
 

 

 
 

POZVÁNKA 
 

na 8. mimo řádné ve řejné zasedání Zastupitelstva m ěsta Litom ěřic,  
které se koná dne 

 
16.11. 2016 od 16:00 hod. 

v kongresovém sále Hradu v Litom ěřicích  
se sídlem Tyršovo nám. 68 

 
 
 

PROGRAM JEDNÁNÍ: 
 

 
I.  Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů 

zápisu 
II.  Doplnění / stažení bodu programu 
III.  Hlasování o programu 
IV.  Body jednání: 

 
1)  Schválení zajišt ění spolufinancování akce „Dopravní 

automobil v provedení základním“ pro JSDH Litom ěřice  
        

2)  Schválení projektu „Rekonstrukce části areálu bývalých 
kasáren na sportovní zázemí“  

 
3) Žádost o finan ční příspěvek Zahrada Čech s.r.o., Litom ěřice 

„Váno ční trhy v Litom ěřicích“  
 
4) Příslib finan ční spoluú časti na investi ční akci „Rekonstrukce 

plochy fotbalového h řiště UMT - hřišt ě Mlékojedy“  
        
V.   Informace 
VI.   Interpelace 
VII.  Diskuze 
VIII. Závěr 

 
 
 
Mgr. Karel Krejza, Ing. Pavel Grund, Mgr. Václav Červín       Mgr. Ladislav Chlupá č 
                           místostarostové města                 starosta 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:  16. 11. 2016 
předkládá:  Mgr. Ladislav Chlupáč - starosta                 
zpracoval: Ing. Jaroslav Lachman  
 
 
Návrh 
 
Schválení zajišt ění spolufinancování akce „Dopravní automobil v prov edení základním“ 
pro Jednotku Sboru dobrovolných hasi čů Litom ěřice z vlastních rozpo čtových prost ředků 
Města Litom ěřice ve výši 600.000 K č v případě přidělení dotace z programu č. 014240 „Dotace 
pro jednotky sbor ů dobrovolných hasi čů obcí“  
 
 
Odůvodn ění 
 
Pro rok 2017 vypsalo Ministerstvo vnitra program č. 014240 „Dotace pro jednotky sborů dobrovolných 
hasičů obcí“. Cílem programu je poskytování dotací na pořízení nové požární techniky, na technické 
zhodnocení rekonstrukcí vybraných typů požární techniky a na rekonstrukci anebo výstavbu nové 
požární zbrojnice pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce. 
 
Město Litoměřice v zastoupení Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Litoměřice požádalo o dotaci 
na pořízení dopravního automobilu, který umožní přepravu jednotky požární ochrany na místo zásahu 
nebo přepravu osob při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva s osobními zavazadly (automobil 
nebude vybaven vestavěnou hasicí technologií ani pevnými úchyty pro její stálé umístění).  
 
Na základě předložené žádosti o dotaci a doporučení Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje 
k poskytnutí dotace byly Litoměřice zařazeny do pořadníků obcí, kterým bylo poskytnutí dotace 
ze státního rozpočtu schváleno. K registraci akce a následnému čerpání dotace je nyní třeba doložit 
zajištění vlastních zdrojů města pro realizaci akce (přijaté usnesení ZM).     
 
Stávající vozidlo, kterým Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Litoměřice disponuje, již nesplňuje 
technické podmínky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., 
o technických podmínkách požární techniky a požadavky vzorových technických podmínek 
stanovených GŘ HZS ČR. 
 
Dopad do rozpo čtu m ěsta 
Vlastní zdroje budou zahrnuty do rozpočtu města pro rok 2017. 

Předpokládané náklady:     

Vlastní zdroje města:     600.000 Kč 

Dotace:       450.000 Kč 

Celkové náklady akce:     1.050.000 Kč 

 

 

Návrh na usnesení:   
 
ZM schvaluje zajišt ění spolufinancování akce „Dopravní automobil v prov edení základním“ 
pro Jednotku Sboru dobrovolných hasi čů Litom ěřice z vlastních rozpo čtových prost ředků 
Města Litom ěřice ve výši 600.000 K č v případě přidělení dotace z programu č. 014240 „Dotace 
pro jednotky sbor ů dobrovolných hasi čů obcí“. 
 
 
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:    16. 11. 2016 
předkládá: Mgr. Karel Krejza, místostarosta  
zpracoval: Ing. Andrea Křížová   
   
Návrh:  
 
Schválení projektu „Rekonstrukce části areálu bývalých kasáren na sportovní zázemí“: 
 
a) záměru podání žádosti o dotaci z MŠMT Programu 133510 - Podpora materiálně technické 
základny sportu pro rok 2017 na akci „Rekonstrukce části areálu bývalých kasáren na 
sportovní zázemí“.  
 
b) zajištění spolufinancování projektu „Rekonstrukce části areálu bývalých kasáren na 
sportovní zázemí“ z vlastních rozpočtových prostředků města Litoměřice v případě přidělení 
dotace z Programu 133510 - Podpora materiálně technické základny sportu pro rok 2017 ve 
výši min. 40 % celkových nákladů akce. 
 
Odůvodnění: 
 
Dne 20. 10. 2016 byl MŠMT vyhlášen dotační program Podpora materiálně technické základny sportu 
na rok 2017, s termínem uzávěrky příjmu žádostí 30. 11. 2016. O dotaci z téhož programu žádalo 
Město Litoměřice již v letošním roce. Akce, přestože byla po 1. kole hodnocení zařazena do zásobníku 
projektů, nebyla  - ani po podání žádosti do 2. kola - vybrána poskytovatelem dotace k realizaci.  
Tento projekt je připravován již od roku 2015, kdy všechny sportovní kluby a jednoty vypracovaly 
komplexní dotazníky, zahrnující jak informace o nárocích na prostory/zázemí, finanční náročnost 
sportovního odvětví, tak i plány rozvoje spolků do budoucna, aby tyto byly následně využity pro 
analytickou část rozpracované Koncepce podpory rozvoje sportu v Litoměřicích. Komise sportu 
průběžně projednávala se zástupci jednotlivých sportovních spolků mimo jiné dostatečnost kapacit 
stávající sportovní infrastruktury, ať již v majetku města nebo dalších subjektů, které těmto 
organizacím prostory pronajímají. Dlouhodobě nedostatek volných kapacit vyhovujících aktuálním 
potřebám i budoucímu rozvoji daného sportu avizují tyto spolky: Karatedó Steklý, z.s., Potápěčský 
klub Kraken Litoměřice p.s.,  SK Box Litoměřice, z.s., oddíl TOM Litomíci a oddíl beachvolejbalu. Ve 
spolupráci s odborem správy nemovitého majetku města, byl pro tyto účely doporučen objekt na parc. 
č. 4008/40 k. ú. Litoměřice v areálu bývalých kasáren Dukelských hrdinů. Projektová dokumentace na 
změnu využití tohoto objektu byla vypracována za účasti zástupců všech spolků a plně reflektuje jejich 
potřeby a požadavky. 
 
Rada města projednala záměr na svém jednání dne 10. 11. 2016 a doporučuje ZM schválit podání 
žádosti o dotaci z MŠMT a zajistit spolufinancování z vlastních rozpočtových prostředků na shora 
uvedený projekt. 
 
Dopad do rozpočtu města 
 
Vlastní zdroje budou zahrnuty až do rozpočtu města pro rok 2017 v případě kladného rozhodnutí o 
poskytnutí dotace. 
Celkové náklady akce: 6.368.739,36 Kč (již vysoutěžená cena stavby na základě výběrového řízení -  
srpen 2016) 
Předpokládaná výše přidělené dotace (při max. podílu dotace ze SR 60 %): 3.821.243,62 Kč 
Spolufinancování akce z vlastních rozpočtových prostředků města (předpokládaná finanční spoluúčast 
40 %):  2.547.495,74 Kč 
 
Návrh na usnesení:    
 
ZM schvaluje projekt „Rekonstrukce části areálu bývalých kasáren na sportovní zázemí“: 



 
a) záměr podání žádosti o dotaci z MŠMT Programu 133510 - Podpora materiálně technické základny 
sportu pro rok 2017 na akci „Rekonstrukce části areálu bývalých kasáren na sportovní zázemí“.  
 
b) zajištění spolufinancování projektu „Rekonstrukce části areálu bývalých kasáren na sportovní 
zázemí“ z vlastních rozpočtových prostředků města Litoměřice v případě přidělení dotace z Programu 
133510  - Podpora materiálně technické základny sportu pro rok 2017 ve výši min. 40 % celkových 
nákladů akce. 
 
 
 
 
 
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 RM,  dne :   16.11.2016 
předkládá :  Lukas Wünsch, zastupitel města a jednatel společnosti Zahrada Čech s.r.o. 
 
 
 
Návrh: 
Žádost o finanční příspěvek Zahrada Čech s.r.o., Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice, IČO: 22794701 – „Vánoční 
trhy v Litoměřicích“. 
 
 
Odůvodnění: 
Žádost společnosti Zahrada Čech s.r.o. přijatá dne 11.10.2016 týkající se poskytnutí dotace  na realizaci projektu 
„Vánoční trhy v Litoměřicích“ – podrobný popis akce viz žádost v příloze orig. zápisu. 
Tuto žádost projednala RM na svém jednání dne 20.10.2016 a doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 
150tis Kč. 
 
 
Dopad do rozpočtu města 
3401/ 3400 Zahrada Čech  s.r.o. - vánoční trhy v Litoměřicích   SR 150tis Kč 
 
  
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 uskutečnění projektu “Vánoční trhy v Litoměřicích “ v termínu od 17.12.2016 do 
23.12.2016. 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele :                                                 Přijaté usnesení RM č. :                                              
 
: 



 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  
č. ŠKAS      /16 

 
 
Město Litoměřice 
se sídlem Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 
IČO: 00263958 
Zastoupené starostou Mgr. Ladislavem Chlupáčem 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 1524-471/0100 
(dále jen poskytovatel) 
 
a 
 
Zahrada Čech s.r.o. 
se sídlem Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice 
IČO: 22794701 
zastoupená Lukasem Wünschem 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 107-98570297/0100 
(dále jen příjemce) 
 
 

uzavírají tuto smlouvu: 
 
 

 Čl. 1 
Předmět a účel smlouvy 

 
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí jednorázové účelové dotace ze strany 
poskytovatele na částečnou úhradu výdajů přímo souvisejících s projektem „Vánoční trhy 
v Litoměřicích 2016“ , a to : kulturní program a technické zajištění akce 
 

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/2016 ze dne 16.11.2016, 
poskytuje příjemci ze svého rozpočtu na rok 2016 jednorázovou účelovou dotaci na výdaje 
uvedené v Čl. 1 této smlouvy ve výši 150.000 Kč (slovy: jedno sto padesát tisíc korun 
českých).  
   
2. Tato dotace bude splatná jednorázově na základě dokladů o úhradách, a to 
bezhotovostním převodem z účtu poskytovatele č. 1524-471/0100 na účet příjemce č. 
107-98570297/0100  vedeného u Komerční banky, a.s. nejpozději do 14 dnů od 
předložení těchto dokladů. 
 
 
 
 



 
Čl. 3 

Práva a povinnosti smluvních stran 
 

1. Poskytnutou dotaci příjemce přijímá a zavazuje se ji použít výhradně k úhradě výdajů 
specifikovaných v Čl. 1 této smlouvy. 
 
2. Originály účetních dokladů prokazující použití dotace označí příjemce viditelně a trvale 
číslem smlouvy a textem: „Tento náklad je hrazen z dotace Města Litoměřice“, nejpozději 
do termínu stanoveného pro předložení vyúčtování čerpání a použití dotace. 
 
3. Příjemce je povinen použít dotaci pouze v souladu s právními předpisy, zejména se 
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních celků, ve znění pozdějších 
předpisů, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví 
ve znění pozdějších předpisů. 
 
4. Příjemce nesmí převést dotaci na jinou právnickou či fyzickou osobu. 
 

 
Čl. 4 

Vyúčtování dotace 
 

1. V případě, že příjemce nepředloží vyúčtování dotace do stanoveného termínu, nebude 
dotace čerpána z rozpočtu poskytovatele a nebude příjemci vyplacena. 
 
2. V případě, že příjemce nedoloží náklady ve výši přiznané dotace, nevyužitá dotace 
nebude čerpána z rozpočtu poskytovatele a nebude příjemci vyplacena. 
 
3. Pokud poskytovatel zjistí, že dotace byla použita v rozporu s touto smlouvou, je 
příjemce povinen poskytnutou dotaci vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této 
smlouvy, a to do pátého dne ode dne zjištění a oznámení o neoprávněném užití dotace. 
 
4. Příjemce je povinen oznámit poskytovateli zahájení insolvenčního řízení se svou 
osobou do 15 dnů od zjištění této skutečnosti. Příjemce, který je právnickou osobou, je 
povinen vedle toho ve stejné lhůtě oznámit písemně poskytovateli svůj vstup do likvidace, 
sloučení nebo splynutí s jiným právním subjektem nebo případnou změnu právní 
subjektivity. 
 
5. 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 poskytnuté dotace 

 
1. Příjemce bere na vědomí, že poskytovaná dotace podléhá finanční kontrole dle zákona 
o finanční kontrole. 
 
2. Příjemce se tímto zavazuje umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět 
kontrolu dotace.  



 
3. Příjemce se zavazuje předložit poskytovateli na požádání veškerou potřebnou 
dokumentaci, účetnictví a účetní doklady, dokumentující všechny rozhodné skutečnosti 
pro ověření způsobu čerpání a využití dotace a plnění podmínek této smlouvy a to po 
dobu 5 let, po kterou je příjemce povinen dle § 31 odst. 2 písm. b) a c) zákona o účetnictví 
uschovávat účetní záznamy a účetní doklady. 
 
 

Čl. 6 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž po jednom vyhotovení 
obdrží poskytovatel a příjemce. 
 
2. 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. 
 
3. Smlouva o dotaci nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. 
 
4. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky za souhlasu obou smluvních 
stran, platnost těchto dodatků je podmíněna souhlasem Rady města Litoměřice. 
 
5. 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, v platném znění. Smluvní strany 
souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě není označován za obchodní 
tajemství. 
 
 
V Litoměřicích dne …………………   V Litoměřicích dne …………………  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………….                  ……………………………………… 
Mgr. Ladislav Chlupáč                                     Lukas Wünsch 
starosta                       statutární zástupce 
Města Litoměřice                                    Zahrada Čech s.r.o. 
             



















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:    16. 11. 2016 
předkládá:                    Ing. Pavel Grund, zastupitel  
   
 
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:  
 
Příslib finan ční spoluú časti na investi ční akci „Rekonstrukce plochy fotbalového h řišt ě UMT - 
hřišt ě Mlékojedy “  
 
 
Odůvodn ění: 
 
FK Litoměřicko, z.s., se sídlem U Stadionu 1980/2, 412 01 Litoměřice, IČO: 46771661 má záměr 
podat žádost o poskytnutí dotace z MŠMT do Programu 133510 – Podpora materiálně technické 
základny sportu na „Rekonstrukci plochy fotbalového hřiště UMT“. Předpokládaná cena rekonstrukce 
fotbalového hřiště činí dle žadatele 17 mil. Kč.  
FK Litoměřicko, z.s. žádá Město Litoměřice o příslib investiční dotace z rozpočtu města Litoměřice ve 
výši 20 % celkových investičních nákladů shora uvedeného projektu tj. 3,4 mil. Kč (žádost viz příloha 
orig. zápisu) za předpokladu, že získá dotaci od MŠMT na jeho realizaci. 
V případě, že realizátorem projektu je spolek může dle podmínek Programu 133510 (viz příloha 
návrhu) činit podíl dotace ze SR na celkových nákladech projektu maximálně 80 %. Jedním 
z hodnotících kritérií tohoto Programu je „Synergie veřejných prostředků“, kdy žadatel doloží 
rozhodnutí nebo příslib spoluúčasti z veřejného zdroje (obec, kraj, svazek obcí apod.)  
 
 
 
Návrh na usnesení:    
 
ZM  
a) bere na v ědomí záměr FK Litoměřicko, z.s. se sídlem U Stadionu 1980/2, 412 01 Litoměřice, IČO: 
46771361, předložit žádost o poskytnutí dotace na akci „Rekonstrukce plochy fotbalového hřiště UMT“ 
do programu MŠMT č. 133510 - Podpora materiálně technické základny sportu pro rok 2017 
 
b) schvaluje příslib finanční spoluúčasti z rozpočtu Města Litoměřice ve výši 20 % celkových nákladů 
akce “Rekonstrukce plochy fotbalového hřiště UMT“, maximálně však ve výši 3.400.000 Kč, finanční 
spoluúčast bude poskytnuta v případě, že FK Litoměřicko, z.s. výše uvedenou dotaci získá.  
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        


















