem zakladatele 
Destinační agentury České středohoří, o.p.s. ve věcech: 

 

1. Změna hlavní činnosti organizace  formou dodatku k Zakládací smlouvě 

Na základě Usnesení č. 6 z 20. řádného zasedání správní rady ze dne 20. 10. 2017 Vás žádám o projednání Dodatku č. 3 
k Zakládací smlouvě Destinační agentury České středohoří, o.p.s. 

Předmětem dodatku je schválení změny předmětu hlavní činnosti organizace od 1.1.2018. V návrhu Dodatku č. 3 uvedené 
předměty činnosti organizace nahrazují dosavadní hlavní předměty činnosti uvedené v platné Zakládací smlouvě a jejích 
dotacích uložených ve sbírce listin veřejného rejstříku O 325 vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem. 

V případě kladného stanoviska všech současných zakladatelů (Ústecký kraj, Biskupství litoměřické, Město Litoměřice) schválením 
přiloženého dodatku dojde ke změně předmětů hlavní činnosti. Dovoluji si tak požádat o předložení přiloženého Dodatku č. 3 
k Zakládací smlouvě k projednání Radě města Litoměřic, která vykonává ve smyslu Zakládací smlouvy Destinační agentury 
České středohoří, o.p.s. práva zakladatele – Města Litoměřice. 

 
2. Změna doplňkové (hospodářské) činnosti organizace formou dodatku k Zakládací smlouvě 

Na základě Usnesení č. 7 z 20. řádného zasedání správní rady ze dne 20. 10. 2017 Vás žádám o projednání Dodatku č. 3 
k Zakládací smlouvě Destinační agentury České středohoří, o.p.s. 

Předmětem dodatku je schválení změny předmětu doplňkové (hospodářské) činnosti organizace od 1.1.2018. V návrhu Dodatku 
č. 3 uvedené předměty činnosti organizace nahrazují dosavadní hlavní předměty činnosti uvedené v platné Zakládací smlouvě a 
jejích dotacích uložených ve sbírce listin veřejného rejstříku O 325 vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem. 

V případě kladného stanoviska všech současných zakladatelů (Ústecký kraj, Biskupství litoměřické, Město Litoměřice) schválením 
přiloženého dodatku dojde ke změně předmětů hospodářské (hlavní) činnosti a následně bude zahájen proces získání 
předmětných živnostenských oprávnění a koncesí v souladu s příslušnými právními předpisy. Dovoluji si tak požádat o 
předložení přiloženého Dodatku č. 3 k Zakládací smlouvě k projednání Radě města Litoměřic, která vykonává ve smyslu 
Zakládací smlouvy Destinační agentury České středohoří, o.p.s. práva zakladatele – Města Litoměřice 

 



 

  
 

 

Předem děkuji za brzké projednání a vyrozumění naší organizace. 

 
 
       S pozdravem a poděkováním, 
      
 
        Luděk Jirman 
        ředitel o.p.s. 
 
Přílohy: Dodatek č. 3 k Zakládací smlouvě (word) 



 
 

Základní organizace Litoměřice 

 

 
Název materiálu :  

OZV o regulaci provozování hazardních her, pro jednání ZM dne 7.12.2017 

 
Označení zpracovatele a předkladatele :  
Strana zelených Litoměřice, zastupitel Mgr. Petr Panaš 
 
Odůvodnění : 
Vysoká dostupnost hazardních her je faktor, který má negativní vliv na společnost v dané 
lokalitě. Bylo prokázáno, že větší dostupnost hazardních her vede k nárůstu problémového a 
patologického hraní s výskytem zdravotních a sociálních škod včetně zadlužení. 

V roce 2014 Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (NMS) ustavilo pracovní 
skupinu k vedení oborné diskuze o rizikovém potenciálu hazardních her. Měřením 
hodnotícího nástroje pro posouzení rizikového potenciálu hazardních her (AsTERiG) bylo 
prokázáno, že EHZ mají vysoce rizikový potenciál pro rozvoj problémového nebo 
patologického hráčství.   

Společenské náklady na hazardní hraní 

V relevantních studiích byl jako převážně negativní hodnocen vliv hazardu v obcích na obecní 
infrastrukturu, turistický ruch, úroveň sportovního a kulturního života, vzhled veřejného 
prostoru, počet obyvatel, kulturní vyžití a úroveň trávení volného času. 

Identifikované společenské náklady na hazardní hraní se v ČR v roce 2012 pohybovaly ve 
velmi konzervativních odhadech ve výši mezi 14,2 a 16,1 mld. Kč. Většina nákladů vzniká 
v souvislosti s hraním na EHZ, jejichž výrazné omezení v jiných částech světa vedlo k 
prokazatelnému snížení počtu patologických hazardních hráčů a tím i společenských nákladů 
na hazardní hraní. 

Dopady na hráče 

Hraní hazardních her je součástí syndromu rizikového chování v dospívání, protože je zřejmá 
souvislost hraní na EHZ s kouřením, užíváním alkoholu i nelegálních drog. 

Problémoví hráči, dle výzkumu NMS o užívání návykových látek z roku 2012, vykazují také 
vyšší výskyt současného užívání návykových látek a poruch spojených s jejich užíváním – týká 
se to užívání legálních látek (alkoholu, tabáku, energetických nápojů, léků), ale také 
nelegálních drog, především konopných látek a pervitinu. 

Jedním z projevů problémového hráčství je vyšší průměrná peněžní útrata na sázení, nežli je 
tomu u zbytku populace. Tyto vysoké výdaje poté často vedou k nejrůznějším finančním a 
jiným problémům včetně sociálních dopadů na okolí problémového hráče, vysoké procento 
sebevražd a vysoké míry drobných, ale i závažných majetkových a násilných trestných činů. 

 



Návrh regulace 

Po vzoru některých dalších obcí (např. Havířova) vyhláška navrhuje zakázat technickou hru 
(hrací automaty) na celém území města Litoměřic. Tato forma regulace cíleně postihuje 
neproblematičtější část hazardního hráčství, kterou je technická hra. Jedná se úmyslně o 
minimalistický (ve smyslu jeho jednoduchosti) regulační zásah. Ostatní formy hazardu (bingo, 
živá hra, turnaje malého rozsahu), které se na území města vyskytují pouze okrajově nebo 
vůbec a nepůsobí zatím významnější škody, lze v případě potřeby regulovat novelou vyhlášky 
v budoucnosti. Platná povolení postupně pozbydou platnosti a nová nebudou z důvodu 
existence této vyhlášky vydávána. Dojde k postupnému útlumu heren na nulu.  

Zhodnocení dopadů vyhlášky na primární a sekundární kriminalitu související s hraním 
hazardních her 

Nelegální hazard je sám o sobě kriminálním chováním (tzv. kriminalita primárně související 
s hraním hazardních her). Snížení počtu provozoven s EHZ zvyšuje riziko vzniku provozoven 
bez patřičného povolení. Z dostupných údajů z ČR a Maďarska, kde planí plošná prohibice 
EHZ na celém území, je patrné, že toto riziko není závažné, tedy že po zavedení regulace či 
úplného zákazu nebyl zaznamenán významný nárůst výskytu nelegálních herních míst.  

V obcích, které v minulosti regulovaly dostupnost hazardních her, se objevily snahy 
instalovat kvízomaty (technické herní zařízení, které v rozporu se zákonem nabízí bez 
potřebného oprávnění účast na hazardním hraní). Tento druh primární kriminality související 
s hazardním hraním je řešen PČR. MF v březnu 2015 odhadlo množství v ČR provozovaných 
kvízomatů na přibližně 1000 kusů ve 200 hernách. Tento problém se podařilo již zvládnout. 

Naopak lze předpokládat, že snížení dostupnosti EHZ bude mít pozitivní dopad na míru 
kriminality ve městě. Existuje řada případů, kdy hráči hazardních her (zejména problémoví a 
patologičtí) získávají prostředky na hru krádeží, zpronevěrou či loupeží. PČR však nevede o 
tomto druhu sekundární kriminality související s hraním hazardních her statistiky. 

Z dotazníkové studie NMS vyplývá, že krádeží, zpronevěrou nebo loupeží řešilo někdy 
finanční dopady svého hazardního hraní 33,2 %, 23,1 %, resp. 7,9 % respondentů. Krádež 
věcí z domácnosti uvedlo 27,4 % respondentů. V nelegální činnosti, tj. v podvodném jednání 
nebo zpronevěře, krádeži či loupeži, mělo svůj původ v průměru 7,6 % zdrojů na financování 
hraní hazardních 

 

Návrh usnesení : 

 

ZM v y d á v á  obecně závaznou vyhlášku města Litoměřice č. 5/2017 o regulaci provozování 
hazardních her. 
 

 



 

 

MĚSTO LITOMĚŘICE 

Obecně závazná vyhláška č.  5/2017, 
o omezení provozování některých hazardních her  

Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 7. prosince 2017 usneslo vydat 

na základě ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, a v souladu 

s ustanovením § 10 písm. a), d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

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

„vyhláška“): 

Článek 1 
Cíl vyhlášky 

Cílem této vyhlášky je omezit společenská rizika vyplývající z provozování některých 
hazardních her, které často tvoří tzv. předpolí činností rozporných s veřejným pořádkem 
a dobrými mravy (např. lichva, krádeže, loupeže), a které mají škodlivý vliv i na jejich 
účastníky a osoby jim blízké (např. rozvrat rodin, chudoba). 

Článek 2 
Zákaz provozování 

Provozování technické hry1 je na celém území města Litoměřice zcela zakázáno. 

Článek 3 
Přechodné ustanovení 

Technické hry povolené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky lze provozovat na 

území města Litoměřice nejdéle do doby platnosti vydaného povolení Ministerstva financí 

České republiky. 

Článek 4 
Zrušovací ustanovení 

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č.  5/2017,o omezení provozování některých hazardních 
her a Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o regulaci provozování sázkových her, loterií a 
jiných podobných her, ze dne 13. 3. 2014. 

Článek 5 
Účinnost 

                                                           
1 § 42 a násl. zák. č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách. 



Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni vyhlášení na úřední desce. 

Mgr. Ladisla Chlupáč 
starosta 

Mgr. Karel Krejza 
1. místostarosta 
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Návrhy k projednání ZM dne 7.12.2017 

Předkládá: OSNMM 

Majetkové záležitosti: 

Záměry: 

33. Žádost o bezúplatný převod pozemku parc.č. 2552/4 o výměře 605 m2 (zahrada) v k.ú. 
Litoměřice dle nezapsaného GP na ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
Žadatel: OSNMM 

Odůvodnění: Z důvodu majetkoprávního vypořádání pozemků pro připravovanou investiční akci: „II/247-
Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II část“ – výstavba náhradních garáží, žádaný pozemek vznikl 
rozdělením GP z původního pozemku parc.č. 2552 v k.ú. Litoměřice  

Návrh na usnesení: 

ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku parc.č. 2552/4 o výměře 605 m2 
(zahrada) v k.ú. Litoměřice, dle nezapsaného GP na ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha.  

 

 

34. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 5254/1 o výměře 516 m2 (zast. plocha) včetně stavby 
bez čp. v k.ú. Litoměřice 
Žadatel: Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích, IČO: 46768041, Rooseveltova 
716/7, Litoměřice 

Odůvodnění: Jedná se o rozšíření chráněných dílen. Diakonie má dvacetiletou zkušenost se 
zaměstnáváním osob se zdravotním i mentálním postižením, chybí jí však prostory pro dílny a sklady. 
Jako součást rekonstrukce žádané budovy by vzniklo i několik malých ubytovacích jednotek v režimu 
komunitního bydlení. Žadatel řeší potřebu nových prostor i vzhledem k ukončení nájemní smlouvy 
v prostorách, kde má v současné době administrativu. S revitalizací opuštěných prostor má žadatel 
zkušenosti např. v Terezíně. 

Stanovisko OÚRM: Dle platné územně plánovací dokumentace je objekt zahrnutý do ploch smíšené 
využití území městského typu - SM. V těchto plochách je přípustné mimo jiné i funkce bydlení a sociální 
zařízení. V lokalitě areálu bývalých kasáren Pod Radobýlem je rozhodování podmíněno zpracováním 
územní studie, která se připravuje, přičemž samotné navrhované řešení ve studii neznemožňuje využít 
zmíněný objekt k výše uvedeným účelům. 

Stanovisko OSNMM: Přechod vlastnictví této nemovité věci byl proveden na základě souhlasného 
prohlášení o nabytí vlastnictví ze dne 7.05.2014 od ČR MO s účetní hodnotou 6 638 353,- Kč 

Projednáno v MK dne 13.11.2017 hlasováním  pro:  6     proti:  0  zdržel se: 0 
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MK doporučuje bezúplatný převod pozemku parc.č. 5254/1 o výměře 516 m2 (zast. plocha) včetně 
stavby bez čp. v k.ú. Litoměřice, smlouvou o smlouvě budoucí darovací s podmínkou realizace projektu 
na základě získané dotace. 

Stanovisko OSNMM: Na základě jednání s ředitelkou Diakonie bylo upřesněno, že bez ohledu na dotace 
se potřebují přestěhovat, s tím, že rekonstrukce stavby by se prováděla na etapy. Souhlasí  
s bezúplatným převodem a s podmínkou zřízení předkupního práva pro Město Litoměřice do doby 
ukončení rekonstrukce objektu. 

Návrh na usnesení: 

ZM schvaluje adresný záměr bezúplatného převodu pozemku parc.č. 5254/1 o výměře 516 m2 
(zast. plocha) včetně stavby bez čp. v k.ú. Litoměřice. 

 
 
35. Prodej části pozemku parc.č. 4008/1 o výměře cca 600 m2 (ost. plocha - komunikace) v k.ú. 
Litoměřice (nutný odděl. geometr. plán) 
Žadatel: Ing. .P.R., bytem Litoměřice 

Odůvodnění: ZM dne 25.06.2015 usnesením č. 150/6/2015 schválilo prodej  pozemků parc.č. 4008/5 
o výměře 528 m2 a 4008/6 o výměře 72 m2  včetně staveb bez č.p./č.e. za cenu smluvní ve výši 
4.000.000 Kč formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě s podmínkou úhrady celé kupní ceny do 
30.09.2016.  

RM dne 20.10.2016 usnesením č. 603/20/2016 vzala na vědomí zánik závazku Města Litoměřice 
vyplývající ze smlouvy o smlouvě budoucí kupní na výše uvedené nemovitosti. RM schválila prodej 
pozemků parc.č. 4008/5 a 4008/6 včetně staveb obálkovou metodou. Na základě veřejné nabídky mělo 
proběhnout otevírání obálek dne 30.11.2016 – nebyl žádný zájemce.  

Nemovitosti jsou v dezolátním stavu, střecha, okna omítky, bez napojení na inženýrské sítě. Jednou 
z variant je vybudování startovacích bytů, k tomuto záměru je nutné mít vlastní parkovací prostor. 

Žadatel nabízí 4.000.000,- Kč za podmínky, že k uvedeným nemovitým věcem bude zahrnutá i část 
pozemku parc.č. 4008/1 o výměře cca 600 m2 (nutný GP).  

Stanovisko OÚRM: Dle platné územně plánovací dokumentace, kterou je Územní plán Litoměřice ve 
znění právního stavu po změně č.2 je výše uvedený pozemek zařazen do ploch s rozdílným způsobem 
využití OV – veřejná vybavenost. Pro areál bývalých kasáren je zpracována i urbanistická studie, kterou 
zpracovalo architektonické studio Hysek spol. s r.o. z června 2006. Tato studie předpokládá využití 
pozemků i kolem stavby na pozemku parc. č. 4008/5 v k.ú. Litoměřice jako veřejná prostranství, přičemž 
tyto pozemky by měly být primárně ve vlastnictví města. Z tohoto důvodu zdejší odbor nesouhlasí se 
záměrem prodeje části pozemku parc.č. 4008/1 o výměře cca 600 m2 v k.ú. Litoměřice. 

Projednáno v MK dne 13.11.2017 hlasováním  pro:  6     proti:  0  zdržel se: 0 

MK nedoporučuje záměr prodeje části pozemku parc.č. 4008/1 o výměře cca 600 m2 (ost. plocha -
komunikace) v k.ú. Litoměřice (nutný odděl. geometr. plán) s ohledem na zpracovanou architektonickou 
studii  

Návrh na usnesení: 
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ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 4008/1 o výměře cca 600 m2 (ost. plocha -
komunikace) v k.ú. Litoměřice (nutný odděl. geometr. plán) s ohledem na zpracovanou 
architektonickou studii.  
 

 
 

 
Prodeje: 
 
36. Prodej pozemku parc.č. 2472/143 o výměře 584 m2 v k.ú. Litoměřice (nezapsaný odděl. 
geometr. plán)  
Žadatel: SJM Ing. M.K. a Bc. D.K., oba bytem Litoměřice 
Odůvodnění: Žadatelé jsou vlastníky sousedního pozemku parc.č 2472/2 v k.ú. Litoměřice se záměrem  
výstavby RD. Z důvodu dopravního řešení a umístění sítí je jediná možnost napojení přes sousední  
pozemek parc. 2472/3. 
 
Stanovisko OÚRM: Po konzultaci s městským architektem byla navržena koncepce území, do kterého 
je zahrnut i výše uvedený pozemek. Vzhledem k tomu, že záměrem zde je realizace stavby RD, což 
není v rozporu s platnou územně plánovací dokumentací, požaduje zdejší odbor dodržet koncepci 
a tedy i dělení zmíněného pozemku dotčeného záměrem prodeje tak, jak je znázorněno v přiloženém 
návrhu městského architekta, přičemž realizace stavby RD tak, jak je naznačeno v příloze, je možná  
i z hlediska splnění KZ, urbanistického a  z hlediska utváření veřejného prostoru jen tehdy, bude-li nově 
oddělený pozemek využíván současně s pozemkem 2472/2 v k.ú. Litoměřice.  

Projednáno v MK dne 28.08.17 hlasováním  pro:  4     proti:  0  zdržel se: 1 
MK doporučuje prodej 
Záměr prodeje byl projednán a schválen v ZM 14.09.2017 usnesením č. 134/7/2017 
Zveřejněno na úřední desce: od 1.11.2017 do 20.11.2017 není připomínek ani námitek. 
Cena za m2 pozemku je odvozená z kalkulace již prodávaných SP na Miřejovické strání, která byla 
schválená v RM dne 25.09.2015 - 1556,- Kč/m2  
 
Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 2472/143 o výměře 584 m2 v k.ú. Litoměřice (nezapsaný 
GP) za cenu smluvní ve výši 908.704,- Kč + 21% DPH, manželům Ing. M.K., a Bc. D.K. oba bytem 
Litoměřice, za podmínky dodržení regulativu OÚRM včetně návrhu využití území (viz příloha orig. 
zápisu), a uhrazení nákladů za vypracování GP v částce 8.228,- Kč a správního poplatku za vklad 
práva do katastru nemovitostí.  
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37. Prodej pozemků parc.č. 2541/8 o výměře 1769 m2 (ost. plocha), parc.č. 2542/3 o výměře 204 
m2 (ost. plocha) a parc.č. 2543/7 o výměře 124 m2 (ost. plocha) v k.ú. Litoměřice (dle nezapsaného 
odděl. geometr. plánu) 
Žadatel: Ústecký kraj, IČO: 70892156, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem 
 
Odůvodnění: V rámci připravované investiční akce „II/247-Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II 
část“ je třeba provést demolici stávajících garáží. Výstavba náhradních garáží je situována na částech 
pozemků ve vlastnictví města: parc.č. 1668/1, 2541/1, 2542/2, 2543/1 a 2560/6 v k.ú. Litoměřice, o 
celkové výměře 2097 m2 (na tyto pozemky má ÚK předkupní právo). Jedná se o 54 garážových skupin 
 
Stanovisko OÚRM: Dle platné územně plánovací dokumentace jsou záměry na budování garážových 
stání a samotný záměr na realizaci přivaděče v souladu.  

MK doporučila prověřit možnost prodeje pouze zastavěných pozemků pod garážemi formou smlouvy  
o budoucí kupní smlouvě s právem provést stavbu na dotčených pozemcích. 
Dle sdělení Ústeckého kraje je v rámci připravované akce počítáno i s výstavbou přilehlých komunikací. 
Před vydáním kolaudačního souhlasu bude provedeno skutečné zaměření stavby a vzájemné 
majetkoprávní dořešení pozemků v této lokalitě.  
Projednáno v MK dne 28.08.17 hlasováním:   pro: 5  proti:  0  zdržel se: 0 
MK doporučuje prodej 
Záměr prodeje byl projednán a schválen v ZM 14.09.2017 usnesením č. 135/7/2017. 
Zveřejněno na úřední desce: od 1.11.2017 do 20.11.2017 není připomínek ani námitek. 
Obvyklá cena dle znaleckého posudku č. 5214-123/2017  556 000,- Kč 

Návrh na usnesení: 

ZM schvaluje prodej pozemků parc.č. 2541/8 o výměře 1769 m2 (ost. plocha), parc.č. 2542/3  
o výměře 204 m2 (ost. plocha) a parc.č. 2543/7 o výměře 124 m2 (ost. plocha), vše v k.ú. Litoměřice 
( nezapsaný odděl. geometr. plán) Ústeckému kraji, IČO: 70892156, Velká Hradební 3118/48, Ústí 
nad Labem, za cenu dle znaleckého posudku 556.000,- Kč + 21 % DPH a uhrazení správního 
poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.  
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38. Prodej pozemku parc.č. 2229/8 o výměře 20 m2 (zast. plocha), parc.č. 2229/9 o výměře 20 m2 

(zast. plocha) a parc.č. 229/10 o výměře 500 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice  
Žadatel: Ústecký kraj, IČO: 70892156, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem 

Odůvodnění: Jedná se o dvě garáže, které jsou určené k demolici v rámci připravované investiční akce 
„II/247-Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II část“ včetně přilehlé zahrady. 

Stanovisko OÚRM: Dle platné územně plánovací dokumentace jsou záměry na budování garážových 
stání a samotný záměr na realizaci přivaděče, díky němuž dojde k demolici několika objektů garáží 
v souladu.  
Projednáno v MK dne 28.08.17 hlasováním:  pro: 5  proti: 0  zdržel se: 0 
MK doporučuje prodej 
Záměr prodeje byl projednán a schválen v ZM 14.09.2017 usnesením č. 136/7/2017. 
Zveřejněno na úřední desce: od 1.11.2017 do 20.11.2017 není připomínek ani námitek. 
Obvyklá cena dle znaleckého posudku č. 5215-124/2017  748 000,- Kč 
 
Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje prodej pozemků parc.č. 2229/8 o výměře 20 m2 (zast. plocha), parc.č. 2229/9  
o výměře 20 m2 (zast. plocha) a parc.č. 2229/10 o výměře 500 m2 vše v k.ú. Litoměřice, Ústeckému 
kraji, IČO: 70892156, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, za cenu dle znaleckého posudku 
748.000,- Kč + 21%DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.  
 

 
 
 
39. Nákup pozemku parc. 2355/146 o výměře 761 m2 (orná půda) v k. Litoměřice 
Žadatel: manželé M.K. a M.K., oba bytem Litoměřice 
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Odůvodnění: Pozemek odkoupili od Města Litoměřice dne 8.08.2016 na výstavbu RD (schváleno v ZM 
dne 23.06.2016) s podmínkou zřízení předkupního práva pro prodávajícího. Z důvodu úmrtí v rodině 
mají možnost získat jiný pozemek na výstavbu RD. Dle čl. 4 kupní smlouvy jsou kupující/žadatelé 
povinni nabídnout ke koupi pozemek Městu Litoměřice, proto nabízejí ke koupi pozemek za cenu 
stanovenou KS ze dne 8.08.2016 tj. 1.524.861,- Kč (cena pozemku včetně 21 % DPH). 

Návrh na usnesení: 

ZM neschvaluje využití předkupního práva a nákup pozemku parc.č. 2355/146 o výměře 761 m2 
(orná půda) v k.ú. Litoměřice, za cenu smluvní ve výši 1.524.861,- Kč od manželů M.K. a M.K. oba 
bytem Litoměřice.  

 

40. Nákup pozemků parc.č. 600/56 o výměře 292 m2 (ost. plocha), 600/57 o výměře 25 m2 (ost. 
plocha) a 602 o výměře 133 m2 (zast. plocha) včetně stavby č.p. 39 (kulturní památka) v k.ú. 
Pokratice 
Žadatel: MORTON PLUS s.r.o., IČO: 24161322, Dobřichovická 741, Černošice 

Odůvodnění: Žadatelé nabízejí městu prodej nemovité věci (roubenky) za cenu určenou soudním 
odhadcem ve výši 3.340.000,-Kč. 

Stanovisko OÚRM: Dle platné územně plánovací dokumentace bez připomínek 

 
Stanovisko OŠKS: Jedná se o objekt v přímém sousedství ZŠ Ladova 413/5, Litoměřice. Vzhledem 
k limitované kapacitě této ZŠ, která je po letošním nástupu žáků do 1.tříd na této škole naplněna, vzniká 
ze strany školy požadavek na další prostory, které by mohly být využívány jak pro potřeby školního 
vyučování zejména „výchovných předmětů“, tak i následně pro aktivity mimoškolního vyučování v rámci 
školní družiny pro žáky 1.stupně základní školy. Předkládáme tedy k projednání možnost odkoupení 
shora uvedeného objektu. Na jeho rekonstrukci byla zpracována PD již v 90.letech, a to právě za účelem 
jeho využití v rámci mimoškolních aktivit žáků školy. 

Rekonstrukci by bylo možné financovat jak v rámci některé z budoucích výzev MPSV na podporu 
zaměstnanosti př. v roce 2017  „Výzva 03_17_077 a 03_17_078 Podpora zařízení péče o děti na 1. 
stupni základních škol v době mimo školní vyučování“ a dále pak vzhledem k faktu, že jde o nemovitou 
kulturní památku, tak i z programu podpory obnovy nemovitých kulturních památek v rámci ORP 
vyhlašovaného každým rokem MK ČR. 

Stanovisko SNMM: ZM dne 16.12.2010 usnesením č. 42/2/2010 z důvodu připravované revitalizace 
sousedních pozemků schválilo směnu pozemků - pozemek parc.č. 600/56 o výměře 47 m2 (vlastník 
HANZL – stavby, modernizace, rekonstrukce a.s., IČO: 25021435, Václavské nám. 66/808, 110 00 
Praha 1) za pozemky parc.č. 600/60 o výměře 176 m2, 614/38 o výměře 162 m2, 600/62 o výměře 52 
m2 a 600/61 o výměře 11 m2 (vlastník Město), vše v k.ú. Pokratice, s podmínkou výstavby chodníku  
firmou Hanzl – stavby, modernizace, rekonstrukce, IČO: 25021435, Litoměřice a s finančním 
vyrovnáním. Z důvodu zástavního práva na pozemcích společnosti a následného exekučního řízení 
došlo k prodeji společnosti. 
 



 

8 
 

 
 

Projednáno v MK 13.11.2017 hlasováním  pro:  6     proti:  0  zdržel se: 0 

MK doporučuje nákup pozemků parc.č. 600/56 o výměře 292 m2 (ost. plocha), parc.č. 600/57 o výměře 
25 m2 (ost. plocha) a parc.č. 602 o výměře 133 m2 (zast. plocha) včetně stavby č.p. 39 (kulturní 
památka), vše v k.ú. Pokratice, za cenu nižší než je nabídková, pohybující se kolem 2.200.000,- Kč. 

Dopad do rozpočtu 2018: 

Na nákup není finanční krytí v rozpočtu pro rok 2018, bude požádáno o navýšení výdajů UZ 4202/4000. 

Návrh na usnesení: 

a) ZM ruší své usnesení č. 42/2/2010 ze dne 16.12.2010 o směně pozemků: pozemek parc.č. 
600/56 o výměře 47 m2 (vlastník HANZL – stavby, modernizace, rekonstrukce a.s., IČO: 
25021435, Václavské nám. 66/808, 110 00 Praha 1) za pozemky parc.č. 600/60 o výměře 176 
m2, parc.č. 614/38 o výměře 162 m2, parc.č. 600/62 o výměře 52 m2 a parc.č. 600/61 o výměře 
11 m2 (vlastník Město Litoměřice), vše v k.ú. Pokratice, s podmínkou výstavby chodníku 
společností HANZL – stavby, modernizace, rekonstrukce a.s., IČO : 25021435, Václavské nám. 
66/808, 110 00 Praha 1.  

b) ZM schvaluje nákup pozemků parc.č. 600/56 o výměře 292 m2 (ost. plocha), parc.č. 600/57 
o výměře 25 m2 (ost. plocha) a parc.č. 602 o výměře 133 m2 (zast. plocha) včetně stavby 
č.p. 39 (kulturní památka), vše v k.ú. Pokratice, za cenu smluvní ve výši ……………..,- Kč 
od společnosti MORTON PLUS s.r.o., IČO: 24161322, Dobřichovická 741, Černošice.  
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41. Částečná revokace usnesení č. 140/7/2017 ze dne 14.09.2017 - Bezúplatný převod pozemku 
parc.č. 4008/58 o výměře 560 m2 včetně stavby bez č.p. a pozemku parc.č. 4008/130 (ost. plocha) 
o výměře 942 m2 v k.ú. Litoměřice (nezapsaný odděl. geometr. plán) 
Žadatel: ČR – MO, IČO: 60162694, Tychonova 221/1, Praha 6 
 
Odůvodnění: ZM dne 14.09.2017 usnesením č. 140/7/2017 schválilo bezúplatný převod pozemků 
parc.č. 4008/58 o výměře 560 m2 včetně stavby bez č.p. a pozemku parc.č. 4008/130 (ost. plocha)  
o výměře 942 m2 v k.ú. Litoměřice (nezapsaný odděl. geometr. plán) do vlastnictví nabyvatele ČR – 
Ministerstvo obrany, IČO: 60162694, Tychonova 221/1, Praha 6, s podmínkou, že nejpozději do 5-ti 
let od podpisu smlouvy o převodu nabyvatel vyklidí a předá městu Litoměřice prostory, které 
užívá v budově č.p. 76, v části obce Litoměřice-Město, která je součástí pozemku parc.č. 74 v k.ú. 
Litoměřice; nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem. 
 

Darovací smlouva s příkazem byla podepsána 6.10.2017. Na základě písemného stanoviska 
Ministerstva financí, které neschválilo darovací smlouvu s příkazem z důvodu příkazu specifikovaného 
v článku čl. 5 smlouvy, žádá MO ČR o vypuštění tohoto článku a uzavření darovací smlouvy bez tohoto 
závazku o vyklizení prostor v budově bývalého velitelství. Nesplnění tohoto příkazu opravňovalo dárce 
žádat vrácení daru. Podepsaná darovací smlouva ze dne 6.10.2017 je bez doložky Ministerstva Financí 
(souhlasu) neplatná. 

Návrh na usnesení: 

 
ZM částečně revokuje své usnesení č. 140/7/2017 ze dne 14.09.2017 a schvaluje bezúplatný 
převodu pozemků parc.č. 4008/58 o výměře 560 m2 včetně stavby bez č.p. a pozemku parc.č. 
4008/130 (ost. plocha) o výměře 942 m2 vše v k.ú. Litoměřice (nezapsaný odděl. geometr. plán) 
do vlastnictví nabyvatele ČR – Ministerstvo obrany, IČO: 60162694, Tychonova 221/1, Praha 6, 
za podmínky že nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem (smlouva viz příloha orig. 
zápisu). 

 
42. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační 
distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 4447/1 v k.ú. Litoměřice 
Žadatel: ČEZ Distribuce a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín  

Odůvodnění: V rámci stavební akce “IV-12-4014683 LT, Ltm - NN, Děl. cesta, ppč. 4505/1 nové OM “ 
byla žadatelem vybudována na pozemku v majetku obce nová elektrizační distribuční soustava. 

Před stavební akcí byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě pro zřízení věcného břemene  
č. 9810000515 ze dne 27.1.2017. 

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

Parcelní 
číslo 

Název druhu 
pozemku 

Způsob využití Výměra 
Druh 

zařízení 
(přípojka) 

Délka 
vedení 

bm 

náhrada za 
bm / Kč 

DPH 21% výpočet      
(bez DPH) 
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4447/1 ostatní plocha 
ostatní 
komunikace 9445 NN 

8 96,00 161,28 768,00 

cena celkem bez DPH   8   161,28 Kč 768,00 Kč 

cena celkem s DPH         929,28 Kč 

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

Návrh na usnesení 

ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav 
elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 4447/1 v k.ú. Litoměřice v rozsahu dle 
GP 4552-60/2017 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., IČO: 24729035, Teplická 
874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 768 Kč + 21% DPH a uhrazení správního 
poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí. 

 
 
43. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační 
distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 2476/1, 2483/1 a 5251/20 v k.ú. Litoměřice 
Žadatel: ČEZ Distribuce a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín  
 

Odůvodnění: V rámci stavební akce „LT, Ltm-Kamýcká-NN, ppč. 5251/15, nové OM“, č. IP-12-4006831, byla 
žadatelem vybudována na pozemku v majetku obce nová elektrizační distribuční soustava. 

Před stavební akcí byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě pro zřízení věcného břemene č. 9810000493 ze dne 
19.9.2016. 

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

Parcelní 
číslo 

Název druhu 
pozemku Způsob využití Výměra 

Druh 
zařízení 

(přípojka) 

Délka 
vedení 

bm 

náhrada 
za bm / 

Kč 
DPH 21% výpočet      

(bez DPH) 

2476/1 ostatní plocha ostatní komunikace 750 NN 69 96,00 1 391,04 6 624,00 

2483/1 vodní plocha koryto vodního toku přirozené nebo upravené 1918 NN 3 80,00 50,40 240,00 

5251/20 ostatní plocha ostatní komunikace 1521 NN 0 96,00 0,00 0,00 

cena celkem bez DPH  72  1 441,44 Kč 6 864,00 Kč 

cena celkem s DPH     8 305,44 Kč 

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

 
Návrh na usnesení 

ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav 
elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 2476/1, parc.č. 2483/1 a parc.č. 5251/20 
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v rozsahu dle GP 4528 -113/2017 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s. IČO: 
24729035, Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 6864 Kč + 21% DPH  
a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí. 

 
 
44. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační 
distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 2188/1, 2188/8 a 2530/1 v k.ú. Litoměřice 
Žadatel: ČEZ Distribuce a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín  
 

Odůvodnění: V rámci stavební akce „LT, Ltm- Kamýcká, ppč.5226/1, nové OM, IP-12-4006456“ byla 
žadatelem vybudována na pozemku v majetku obce nová elektrizační distribuční soustava. 

Před stavební akcí byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě pro zřízení věcného břemene  
č. 9810000483 ze dne16.5.2016. 

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

Parcelní 
číslo 

Název druhu 
pozemku 

Způsob využití Výměra 
Druh 

zařízení 
(přípojka) 

Délka vedení 
bm 

náhrada za 
bm / Kč 

DPH 21% výpočet      (bez 
DPH) 

2188/1 ostatní plocha ostatní komunikace 3992 NN 22,49 96,00 453,40 2 159,04 

2188/8 ostatní plocha ostatní komunikace 228 NN 53,76 96,00 1 083,80 5 160,96 

2530/1 ostatní plocha ostatní komunikace 3253 NN 9,88 96,00 199,18 948,48 

cena celkem bez DPH   86,13   1 736,38 Kč 8 268,48 Kč 

cena celkem s DPH         10 004,86 Kč 

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

Návrh na usnesení 

ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav 
elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 2188/1, parc.č. 2188/8 a parc.č. 2530/1 
v k.ú. Litoměřice v rozsahu dle GP 4505-81/2017 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce 
a.s. IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 8268 Kč + 
21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí. 
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45. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav 
telekomunikačního zařízení k části pozemku parc.č. 187/1 v k.ú. Pokratice 
Žadatel: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO: 04084063, Olšanská 2681/6, Praha 3 
 
Odůvodnění: V rámci stavební akce „RVDSL1621_C_U_LIPT72_MET, 16010-034628“ byly žadatelem umístěny 
v ul. Květinová 2 rozvaděče pro telekomunikačního vedení. 

Před stavební akcí byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě pro zřízení věcného břemene  
č. 9810000503 ze dne 26.10.2016. Objednavatelem geometr. plánu a jeho plátcem byl žadatel. Poplatky 
za vklad práva do KN hradí žadatel.  

Parcelní 
číslo 

Název 
druhu 

pozemku 

Způsob 
využití 

Výměra Druh zařízení 
(přípojka) 

Délka 
vedení bm 

náhrada 
za bm / 

Kč 
DPH 21% výpočet      (bez 

DPH) 

187/1 zahrada  82 
Telekomunikační 

rozvaděč 2 500,00 210,00 1000,00 

cena celkem bez DPH   2   210,00 1000,00 

cena celkem s DPH         1210,00 

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

Návrh na usnesení 

ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav 
telekomunikačního zařízení k části pozemku parc.č. 187/1 v k.ú. Pokratice v rozsahu dle GP 
1404-259/2017 ve prospěch oprávněného spol. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO: 
04084063, Olšanská 2681/6, Praha 3, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 1000 Kč + 21% 
DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí. 
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46. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav 
telekomunikačního zařízení k části pozemku parc.č. 600/25 v k.ú. Pokratice 
Žadatel: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO: 04084063, Olšanská 2681/6, Praha 3 
 

Odůvodnění: V rámci stavební akce „RVDSL1702_C_U_LIPT78_OK, 11010-060845“ byla žadatelem 
vybudována nová přípojka telekomunikačního vedení v ul. Ladova v areálu ZŠ. 

Před stavební akcí byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě pro zřízení věcného břemene  
č. 9810000492 ze dne 12.9.2016. Objednavatelem geometr. plánu a jeho plátcem byl žadatel. Poplatky 
za vklad práva do KN hradí žadatel.  

Parcelní 
číslo 

Název 
druhu 

pozemku 
Způsob využití Výměra Druh zařízení 

(přípojka) 
Délka 

vedení bm 

náhrada 
za bm / 

Kč 
DPH 21% výpočet      

(bez DPH) 

600/25 
ostatní 
plocha zeleň 1159 telekomunikační 12,5 112,00 294,00 1 400,00 

600/25 ostatní 
plocha 

zeleň 1159 telekomunikační 
rozvaděč 1 500,00 105,00 500,00 

cena celkem bez DPH   12,5+1   399,00 Kč 1 900,00 
Kč 

cena celkem s DPH         
2 299,00 

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

Návrh na usnesení 

ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav 
telekomunikačního zařízení k části pozemku parc.č. 600/25 v k.ú. Pokratice v rozsahu dle GP 
1406-280/2017 ve prospěch oprávněného spol. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO: 
04084063, Olšanská 2681/6, Praha 3, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 1900 Kč + 21% 
DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí 
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47. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav kabelového 
vedení NN k části pozemků parc.č. 4008/1 a 4008/66 v k.ú. Litoměřice 
Žadatel: Česká republika– Ministerstvo obrany, IČO: 60162694, Tychonova 221/1, Praha 6 
 

Odůvodnění: V rámci stavební akce „Litoměřice KDH-výstavba garáží, č. akce 107V23200-0100“ bylo 
žadatelem umístěno na pozemcích v majetku obce nové kabelové vedení NN. 

Před stavební akcí byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě pro zřízení věcného břemene  
č. 9810000421 ze dne 6.5.2015. 

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

Parcelní 
číslo 

Název druhu 
pozemku Způsob využití Výměra 

Druh zařízení 
(přípojka) 

Délka 
vedení bm 

náhrada za 
bm / Kč DPH 21% 

výpočet      
(bez DPH) 

4008/1 ostatní plocha ostatní 
komunikace 23768 NN 4 96,00 80,64 384,00 

4008/66 ostatní plocha ostatní 
komunikace 1030 NN 65 96,00 1 310,40 6 240,00 

cena celkem bez DPH   69   1 391,04 Kč 6 624,00 Kč 

cena celkem s DPH         8 015,04 Kč 

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

Návrh na usnesení 

ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav 
kabelového vedení NN k části pozemků parc.č. 4008/1 a parc.č. 4008/66 v k.ú. Litoměřice 
v rozsahu dle GP 4529-166/2017 ve prospěch vlastnictví pozemku parc.č. 4008/76 v k.ú. 
Litoměřice, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 6624 Kč +21% DPH a uhrazení správního 
poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí, který je povinen zaplatit současný vlastník 
Česká republika – Ministerstvo obrany, IČO: 60162694, Tychonova 221/1, Praha 6. 
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48. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav vodovodního 
zařízení k části pozemku parc.č. 4535 v k.ú. Litoměřice 
Žadatel: paní M.S., bytemLitoměřice 
 

Odůvodnění: V rámci stavební akce „Přípojka vody pro parc.č. 4536 v k.ú. Litoměřice“ byla žadatelkou 
umístěna do pozemku parc.č. 4535 v k.ú. Litoměřice přípojka vody ve prospěch zahrady na Třeboutické 
stráni, pozemku parc.č.  4536/1 v k.ú. Litoměřice v jejím vlastnictví. 

Před stavební akcí byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě pro zřízení věcného břemene  
č. 9810000497 ze dne 26.9.2016. 

Jednorázová náhrada za zařízení v předpokládané délce 8,5 m (96,- Kč/m) ve výši 816,-Kč (tj.987,-Kč 
s DPH po zaokrouhlení) byla žadatelkou uhrazena na základě budoucí smlouvy dne 14.10.2016. Podle 
předloženého GP 4532-52/2017 je skutečná délka umístění přípojky 8.35 m. Jednorázová úhrada byla 
určena dle platných zásad o zřizování věcných břemen, schválených Zastupitelstvem města Litoměřice 
dne 23.6.2005 pod č. jed. I/20. 
Objednavatelem a plátcem geometr. plánu č. 4532-52/2017 je žadatelka. Poplatek za vklad práva do 
KN hradí žadatelka. 
Návrh na usnesení 
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav 
vodovodního zařízení k části pozemku parc.č. 4535 v k.ú. Litoměřice, v rozsahu dle GP  4532-
52/2017, ve prospěch vlastnictví pozemku parc.č. 4536/1 v k.ú. Litoměřice, za jednorázovou 
úhradu ve smluvní výši 816,-Kč +21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do 
katastru nemovitostí, který je povinna zaplatit současná vlastnice M.S., bytem Litoměřice. 

 

 


