
POZVÁNKA 

na 5. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného 15.9. 2022  
od 16:00 hodin v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích, 

se sídlem Tyršovo nám. 68 
PROGRAM: 
A) Procesní body 1 
1. Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu 
2. Schválení zápisu minulého jednání 
3. Kontrola plnění bodů 
4. Doplnění/stažení bodů programu 
5. Hlasování o programu 
B) Odbor ekonomický  
6. Rozpočtová opatření dle doporučení FV  
7. Stanovení kompetencí k provádění rozpočtových opatření pro RM  
8. Destinační agentura České středohoří, o.p.s. – dotace na spoluúčast na projektu 

„Vybudování informačního centra Českého středohoří“  
C) Odbor životního prostředí 
9. Vyřazení pohledávky firmy RENTCENTRUM, spol. s r. o. - výstavba dopravního 

hřiště  
D) Kancelář starosty a tajemníka 
10. Schválení obecně závazné vyhlášky č. 5/2022, o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství  
E) Odbor komunikace, marketingu a cestovního ruchu 
11. Odstoupení od projektu vybudování fotopointu   
F) Tajemník 
12. Statut sociálního fondu č. 1/2022  
G) Různé 
13. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru při ZM za rok 2022 
H) Odbor správy nemovitého majetku  
Záměry: 
14. Záměr prodeje pozemku parc.č. 4030/3 a část pozemku parc. č. 4030/1 v k.ú. 

Litoměřice 
15. Záměr prodeje pozemku parc.č. 1232/61 v k.ú. Pokratice 
16. Podání žádosti o bezúplatný převod pozemku parc.č. 2635 v k.ú. Litoměřice 
17. Bezúplatný převod pozemků z majetku ČR Správa železnic, s.o. 
Prodeje: 
18. Prodej stavby železniční zastávky Litoměřice-Cihelna 
19. Prodej pozemku parc.č. 2662/29 v k.ú. Litoměřice (nezapsaný GP) 
20. Prodej klasické hrobky na Městském hřbitově v Litoměřicích 
21. Přijetí daru hřbitovní stavby – hrobky na Městském hřbitově v Litoměřicích 
22. Směna pozemků: parc.č. 691/2 a parc.č. 723/62 (nezapsaný GP) v k.ú. Pokratice za 

pozemky v areálu bývalých TSM Litoměřice u vodního cvičiště v k.ú. Litoměřice 
23. Směna pozemků parc.č. 4734/2, 4731/4, 4709/9 v k.ú. Litoměřice (vl. město) za 

pozemky parc.č. 4737 a 4736/2 v k.ú. Litoměřice (vl. ČR MO) 
24. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 4690/5 v k.ú. Litoměřice 
25. Bezúplatný převod pozemků parc.č. 1361/127,1361/91-95,1361/32 a 1361/34, v k.ú. 

Pokratice do vlastnictví Města Litoměřice 
I) Procesní body 2 
26. Informace 
27. Interpelace 
28. Diskuze 
29. Závěr 
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Podkladový materiál pro 5. jednání ZM dne 15. 9. 2022

Číslo bodu: 1

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

Zodpovídá: Bc. Martina Skoková
Zpracoval/a/i: Eva Šimková

Důvodová zpráva:

Starosta jmenoval složení pracovního předsednictva:

Návrh usnesení:

usnesení č. ../5/2022

ZM volí složení návrhové komise na dnešní jednání.

usnesení č. ../5/2022

ZM volí ověřovatele zápisu na dnešní jednání.

V Litoměřicích 08.09.2022

Předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč



1/1

Podkladový materiál pro 5. jednání ZM dne 15. 9. 2022

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

Důvodová zpráva:

K zápisu minulého jednání ZM nebyla podána žádná námitka

Návrh usnesení:

V Litoměřicích 08.09.2022

Předkládá: Bc. Martina Skoková
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Podkladový materiál pro 5. jednání ZM dne 15. 9. 2022

Číslo bodu: 3
Název bodu: Kontrola plnění bodů
Zodpovídá: Bc. Martina Skoková
Zpracoval/a/i: Eva Šimková

Důvodová zpráva:

Kontrola usnesení - Report je přílohou orig. zápisu.

Návrh usnesení:

Příloha č. 1: REPORT_kontrola_plneni_usneseni.pdf

V Litoměřicích 08.09.2022

Předkládá: Mgr. Václav Červín

https://eraz.litomerice.cz/z/download/get-attachment/1400?name=REPORT_kontrola_plneni_usneseni.pdf
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Report úkolů zastupitelstva
Číslo úkolu Název
Vytvořeno Jednání č. Bod č. Usnesení č. Číslo materiálů Stav
Splnit do Zadavatel Řešitelé
Poznámky - Datum Vložil Text poznámky

UKOL-ZM-0224 Prodej pozemku parc. č. 4008/36 jehož součástí je stavba bez čp/če v k.ú. Litoměřice
06.06.22 4 35 100/4/2022  V řešení
08.09.22 Lenka Procházková L. Procházková (Přijal)

UKOL-ZM-0225 Směna pozemků města (dle nezapsaných GP) a pozemků v areálu Jiřího z Poděbrad a Pod Radobýlem za pozemky
parc.č. 5226/1 a 5226/2 (vl. GL Development s.r.o.) vše v k.ú. Litoměřice

15.06.22 4 30 95/4/2022  Splněný
09.09.22 Mgr. Václav Härting L. Jindřichová (Splnil)
04.08.22 L. Jindřichová (řešitel) Důvod splnění: Splněno

UKOL-ZM-0226 Rozpočtová opatření dle doporučení FV
30.06.22 4 6 67/4/2022  Splněný
02.09.22 Bc. Martina Skoková I. Zalabáková (Splnil)

30.06.22 I. Zalabáková (řešitel)
Důvod splnění: SPLNĚNO - rozpočtová
opatření provedena a zveřejněna na webu
města

UKOL-ZM-0227 Schválení účetní závěrky, Závěrečného účtu a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Litoměřice za rok
2021

30.06.22 4 7 68/4/2022  Splněný
02.09.22 Bc. Martina Skoková I. Zalabáková (Splnil)



2/8

30.06.22 I. Zalabáková (řešitel)
Důvod splnění: SPLNĚNO - na webu
města vyměněn v souladu s legislativou
návrh Závěrečného účtu za schválení
Závěrečný účet

UKOL-ZM-0228 Zpráva o naplnění Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice 2021
30.06.22 4 8 69/4/2022  Splněný
02.09.22 Bc. Martina Skoková V. Šturalová (Splnil)

07.07.22 V. Šturalová (řešitel) Důvod splnění: Schválený dokument
zveřejněn

UKOL-ZM-0229 Aktualizace Zásobníku projektů města Litoměřice 2022+
30.06.22 4 9 70/4/2022  Splněný
02.09.22 Bc. Martina Skoková V. Šturalová (Splnil)

07.07.22 V. Šturalová (řešitel) Důvod splnění: Schválený dokument
zveřejněn

UKOL-ZM-0230 Žádost Charity Litoměřice o dofinancování z rozpočtu města – Domov na Dómském pahorku
30.06.22 4 10 71/4/2022  Splněný
02.09.22 Bc. Martina Skoková R. Jurková (Splnil)

29.08.22 R. Jurková (řešitel) Důvod splnění: Splněno - smlouva
podepsána

UKOL-ZM-0231 Poskytnutí navýšení dotací na celoroční činnost sportovním spolkům
30.06.22 4 11 72/4/2022  Delegován - splněn
02.09.22 Bc. Martina Skoková H. Pospíchalová (Splnil)

25.07.22 A. Křížová (delegující)
Důvod splnění: SPLNĚNO: VPS o
poskytnutí dotací podepsány a dotace
vyplaceny.

25.07.22 H. Pospíchalová (delegovaný řešitel)
Důvod splnění: SPLNĚNO: VPS o
poskytnutí dotací podepsány a dotace
vyplaceny.
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UKOL-ZM-0232 Projekt "Kulturní a kreativní centrum Litoměřice“
30.06.22 4 12 73/4/2022  V řešení
02.09.22 Bc. Martina Skoková A. Křížová (Přijal)

UKOL-ZM-0233 Schválení Dohody o vypořádání bezdůvodného obohacení k VPS o poskytnutí dotace č. ŠKAS/016/2022
30.06.22 4 13 74/4/2022  Delegován - splněn
02.09.22 Bc. Martina Skoková H. Pospíchalová (Splnil)

22.07.22 A. Křížová (delegující) Důvod splnění: SPLNĚNO: Dne 24. 6.
2022 Dohoda podepsána.

13.07.22 H. Pospíchalová (delegovaný řešitel) Důvod splnění: SPLNĚNO: Dne 24. 6.
2022 Dohoda podepsána.

UKOL-ZM-0234 Volba soudních přísedících Okresního soudu v Litoměřicích
30.06.22 4 14 75/4/2022  Splněný
02.09.22 Bc. Martina Skoková M. Skoková (Splnil)

30.06.22 M. Skoková (zadavatel)
Důvod splnění: Volba soudních přísedících
byla oznámena předsedkyni Okresního
soudu v Litoměřicích.

UKOL-ZM-0235 Schválení obecně závazných vyhlášek
30.06.22 4 15 76/4/2022  Splněný
02.09.22 Bc. Martina Skoková M. Skoková (Splnil)

30.06.22 M. Skoková (zadavatel)
Důvod splnění: Vyhláška byla odeslána do
Sbírky a oznámení zveřejněno na úřední
desce.

UKOL-ZM-0236 Schválení obecně závazných vyhlášek
30.06.22 4 15 77/4/2022  Splněný
02.09.22 Bc. Martina Skoková M. Skoková (Splnil)
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30.06.22 M. Skoková (zadavatel)
Důvod splnění: Vyhláška byla odeslána do
Sbírky a oznámení zveřejněno na úřední
desce.

UKOL-ZM-0237 Schválení obecně závazných vyhlášek
30.06.22 4 15 78/4/2022  Splněný
02.09.22 Bc. Martina Skoková M. Skoková (Splnil)

30.06.22 M. Skoková (zadavatel)
Důvod splnění: Vyhláška byla odeslána do
Sbírky a oznámení zveřejněno na úřední
desce.

UKOL-ZM-0238 Schválení smlouvy o zajištění úkolů na úseku požární ochrany mezi městem Litoměřice a obcí Trnovany
30.06.22 4 16 79/4/2022  Splněný
02.09.22 Bc. Martina Skoková M. Letafka (Splnil)

05.09.22 M. Letafka (řešitel)
Důvod splnění: Splněno, smlouva
podepsána 5. 9. a předána obec Trnovany,
ÚO HZS a město Litoměřice

UKOL-ZM-0239 Žádost o dotaci na pořízení podzemního kontejnerového stání v ulici Nerudova
30.06.22 4 17 80/4/2022  V řešení
02.09.22 Bc. Martina Skoková P. Gryndler (Přijal)

UKOL-ZM-0240 Žádost o dotaci na pořízení podzemního kontejnerového stání v ulici Nezvalova
30.06.22 4 18 81/4/2022  V řešení
02.09.22 Bc. Martina Skoková P. Gryndler (Přijal)

UKOL-ZM-0241 Projekty k předložení do Výzvy k předkládání strategických projektů do programového rámce ITI Ústecko-
chomutovské aglomerace

30.06.22 4 19 82/4/2022  V řešení
02.09.22 Bc. Martina Skoková V. Brunclíková (Přijal)
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UKOL-ZM-0242 Projekty k předložení do Výzvy k předkládání strategických projektů do programového rámce ITI Ústecko-
chomutovské aglomerace

30.06.22 4 19 83/4/2022  V řešení
02.09.22 Bc. Martina Skoková V. Brunclíková (Přijal)

UKOL-ZM-0243 Projekty k předložení do Výzvy k předkládání strategických projektů do programového rámce ITI Ústecko-
chomutovské aglomerace

30.06.22 4 19 84/4/2022  V řešení
02.09.22 Bc. Martina Skoková V. Brunclíková (Přijal)

UKOL-ZM-0244 Projekt "Revitalizace bývalé manipulační plochy ČD v ulici Nerudova na parkoviště s propustným povrchem“
30.06.22 4 20 85/4/2022  V řešení
02.09.22 Bc. Martina Skoková V. Brunclíková (Přijal)

UKOL-ZM-0245 Záměr prodeje pozemku parc.č 2619 v k.ú. Litoměřice
30.06.22 4 21 86/4/2022  Delegován - splněn
02.09.22 Bc. Martina Skoková L. Jindřichová (Splnil)
31.08.22 V. Härting (delegující) Důvod splnění: splněn řešitelem

30.08.22 L. Jindřichová (delegovaný řešitel)
Důvod splnění: Prodej odložen z
finančních důvodu, žadatelé pokračují v
nájmu.

UKOL-ZM-0246 Záměr prodeje stavby železniční zastávky Litoměřice-Cihelna
30.06.22 4 22 87/4/2022  Delegován - splněn
02.09.22 Bc. Martina Skoková L. Jindřichová (Splnil)
31.08.22 V. Härting (delegující) Důvod splnění: splněn řešitelem

30.08.22 L. Jindřichová (delegovaný řešitel) Důvod splnění: Prodej bude projednán v
ZM 15.9.2022

UKOL-ZM-0247 Záměr prodeje nezapsaného pozemku parc.č. 2662/29 v k.ú. Litoměřice
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30.06.22 4 23 88/4/2022  Delegován - splněn
02.09.22 Bc. Martina Skoková L. Jindřichová (Splnil)
31.08.22 V. Härting (delegující) Důvod splnění: splněn řešitelem

30.08.22 L. Jindřichová (delegovaný řešitel) Důvod splnění: Prodej bude projednán v
ZM 15.9.2022.

UKOL-ZM-0248 Částečná revokace záměru prodeje klasické hrobky na Městském hřbitově v Litoměřicích
30.06.22 4 24 89/4/2022  Delegován - splněn
02.09.22 Bc. Martina Skoková L. Jindřichová (Splnil)
31.08.22 V. Härting (delegující) Důvod splnění: splněn řešitelem

30.08.22 L. Jindřichová (delegovaný řešitel) Důvod splnění: Prodej bude projednán v
ZM 15.9.2022.

UKOL-ZM-0249 Dořešení vlastnických vztahů k pozemkům Sběrný dvůr – Třeboutice
30.06.22 4 25 90/4/2022  Delegován - splněn
02.09.22 Bc. Martina Skoková L. Jindřichová (Splnil)
31.08.22 V. Härting (delegující) Důvod splnění: splněn řešitelem

30.08.22 L. Jindřichová (delegovaný řešitel) Důvod splnění: Žádost byla podána - v
řešení

UKOL-ZM-0250 Žádost o bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice a Pokratice
30.06.22 4 26 91/4/2022  Delegován - splněn
02.09.22 Bc. Martina Skoková L. Jindřichová (Splnil)
31.08.22 V. Härting (delegující) Důvod splnění: splněn řešitelem

30.08.22 L. Jindřichová (delegovaný řešitel) Důvod splnění: Žádost byla podána - v
řešení.

UKOL-ZM-0251 Nákup pozemků pro výstavbu cyklostezky v k.ú. Litoměřice
30.06.22 4 27 92/4/2022  Delegován - splněn
02.09.22 Bc. Martina Skoková L. Jindřichová (Splnil)
31.08.22 V. Härting (delegující) Důvod splnění: splněn řešitelem
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30.08.22 L. Jindřichová (delegovaný řešitel)
Důvod splnění: KS bylo odeslána k
podpisu, vlastník pozemku nemá zájem
prodávat v řešení.

UKOL-ZM-0252 Záměr bezúplatného převodu pozemku parc.č. 4690/5 v k.ú. Litoměřice
30.06.22 4 28 93/4/2022  Delegován - splněn
02.09.22 Bc. Martina Skoková L. Jindřichová (Splnil)
31.08.22 V. Härting (delegující) Důvod splnění: splněn řešitelem

30.08.22 L. Jindřichová (delegovaný řešitel) Důvod splnění: Převod bude projednán v
ZM 15.9.2022.

UKOL-ZM-0253 Podání žádosti o bezúplatný převod pozemku parc.č. 3297/8 v k.ú. Litoměřice
30.06.22 4 29 94/4/2022  Delegován - splněn
02.09.22 Bc. Martina Skoková L. Jindřichová (Splnil)
31.08.22 V. Härting (delegující) Důvod splnění: splněn řešitelem
30.08.22 L. Jindřichová (delegovaný řešitel) Důvod splnění: Žádost podána.

UKOL-ZM-0254 Prodej klasické hrobky na Městském hřbitově v Litoměřicích
30.06.22 4 31 96/4/2022  Delegován - splněn
02.09.22 Bc. Martina Skoková L. Jindřichová (Splnil)
31.08.22 V. Härting (delegující) Důvod splnění: splněn řešitelem
30.08.22 L. Jindřichová (delegovaný řešitel) Důvod splnění: Splněno.

UKOL-ZM-0255 Bezúplatný převod pozemku parc.č. 5030/13 v k.ú. Litoměřice
30.06.22 4 32 97/4/2022  Delegován - splněn
02.09.22 Bc. Martina Skoková L. Jindřichová (Splnil)
31.08.22 V. Härting (delegující) Důvod splnění: splněn řešitelem
30.08.22 L. Jindřichová (delegovaný řešitel) Důvod splnění: Splněno.

UKOL-ZM-0256 Částečná revokace usnesení č. 57/3/2022 ze dne 21.4.2022
30.06.22 4 33 98/4/2022  Delegován - splněn
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02.09.22 Bc. Martina Skoková L. Jindřichová (Splnil)
31.08.22 V. Härting (delegující) Důvod splnění: splněn řešitelem
30.08.22 L. Jindřichová (delegovaný řešitel) Důvod splnění: Splněno.

UKOL-ZM-0257 Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace
30.06.22 4 34 99/4/2022  Delegován - splněn
02.09.22 Bc. Martina Skoková L. Jindřichová (Splnil)
31.08.22 V. Härting (delegující) Důvod splnění: splněn řešitelem
30.08.22 L. Jindřichová (delegovaný řešitel) Důvod splnění: Splněno.

_________
Formát čísla usnesení: Číslo usnesení/Číslo jednání/Rok jednání
05.09.2022 15:58:53 | Portál pro Radu a Zastupitelstvo města Litoměřice / © 2014 - 2022 DATRON, a.s. | www.datron.cz

https://eraz.litomerice.cz/z/https:%5C%5Cwww.datron.cz
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Podkladový materiál pro 5. jednání ZM dne 15. 9. 2022

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

Důvodová zpráva:

Návrh usnesení:

V Litoměřicích 08.09.2022

Předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč
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Podkladový materiál pro 5. jednání ZM dne 15. 9. 2022

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

Důvodová zpráva:

Návrh usnesení:

usnesení č. ../5/2022

ZM schvaluje program dnešního jednání.

V Litoměřicích 08.09.2022

Předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč
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Podkladový materiál pro 5. jednání ZM dne 15. 9. 2022

Číslo bodu: 6
Název bodu: Rozpočtová opatření dle doporučení FV
Zodpovídá: Ing. Iveta Zalabáková
Zpracoval/a/i: Ing. Iveta Zalabáková

Důvodová zpráva:

viz zápis z jednání včetně příloh uveden v příloze

Návrh usnesení:

usnesení č. ../5/2022

ZM schvaluje rozpočtová  opatření dle doporučení FV ze dne 31.8. 2022 (viz příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: zapis_z_jednani_FV_31_8_2022.pdf
Příloha č. 2: FV4.pdf

V Litoměřicích 08.09.2022

Předkládá: Ing. Radek Lončák MBA

https://eraz.litomerice.cz/z/download/get-attachment/1405?name=zapis_z_jednani_FV_31_8_2022.pdf
https://eraz.litomerice.cz/z/download/get-attachment/1406?name=FV4.pdf


  

 

 

Finanční výbor 

 

Město Litoměřice 
Mírové náměstí 15/7  
412 01 Litoměřice 

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

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

 

Zápis z jednání Finančního výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice 

konaného dne 31.8. 2022 v zasedací místnosti U Mráze v budově MěÚ Litoměřice 

 
Přítomni:  
Ing. Marek Kocánek 
Mgr. Jan Fibich  
Ing. Jan Hrkal 
Ing. Libuše Křížová 
Mgr. Tomáš Vytlačil 
 
Omluveni:  
Ing. Vladimír Kestřánek, DiS., MBA 
Ing. Radek Lončák, MBA – předseda FV 
 
 
 
 
 
Jednání řídil: Ing. Marek Kocánek 
 
 
 
Program: 

1. Návrhy na rozpočtová opatření 
2. Různé 

 
 
 
 
 
Konec jednání: 17:20 

Termín příštího jednání: bude upřesněn 

 
 
 
      
Zapsala: Ing. Iveta Zalabáková, vedoucí ekonomického odboru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:podatelna@litomerice.cz
http://www.litomerice.cz/


  

 

 

Finanční výbor 

 

Město Litoměřice 
Mírové náměstí 15/7  
412 01 Litoměřice 

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

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

 

 
Hosté:  
vedoucí odborů – Ing, Křížová, Ing. Brunclíková, Ing. Gryndler, Ing. Lachman, Mgr. Härting 
 
Projednáno: 

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 2022 – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV bere informaci na vědomí, souhlasí s návrhem RO a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)  
 
Odbor ekonomický – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor správní – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Sociální fond – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor správy nemovitého majetku města – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor správy nemovitého majetku města – úsek správy nemovitostí - viz příloha (soubor 
rozpočtových opatření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor životního prostředí – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Stavební úřad – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor územního rozvoje – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)    

mailto:podatelna@litomerice.cz
http://www.litomerice.cz/


  

 

 

Finanční výbor 

 

Město Litoměřice 
Mírové náměstí 15/7  
412 01 Litoměřice 

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

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

 

Městská policie – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor komunikace, marketingu a cestovního ruchu – viz příloha (soubor rozpočtových 
opatření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Útvar obrany a krizového řízení – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor dopravy a silničního hospodářství – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)    
 

celková výše rozpočtových opatření – snížení  schodku rozpočtu (financování)  o částku 40 873 
tis. Kč, z toho: 

ze zdrojů města – snížení financování o částku  40 988 tis. Kč (viz list celkem) 

z dotace SURAO – zvýšení financování o částku  115 tis. Kč (viz list odbor ŽP) 

Ad 2. Různé: 

vývoj daňových příjmů za 1–8/2022:    
- v porovnání se stejným obdobím minulého roku je stav plnění jednotlivých daní (viz příloha) 

vyšší o cca 36,7 mil. Kč (tj. + 15 %), z toho zejména: 

• daň z přidané hodnoty (položka 1211) cca + 24 mil. Kč (+ 19 %) 

• daň z příjmů právnických osob (položka 1121) cca + 6 mil. Kč (+ 11 %) 
 

 
 ověřil – Ing. Marek Kocánek 

 

 

Přílohy:  
 

• Návrhy rozpočtových opatření  

• Daňové příjmy za 1–8/2022 

 

 

 

 
Rozdělovník:   

• 1x Ing. Lončák, MBA – předseda FV 

• 1x členové FV 

• 1x vedení města 

• 1x vedoucí zúčastněných odborů a PO 

• 1x rozpočtářka 

• 1x vnitřní audit 

• 1x sekretariát 
 

mailto:podatelna@litomerice.cz
http://www.litomerice.cz/


původní změna nový původní změna nový

1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 53 168 432,46 -56 214,43 53 112 218,03

0026/3406 účel.dot. - výstava Zahrady Čech 0,00 600 000,00 600 000,00 0,00 600 000,00 600 000,00 účel.dot. - výstava Zahrady Čech 0026/3406

0095/3406 účel. dot. Litoměřický loutkový festival 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 účel. dot. Litoměřický loutkový festival 0095/3406

34070/3401 Knihovna KHM - účel dot. S knihou do života 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 Knihovna KHM - účel dot. S knihou do života 34070/3401

98074/2000 komunální volby   0,00 1 100 000,00 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00 1 100 000,00 komunální volby   98074/2000

98043/2000 kompenzační bonus za výpadek daní 1 495 427,75 56 214,43 1 551 642,18

22501/8210 účel.dot.-regenerace a podnik.využ.brownfieldů-INV 0,00 27 239 946,00 27 239 946,00 0,00 27 239 946,00 27 239 946,00 účel.dot.-regenerace a podnik.využ.brownfieldů-INV 22501/8210

555/2300 účel.dot.- Krajské asistenční centrum JSDHO 0,00 25 613,00 25 613,00 0,00 25 613,00 25 613,00 účel.dot.- Krajské asistenční centrum JSDHO 555/2300

33063/3610 Podpora polytech. vzdělávání a gramotností v ÚK 368 693,88 1 283 653,51 1 652 347,39 368 693,88 1 283 653,51 1 652 347,39 Podpora polytech. vzdělávání a gramotností v ÚK 33063/3610

34054/3400 účel.dot. - program regenerace MPR 0,00 1 155 000,00 1 155 000,00 0,00 1 155 000,00 1 155 000,00 účel.dot. - program regenerace MPR 34054/3400

55 032 554,09 31 524 212,51 86 556 766,60 368 693,88 31 524 212,51 31 892 906,39Celkem Celkem

DOTACE r. 2022  

P ř í j m y V ý d a j e 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

N á z e v ÚZ/ORG



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá za:

ÚZ/ORG

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 53 112 218,03 -33 020 000 20 092 218,03

2 daň z příjmů právníckých osob za obce 4 000 000 5 481 000 9 481 000

3 daň z přidané hodnoty 195 000 000 30 000 000 225 000 000

4 1802/1000 poplatek ze psů 630 000 70 000 700 000

5 1803/1000 úroky z bankovních účtů 3 040 000 3 000 000 6 040 000

252 742 218,03 5 531 000 255 273 218,03

ÚZ/ORG

původní změna nový

6 1801/1000 daň z příjmů právníckých osob za obce 4 000 000 5 481 000 9 481 000

7 1008/1000 KODAP, ostatní daňová poradenství 90 000,00 50 000,00 140 000

4 090 000 5 531 000 9 621 000

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2, 6 Navýšení příjmů a výdajů - daň z příjmů z právnických osob za obce (dle daňového přiznání za rok 2021).

3, 4 Navýšení příjmů dle skutečného plnění.

5 Zvýšená sazba úroků na spořícím účtě.

7 Daňové poradenství (směnná smlouva GL DEVELOPMENT)

1 O finanční prostředky ve výši 33 020 000 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

31.8.2022

ekonomický odbor

1. Tabulka P ř í j m y 

N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

1801/1000

C e l k e m 

18.8.2022

Mgr. Karel Krejza

místostarosta

Ing. Iveta Zalabáková

vedoucí odboru



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

ÚZ/ORG

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 20 092 218,03 2 350 000,00 22 442 218,03

2 2807/2000 ostatní příjmy 679 000 350 000 1 029 000

0

0

20 771 218 2 700 000 23 471 218

ÚZ/ORG

původní změna nový

3 2014/2000 Kalich - opravy, výstavní prostory 3 000 000 -700 000 2 300 000

4 2014/2000 fasáda budova MěÚ Mírové náměstí 15/7 0 400 000 400 000

5 2014/2000 datové rozvody budova MěÚ Mírové náměstí 15/7 0 500 000 500 000

6 2039/2500 platy - pracovníci státní správy a samosprávy 98 040 000 2 500 000 100 540 000

0

0

101 040 000 2 700 000 103 740 000

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Navýšení příjmů dle skutečného plnění.

3 Ukončení akce Kalich.

4 Dokončení opravy fasády budouvy MěÚ Mírové náměstí 15/7 (dvorní trakt).

5 Rekonstrukce datových rozvodů - souvisí s rekonstrukcí matriky a vybudování výtahu v budově  MěÚ Mírové náměstí 15/7.

6 Navýšení dle skutečného čerpání a z titulu navýšení platů dle nařízení vlády od 1. 9. 2022.

1 O finanční prostředky ve výši 2 350 000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

24.8.2022

Ing. Pavel Richter

tajemník

Ing. Mgr. Jaroslav Lachman

vedoucí odboru

C e l k e m 

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

31.8.2022

1. Tabulka P ř í j m y 

N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

N á z e v
Rozpočet (v Kč)

správní



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

ÚZ/ORG

původní změna nový

1 2037/2500 příděl - 3 % z hrubých mezd 2 980 000,00 270 000,00 3 250 000,00

0

0

2 980 000 270 000 3 250 000

ÚZ/ORG

původní změna nový

2 2037/2500 zdroje SF 4 564 060,31 270 000 4 834 060,31

0,00

0

0

0

0

4 564 060,31 270 000 4 834 060

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

1, 2 Navýšení přídělu dle skutečného plnění hrubých mezd.

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

N á z e v
Rozpočet (v Kč)

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

31.8.2022

sociální fond

1. Tabulka P ř í j m y 

N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

C e l k e m 

9.8.2022

Mgr.Ladislav Chlupáč

starosta

Ing. Pavel Richter

tajemník



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 22 442 218,03 8 100 196,00 30 542 414,03

2 9811/3300 MAS České středohoří - výzkum, vývoj, vzdělávání 378 000,00 -160 000,00 218 000,00

0,00

0,00

0 7 940 196,00 30 760 414,03

původní změna nový

3 9811/3300 MAS České středohoří - výzkum, vývoj, vzdělávání 378 000,00 150 196,00 528 196,00

4 3006/3515 Revitalizace objektu Stará Radnice, č.p. 171 - VZ - inv. 3 043 151,14 600 000,00 3 643 151,14

5 17968/3515 Revitalizace objektu Stará Radnice, č.p. 171 - dotace - SR - inv. 1 533 360,40 300 000,00 1 833 360,40

6 17969/3515 Revitalizace objektu Stará Radnice, č.p. 171 - dotace - EU - inv. 26 065 119,64 5 100 000,00 31 165 119,64

7 3300/3500 ZŠ, MŠ havárie, vandalismus 1 230 000,00 250 000,00 1 480 000,00

8 3051/3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 19 550 000,00 600 000,00 20 150 000,00

9 3051/3317 MŠ Masarykova 2 412 000,00 69 000,00 2 481 000,00

10 3051/3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 830 000,00 28 000,00 858 000,00

11 3051/3323 ZŠ Litoměřice, B. Němcové 757 000,00 25 000,00 782 000,00

12 3051/3325 ZŠ Masarykova, Litoměřice 830 000,00 28 000,00 858 000,00

13 3051/3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 1 023 000,00 34 000,00 1 057 000,00

14 3051/3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 832 000,00 28 000,00 860 000,00

15 3051/3328 ZŠ Litoměřice, Ladova 832 000,00 28 000,00 860 000,00

16 3051/3401 Knihovna K.H.Máchy v Litoměřicích, Mírové nám. 5 555 000,00 161 000,00 5 716 000,00

17 3051/3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 7 290 000,00 499 000,00 7 789 000

18 3051/3610 DDM Litoměřice, Plešivecká 2 598 000,00 40 000,00 2 638 000

0 7 940 196,00 82 698 827,18

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2

3 Navýšení fin. prostředků, které již byly městu poskytnuty a mají být použity v souladu s cíly projektu do konce tohoto roku. 

4-6 Žádáme o navýšení alokace z celkových finančních prostředků akce "Revitalizace objektu Stará Radnice č.p. 171" pro rok 2022 v návaznosti

na skutečně provedený objem prací v měsících leden - červenec, uzavřené dodatky k SOD č. 1 a 2. a očekávaný objem prostavěnosti 

ve zbývajících měsících do konce roku 2022. Při schvalování rozpočtu 2022 alokováno odhadem ve výši 12/24 vysoutěžené ceny stavby.

7 Z důvodu havárie vodovodní kanalizace v objektu Domu kultury a prací spojených s odstraněním vlhkosti v učebně 1.NP Masarykova ZŠ

a havárie sociálního zařízení - pisoáry ZŠ Havlíčkova  žádáme o navýšení finančních prostředků ve výši 250tis Kč.

8-18 Navýšení příspěvku zřizovatele na platy na základě aktualizované platové inventury příspěvkových organizací, která

byla zpracována dle novely Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných

službách a správě,  a to pro rok 2022 resp. září - prosinec 2022.

1 O finanční prostředky ve výši  8 100 196 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

31.8.2022

školství, kultury, sportu a PP

1. Tabulka P ř í j m y 

Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

ÚZ/ORG N á z e v

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka Výdaje

Město již obdrželo celkovou částku 2 029 8113 kč na pokrytí nákladů spojených s realizací projektu MAP ORP Litoměřice II. v květnu 2022 

byl projekt ukončen a byly zjištěny nedočerpané prostředky projektu. V důsledku kovidových restrikcí nebyly v letech 2020-2021 zcela 

vyčerpány všechny prostředky, které musí být v souladu s dotací vynaloženy na aktivity spojené s projektem do konce tohoto roku

22.8.2022

Mgr. Karel Krejza

místostarosta

Ing. Andrea Křížová

vedoucí odboru



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 30 542 414,03 -13 550 000,00 16 992 414,03

2 4803/4400 prodej dřevní hmoty 2 750 000 500 000 3 250 000

3 4801/4000 ostatní pronájmy 640 000 400 000 1 040 000

4 4802/4000 směna pozemků 36 607 000 12 000 000 48 607 000

0

70 539 414 -650 000 69 889 414

původní změna nový

5 4806/4000 Pivovar - statické zajištění šachty 650 000 -650 000 0

6 51110/4100 Opravy a udržování - byty, NP (ZÚ č. 115 ubytovna Žel.) 11 730 000 200 000 11 930 000

7 51140/4100 Opravy a udržování - KDH 700 000 -300 000 400 000

8 51150/4100 Opravy a udržování - Radobýl 900 000 -200 000 700 000

9 51170/4100 Opravy a udržování - Pobřežní 500 000 -100 000 400 000

10 51110/4100 Opravy a udržování byty, NP - (ZÚ č. 106 běžná údržba) 11 930 000 400 000 12 330 000

26 410 000 -650 000 25 760 000

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Navýšení příjmů z důvodu větších dodávek dřeva.

3 Více žádostí  o pronájem nemovitostí. 

4 Více žádostí o prodej, směnu pozemků.

5 Vyřešeno v rámci akce Pivovar - regenerace budovy B

6 Potřeba navýšení financí o 200 tis. Kč -  51110 - závazný ukazatel č. 115 ubytovna Želetice - údržba objektu.

(původní rozpočet  použit na práce spojené s přípravou ubytovny pro ubytování ukrajinských uprchlíků).

7 Z důvodu prodeje objektu č. 006 předpokládáme nižší náklady na údržbu KDH. Prostředky převádíme na závazný ukazatel

č. 106 běžná údržba na účet 51110, kde vyvstávají naopak náklady vyšší.

8-10 Kontrolou závazných ukazatelů (ZÚ) účtu 51110 byla zjištěna potřeba navýšení ZÚ č. 106 běžná údržba. Provádíme

přesun prostředků ze ZÚ údržby vojenských objektů (51140, 51150 a 51170).

1 O finanční prostředky ve výši 13 550 000 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

31.8.2022

správy nemovitého majetku města

1. Tabulka P ř í j m y 

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka Výdaje

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

17.8.2022

Mgr. Karel Krejza

místostarosta

Mgr. Václav Härting

vedoucí odboru



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

původní změna nový

0 0 0

původní změna nový

1 51110/4100 Opravy a udržování - byty, NP (ZÚ č. 115 ubytovna Žel.) 11 730 000 200 000 11 930 000

2 51140/4100 Opravy a udržování - KDH 700 000 -300 000 400 000

3 51150/4100 Opravy a udržování - Radobýl 900 000 -200 000 700 000

4 51170/4100 Opravy a udržování - Pobřežní 500 000 -100 000 400 000

5 51110/4100 Opravy a udržování byty, NP - (ZÚ č. 106 běžná údržba) 11 930 000 400 000 12 330 000

25 760 000 0 25 760 000

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

1 Potřeba navýšení financí o 200 tis. Kč -  51110 - závazný ukazatel č. 115 ubytovna Želetice - údržba objektu.

(původní rozpočet  použit na práce spojené s přípravou ubytovny pro ubytování ukrajinských uprchlíků).

2 Z důvodu prodeje objektu č. 006 předpokládáme nižší náklady na údržbu KDH. Prostředky převádíme na závazný ukazatel

č. 106 běžná údržba na účet 51110, kde vyvstávají naopak náklady vyšší.

3-5 Kontrolou závazných ukazatelů (ZÚ) účtu 51110 byla zjištěna potřeba navýšení ZÚ č. 106 běžná údržba. Provádíme

přesun prostředků ze ZÚ údržby vojenských objektů (51140, 51150 a 51170).

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

31.8.2022

správy nemovitého majetku města

1. Tabulka P ř í j m y 

úsek správy nemovitostí

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka Výdaje

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

17.8.2022

Mgr. Karel Krejza

místostarosta

Mgr. Václav Härting

vedoucí odboru



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

původní změna nový

1 22008/5000 Příspěvky obcím podle atomového zákona 13 287 000,00 115 000,00 13 402 000,00

2 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 16 992 414,03 -980 000,00 16 012 414,03

3 05804/5000 příspěvek na třídění sběru odpadu 3 000 000,00 1 000 000,00 4 000 000,00

4 05803/5000 správní poplatky 200 000,00 100 000,00 300 000,00

5 05803/5000 odvody za odnětí ze ZPF 50 000,00 -40 000,00 10 000,00

0

33 529 414 195 000 33 724 414

původní změna nový

6 Na Valech - mlžící stožár 50 000,00 5 000,00 55 000

7 SDO Na Kocandě/pod Radobýlem 150 000,00 110 000,00 260 000

8 05004/5000 Státní správa 245 000,00 30 000,00 275 000

9 05001/5000 Svoz bioodpadu 1 750 000,00 50 000,00 1 800 000

0

C e l k e m 2 195 000 195 000 2 390 000

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

3-5 Navýšení a přesun zohledňuje aktuální výši příjmů .

6 Oprava po havárii přívodu vody.

7 navýšení dle odhadu ceny PD pro sběrový dvůr v areálu TSM.

8 Navýšení zohledňuje aktuální stav čerpání prostředků.

9 Navýšení zohledňuje aktuální stav čerpání prostředků.

1 O finanční prostředky ve výši 115 000 Kč zvyšujeme financování z dotace SURAO.   

2 O finanční prostředky ve výši 980 000 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

31.8.2022

životního prostředí

1. Tabulka P ř í j m y 

18.8.2022

Ing. Pavel Gryndler

vedoucí odboru

Výdaje2. Tabulka

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

Mgr. Václav Červín 

místostarosta

22008/5000



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 16 012 414,03 -700 000,00 15 312 414,03

0,00

16 012 414,03 -700 000,00 15 312 414,03

původní změna nový

3 13024/6300 transfer na výkon OSPOD 10 552 000 700 000 11 252 000

4 6023/6156 Centrum Srdíčko - neinv. příspěvek na platy 8 710 000 -1 400 000 7 310 000

0

19 262 000 -700 000 18 562 000

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

3 Navýšení dle skutečného čerpání a z titulu navýšení platů dle nařízení vlády od 1. 9. 2022.

4 Snížení příspěvku z titulu obdržení dotací z dalších zdrojů.

1 O finanční prostředky ve výši  700 000 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

31.8.2022

sociálních věcí a zdravotnictví

1. Tabulka P ř í j m y 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka Výdaje

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

18.8.2022

Lukas Wünsch

místostarosta

Ing. Bc. Renáta Jurková

vedoucí odboru



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 15 312 414,03 -250 000,00 15 062 414,03

2 7802/7000 správní poplatky a ostatní příjmy 1 300 000,00 250 000,00 1 550 000,00

0,00

16 612 414,03 0,00 16 612 414,03

původní změna nový

0

0

0

0 0 0

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Navýšení příjmů dle vývoje skutečného plnění.

1 O finanční prostředky ve výši 250.000 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

31.8.2022

stavební úřad

1. Tabulka P ř í j m y 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka Výdaje

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

13.07.2022

Ing. Pavel Richter

tajemník

Ing. arch. Dominik Miko

vedoucí odboru



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 15 062 414,03 -2 929 000,00 12 133 414,03

2 8801/8400 místní a správní poplatky, ostatní příjmy 1 000 000 300 000 1 300 000,00

3 8807/8300 hřbitov - nájem 90 000 50 000 140 000,00

4 8233/8200 příspěvky na komunikaci 150 000 600 000 750 000,00

5 8233/8200 Muzeum - prodej kovů 21 000 10 000 31 000,00

0

16 323 414 -1 969 000 14 354 414

původní změna nový

6 8226/8210 Pivovar-reg.budovy B -  pro podnikatelské využití 27 000 000 -14 000 000 13 000 000

7 8233/8200 údržba a opr.míst.kom..dopr.značení a jiné činnosti 7 108 000 781 000 7 889 000

8 8233/8200 Labská - nový chodník 400 000 200 000 600 000

9 8211/8200 městský hřbitov 1 000 000 700 000 1 700 000

10 8257/8200 Městská věž - Kostel Všech svatých - oprava 5 750 000 400 000 6 150 000

11 8257/8200 vež, kostely, kašny, hodiny, energie - provoz 300 000 150 000 450 000

12 8258/8200 havarijní fond 3 400 000 1 100 000 4 500 000

13 8211/8200 trafostanice - zimní stadion 0 1 500 000 1 500 000

14 8211/8200 oprava ulice M. Pomocné Litoměřice 0 7 200 000 7 200 000

0

44 958 000 -1 969 000 42 989 000

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2,3 Úprava rozpočtu dle aktuálního plnění.

4 Byly uzavřeny další smlouvy o spolupráci na výstavbu komunikací.

5 Finanční prostředky za prodej kovů požadujeme převést na údržbu a opravy  místních komunikací.

6 Rozpočet snižujeme z toho důvodu, že Město Litoměřice obdrželo rozhodnutí o přidělení dotace na  Pivovar- regenerace 

budovy B pro podn. využití, ze které bude financována část uznatelných nákladů a zbytek  bude placen z vlastního rozpočtu.

7 Finanční prostředky na výstavbu komunikací požadujeme převést na údržbu a opravy míst. komunikací.

(610 tis. Kč + 171 tis. Kč - příjmy ve výši 171 tis. Kč řešeny rozp. opatřením ve FV 7/6, ale nebyly převedeny do výdajů).

8 Rozpočet navyšujeme z důvodu špatného odhadu rozsahu nutných stavebních prací na novém chodníku v ul. Labská.

9 Rozsah nutných stavebních úprav na městském hřbitově je mnoho, práce budou dále pokračovat.

10 Zvýšené náklady na opravy hodin a nasvícení věže.

11 V souvislosti s opravou věže je nutné a účelné provést i základní opravu zvonu, která bude realizována až 11/22.

12 V současné době je HF vyčerpán již ze 75%, proto požadujeme jeho navýšení. Je připravena dlouho plánovaná

oprava havarijního stavu hradebního zdiva nad tunelem, její rozpočet je 1 300 000,- Kč.

13 Po třech letech se podařilo vyjednat obnovení postupu prací na nové trafostanici pro zimní stadion. Z požadované položky

se bude financovat osazení již zakoupené trafostanice a napojené kabely NN do objektu zimního stadionu.

14 Havarijní stav komunikace v ulici Marie Pomocné v Litoměřicích je nutno odstranit. Silnice bude nově upravena a opatřena

asfaltobetonovým povrchem . Žulové kostky budou odebrány a znovu použity na opravu ulice Dlouhá, popřípadě

na opravu povrchů na Tyršově náměstí.

1 O finanční prostředky ve výši 2.929.000 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

18.8.2022

Mgr. Václav Červín

mistostarosta

Ing. V. Brunclíková MBA

vedoucí odboru

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

31.8.2022

územního rozvoje

1. Tabulka P ř í j m y 



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá za:

ÚZ/ORG

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 12 133 414,03 1 200 000,00 13 333 414,03

12 133 414 1 200 000 13 333 414

ÚZ/ORG

původní změna nový

2 9018/9000 prostředky na platy a zákonné pojistné 22 400 000 1 200 000 23 600 000

22 400 000 1 200 000 23 600 000

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Navýšení dle skutečného čerpání a z titulu navýšení platů dle nařízení vlády od 1. 9. 2022.

1 O finanční prostředky ve výši 1 200 000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: Ivan Králik

velitel

15.8.2022

C e l k e m 

Mgr.Ladislav Chlupáč

starosta

N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

31.8.2022

městská policie

1. Tabulka P ř í j m y 

N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá za:

ÚZ/ORG

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 13 333 414,03 -1 300 000,00 12 033 414,03

2 2801/2200 průvodcovská činnost 200 000 100 000 300 000,00

13 533 414 -1 200 000 12 333 414

ÚZ/ORG

původní změna nový

3 2202/2200 fotopoint 850 000 -850 000 0

4 2203/2200 nákup zboží do informačního centra 800 000 -150 000 650 000

5 2203/2200 publikace o městě Litoměřice 200 000 -200 000 0

1 850 000 -1 200 000 650 000

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2

3 RM schválila odstoupení od realizace projektu. 

4 Z důvodu Covidu-19 a nižší návštěvnosti je v letošním roce infocentrum dobře zásobeno. 

5 Realizováno nebude. 

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

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: Ing. Eva Břeňová

vedoucí odboru

odbor komunikace, marketingu a cestovního ruchu

22.8.2022

C e l k e m 

Navýšení příjmů dle skutečného plnění.

Ing. Pavel Richter

tajemník

N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

31.8.2022

1. Tabulka P ř í j m y 



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

ÚZ/ORG

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 12 033 414,03 -12 600,00 12 020 814,03

2 2301/2300 odměna za zásah JSDH 0 76 000 76 000

0

12 033 414 63 400 12 096 814

ÚZ/ORG

původní změna nový

3 2309/2300 ostatní osobní výdaje 218 000 24 400 242 400

4 2301/2300 opravy a údržba vozidlel a objektu 197 000 39 000 236 000

0

0

415 000 63 400 478 400

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Příjem za zásah JSDH v Preol, a.s.. (76 tis. Kč vč. DPH, tj. 63 400 bez DPH).

3,4 Převod do výdajů - část na odměny členům JSDH a zbytek bude použit na opravu čerpadla vozidla MAN

(rozbito při zásahu v Hřensku).

1 O finanční prostředky ve výši 12 600 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

C e l k e m 

30.7.2022

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta

Miroslav Letafka

vedoucí útvaru

N á z e v
Rozpočet (v Kč)

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

31.8.2022

útvar obrany a krizového řízení

1. Tabulka P ř í j m y 

N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 12 020 814,03 160 000,00 12 180 814,03

0,00

0,00

0,00

12 020 814,03 160 000,00 12 180 814,03

původní změna nový

2 8804/8500 obměna parkovacích automatů 160 000 160 000 320 000

0

0

160 000 160 000 320 000

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Pořízení parkovacího automatu - Dlouhá ulice.

1 O finanční prostředky ve výši 160 000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

31.8.2022

dopravy a silničního hospodářství

1. Tabulka P ř í j m y 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka Výdaje

ÚZ/ORG N á z e v

Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

22.8.2022

Lukas Wünsch

mistostarosta

Bc. Jan Jakub

vedoucí odboru



saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 53 168 432,46

dotace -56 214,43

mezisoučet 53 112 218,03

ekonomický -33 020 000,00

mezisoučet 20 092 218,03

správní 2 350 000,00

mezisoučet 22 442 218,03

školství, kultury, sportu a PP 8 100 196,00

mezisoučet 30 542 414,03

správa nemovitého majetku města -13 550 000,00

mezisoučet 16 992 414,03

životního prostředí -980 000,00

mezisoučet 16 012 414,03

sociálních věcí a zdravotnictví -700 000,00

mezisoučet 15 312 414,03

stavební úřad -250 000,00

mezisoučet 15 062 414,03

územního rozvoje -2 929 000,00

mezisoučet 12 133 414,03

městská policie 1 200 000,00

mezisoučet 13 333 414,03

útvar PROLIDI 0,00

mezisoučet 13 333 414,03

komunikace, marketingu a CR -1 300 000,00

mezisoučet 12 033 414,03

útvar obrany a krizového řízení -12 600,00

mezisoučet 12 020 814,03

obecní živnostenský úřad 0,00

mezisoučet 12 020 814,03

dopravy a silničního hospodářství 160 000,00

mezisoučet 12 180 814,03

organizační složka SMART CITY LITOMĚŘICE 0,00

mezisoučet 12 180 814,03

stav po 4. RO ve FV 12 180 814,03

4. RO ve FV celkem -40 987 618,43

členění dle odborů, útvarů zdroje z min. let



Tab. č. 3

Celkový výběr daní za období 1-8/2022 s porovnáním na období 1-8/2021   

(údaje v tis. Kč)

2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022

61 000 61 000 3 200 3 200 9 800 9 800 81 900 81 900 4 000 4 000 195 000 195 000 22 100 22 100

1 9 611 6 825 186 330 774 896 3 649 2 055 15 128 17 901 345 387

2 5 762 5 086 183 160 837 1 056 544 725 19 777 21 973 8 8

3 3 911 3 788 583 621 582 723 14 015 14 551 7 690 10 139 118 9

19 284 15 699 952 1 111 2 193 2 675 18 208 17 331 0 0 42 595 50 013 471 404

4 1 189 3 934 693 845 3 865 3 858 11 668 15 653 123 11

5 2 821 4 603 700 956 653 2 002 19 382 24 046 37 17

6 5 001 6 202 967 1 047 16 201 15 817 4 205 13 850 15 731 15 053 15 303

9 011 14 739 0 0 2 360 2 848 20 719 21 677 4 205 0 44 900 55 430 15 213 15 331

7 5 928 6 476 524 1 977 1 049 1 348 18 435 24 529 4 000 16 686 20 520 391 334

8 5 633 5 886 896 1 436 20 996 23 083 126 388

9

11 561 12 362 1 420 1 977 1 049 2 784 18 435 24 529 0 4 000 37 682 43 603 517 722

10

11

12

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

39 856 42 800 2 372 3 088 5 602 8 307 57 362 63 537 4 205 4 000 125 177 149 046 16 201 16 457

%

plnění

246 570 283 235

64 86

1511

VÝBĚR DANÍ 

Měsíc

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

1111 1112 1113 1121 1122 1211

65 70 74 97 57 73 74

CELKEM výběr daní (bez PO-OBCE)

% plnění (bez PO-OBCE)

Rozdíl plnění +/-
36 665

(bez PO-OBCE)

70 78 105 100 64 7685
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Podkladový materiál pro 5. jednání ZM dne 15. 9. 2022

Číslo bodu: 7
Název bodu: Stanovení kompetencí k provádění rozpočtových opatření pro RM
Zodpovídá: Ing. Iveta Zalabáková
Zpracoval/a/i: Ing. Iveta Zalabáková

Důvodová zpráva:

- navýšení ročních limitů pro RM k provádění rozpočtových opatření z 5 mil. Kč/rok na 10
mil. Kč/rok – důvod – současný vývoj cen (stavební práce, energie, atd.) – v praxi bude sloužit jako
pojistka mezi jednáními ZM (tj. možnost  operativního řešení, aby bylo možno pružněji zajišťovat
potřebné krytí rozpočtem a nedošlo k porušení rozpočtové kázně)

- provádění rozpočtových opatření přes RM – vychází i z logiky zákona o obcích -  RM je výkonný
orgán obce v oblasti samostatné působnosti

Citace §  102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích:

„Radě obce je vyhrazeno: zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, provádět
rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce“.

 

- všechna rozpočtová opatření schválená radou města jsou zveřejňována na webu města (v
sekci úřední desky Rozpočet a hospodaření města) – legislativní povinnost (ze zákona č. 250/2000
Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

Návrh usnesení:

usnesení č. ../5/2022

ZM stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích kompetence pro
radu města k provádění rozpočtových opatření v hlavní činnosti v tomto rozsahu:

zvýšení celkových výdajů rozpočtu z vlastních prostředků města – do výše 10 mil. Kč za rok
zvýšení celkových výdajů rozpočtu krytých zvýšením příjmů rozpočtu - do výše 10 mil. Kč za
rok
přesuny finančních prostředků mezi závaznými ukazateli (účelovými zdroji – ÚZ) u výdajů
rozpočtu, tj. nemění se celková výše výdajů – do výše 10 mil. Kč za rok.

V Litoměřicích 08.09.2022

Předkládá: Mgr. Karel Krejza
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Podkladový materiál pro 5. jednání ZM dne 15. 9. 2022
Číslo bodu: 8

Název bodu: Destinační agentura České středohoří, o.p.s. – dotace na spoluúčast na projektu
„Vybudování informačního centra Českého středohoří“

Zodpovídá: Ing. Iveta Zalabáková
Zpracoval/a/i: Ing. Iveta Zalabáková
Soulad s rozpočtem města: viz přiložené rozpočtové opatření

Důvodová zpráva:

Žádost Destinační agentury České středohoří, p.s. o dotaci ve výši 1 605 tis. Kč – účel dotace -
na krytí spoluúčasti a neuznatelných nákladů  na projektu „Vybudování informačního centra
Českého středohoří“ – podrobnosti – viz přílohy

Návrh usnesení:

usnesení č. ../5/2022

a) ZM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Litoměřice ve výši 1 605 000,- Kč pro Destinační
agenturu České středohoří, o.p.s., Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice, IČO: 28750853 k realizaci
projektu „Vybudování informačního centra Českého středohoří, spoluúčast a neuznatelné náklady ITI
ÚChA“.

b) ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litoměřice a
Destinační agenturou České středohoří, o.p.s., Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice, IČO:
28750853 (viz. příloha orig. zápisu).

c) ZM schvaluje rozpočtové opatření (viz příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1:
priloha_1076134877_1_Pruvodni_dopis_Zadost_o_individualni_dotaci_Vybudovani_informacniho_cent
ra_Ceskeho_stredohori_ITI.pdf
Příloha č. 2:
priloha_1076134877_0_22_LTM_Zadost_o_individualni_dotaci_Vybudovani_informacniho_centra_Ces
keho_stredohori_ITI.pdf
Příloha č. 3: SML_DOTACE_Mesto_Ltm_Vybudovani_informacniho_centra_ITI.pdf
Příloha č. 4: ZM_5_SO.pdf

V Litoměřicích 08.09.2022

Předkládá: Lukas Wünsch

https://eraz.litomerice.cz/z/download/get-attachment/1411?name=priloha_1076134877_1_Pruvodni_dopis_Zadost_o_individualni_dotaci_Vybudovani_informacniho_centra_Ceskeho_stredohori_ITI.pdf
https://eraz.litomerice.cz/z/download/get-attachment/1411?name=priloha_1076134877_1_Pruvodni_dopis_Zadost_o_individualni_dotaci_Vybudovani_informacniho_centra_Ceskeho_stredohori_ITI.pdf
https://eraz.litomerice.cz/z/download/get-attachment/1412?name=priloha_1076134877_0_22_LTM_Zadost_o_individualni_dotaci_Vybudovani_informacniho_centra_Ceskeho_stredohori_ITI.pdf
https://eraz.litomerice.cz/z/download/get-attachment/1412?name=priloha_1076134877_0_22_LTM_Zadost_o_individualni_dotaci_Vybudovani_informacniho_centra_Ceskeho_stredohori_ITI.pdf
https://eraz.litomerice.cz/z/download/get-attachment/1413?name=SML_DOTACE_Mesto_Ltm_Vybudovani_informacniho_centra_ITI.pdf
https://eraz.litomerice.cz/z/download/get-attachment/1414?name=ZM_5_SO.pdf


 

 

 Zastupitelstvo města Litoměřic 

prostřednictvím Lukase Wünsche, 

místostarosty 

 

 

   elektronicky 
 

 

 

 

Luděk Jirman jirman@stredohori.cz, 412871142  dne 26. 8. 2022 

 
Žádost o individuální dotaci zakladatele -  

Vybudování informačního centra Českého středohoří spoluúčast a neuznatelné náklady ITI 

 
Vážený pane místostarosto, 
 
obracíme se na Vás, jakožto gesčního místostarostu, a tedy zástupce zakladatele naší organizace, ve věci projednání dotace 
zakladatele pro realizaci projektu z programu ITI ÚChA na nejbližším jednání Zastupitelstva města Litoměřic, případně v Radě 
města. 
 
Destinační agentura podala dne 26.7.2022 projektový záměr na akci "Vybudování informačního centra Českého středohoří" 
s žádostí o dotaci z programového rámce č. 15 Veřejná infrastruktura cestovního ruchu v rámci IROP ITI Ústecko-
chomutovské aglomerace. Záměr byl doplněn na výzvu dne 8.8.2022. Dne 23.8.2022 byl projektový záměr vybrán jako jeden 
ze tří předložených za strategický projekt v rámci opatření 5.1.2 Rozvoj doprovodné infrastruktury cestovního ruchu. 
Dne 15.7.2022 bylo uzavřeno Memorandum o spolupráci na projektu mezi partnery – destinační agenturou a církevními 
organizacemi (Biskupství litoměřické a Katedrální kapitula u sv. Štěpána v Litoměřicích). Zároveň dne 18.8.2022 byla 
uzavřena smlouva s těmito partnery na částečném předfinancování realizace projektu. 
 
Projekt je rozdělen do tří etap: 
1. Vybudování Informačního centra České středohoří 
2. Osvětlení významných církevních památek na území města 
3. Vybudování interaktivní naučné trasy po církevních památkách v Litoměřicích. 
Projekt je součástí opatření vedoucího k rozvoji cestovního ruchu v destinaci České středohoří: „Barokní trojúhelník v 
Zahradě Čech“. Současné, v žádosti uvedené, objekty v majetku církevních institucí v Litoměřicích nejsou vhodně osvětleny 
a nedotváří tak potřebnou siluetu nutnou pro jejich zvýraznění v rámci města a turistické nabídky. Objekty jsou v rámci 
opatření „Barokní trojúhelník v Zahradě Čech“ destinace České středohoří zapojeny do „Okruhu církevní památky“. Ten však 
nemá přirozený začátek – vstupní bod s odpovídající kvalitou zázemí a služby. Projekt přímo navazuje na turistický produkt 
Okruh církevní památky, který je realizovaný destinační agenturou od roku 2016. Jde o jediný takto ucelený turistický balíček 
na Litoměřicku. Svým zaměřením na sakrální památky je pak unikátní v celém kraji. 
 
Obracíme se na Vás podobně, jako na dalšího zakladatele, kterým je Ústecký kraj, s žádostí o dotaci na spoluúčast a 
neuznatelné náklady dotačního projektu z ITI „Vybudování informačního centra Českého středohoří“ ve výši 1,605 mil. Kč 
z celkových nákladů 11,77 mil. Kč. 
 



 

  
 

Pro dokreslení situace dokládáme, že Ústecký kraj v letošním roce přispívá, vedle základního financování ve výši 3 mil. Kč, 
účelovou dotací na dva projekty. Jedná se o zejména o projekty: 

• Marketing České středohoří 2022, zdroj MMR NPPCRR, náklady 2.275.213,50 Kč; finanční prostředky získané do 
území ÚK ve výši 967.606,75 Kč, multiplikační efekt cca 10 mil. Kč. Dotace Ústeckého kraje: 1,3 mil. Kč. 

• Smart destinace – přípravná fáze, zdroj MMR NPPCRR, celkové náklady 2,639.000 Kč, finanční prostředky získané 
do území ÚK ve výši 1.149.500 Kč, díky tomu získáme přesné informace o potřebách území a marketingu a efektivní 
plánování aktivit v území. Dotace Ústeckého kraje: 1,1 mil. Kč. 

• Dále poskytuje návratnou finanční výpomoc na profinancovaní realizace dotačních projektů v celkovém rámci 
5 mil. Kč ročně 
 

V současné době se však již nedaří zajistit prostředky na spolufinancování z neveřejných zdrojů ani hospodářské činnosti. 
Více než dva roky tzv. pandemie covid-19, ve spojení s napjatou ekonomickou situací komerčních subjektů, ovlivněnou 
v posledních letech nízkou mírou nezaměstnanosti, mzdových nároků a aktuální kombinací rozpadajících se odběratelsko-
dodavatelských vztahů, zvýšených nákladů na provoz a energie a omezenou možnost promítnutí všech nákladů do končené 
ceny produktů nebo služeb, neumožňují vynakládat další prostředky ve prospěch destinačního managementu. Situaci 
v segmentu HORECA navíc nepřispívá výrazný propad tržeb od zahraniční klientely, která letos netvoří ani 10 % návštěvníků 
regionu. Do roku 2019 se podařilo realizovat dotační projekty podpořené z národních i přeshraničních zdrojů v celkovém 
sumě více něž 15 mil. Kč. V letech 2020–2021 pak za téměř 3 mil. Kč. V loňském roce činil obrat o.p.s. 9,8 mil. Kč, v roce 
2020 pak 12,1 mil. Kč a 2019 9,5 mil. Kč. 
 
Formulář žádosti si dovolujeme připojit. 
 
 

Za kladné vyřízení žádosti předem děkuji a jsem s pozdravem, 

 

 

Luděk Jirman 

ředitel 



Název/ Jméno Právní forma
Ulice IČ/ DIČ/ RČ
Obec Telefon
PSČ Používané účetní období

Telefon
E-mail

Telefon
E-mail

Telefon
E-mail

Město Litoměřice

Žádost o individuální dotaci 2022ZM
Identifikace žadatele

kalendářní rok

Destinační agentura České středohoří obecně prospěšná společnost
Komenského  748/4 28750853, CZ28750853
Litoměřice 412871140, 412871529
412 01

Číslo účtu

Jméno Luděk Jirman
funkce ředitel

Bankovní spojení
Název banky Komerční banka, a.s.

Kód banky 0100
107-1470530297

Osoba zastupující právnickou osobu
412 871 141, 412 871 142
jirman@stredohori.cz

Právní důvod zastoupení - jmenování nebo volba příslušným orgánem

Osoba odpovědná za zpracování žádosti
Luděk Jirman 412 871 142

412 871 140

Jméno
Funkce ředitel jirman@stredohori.cz
Osoba odpovědná za realizaci projektu
Jméno Radana Kubíčková
Funkce projektová manažerka kubickova@stredohori.cz
Název projektu Typ projektu

Vybudování informačního centra Českého středohoří, spoluúčast a neuznatelné náklady ITI ÚChA neinvestiční

Popis projektu - účel
Destinační agentura podala dne 26.7.2022 projektový záměr na akci "Vybudování informačního centra Českého středohoří" s 
žádostí o dotaci z programového rámce č. 15 Veřejná infrastruktura cestovního ruchu v rámci IROP ITI Ústecko-chomutovské 
aglomerace. Záměr byl doplněn na výzvu dne 8.8.2022.
Dne 23.8.2022 byl projektový záměr vybrán jako jeden ze tří za strategický projekt v rámci opatření 5.1.2 Rozvoj doprovodné 
infrastruktury cestovního ruchu.
Dne 15.7.2022 bylo uzavřeno Memorandum o spolupráci na projektu mezi partnery - destinační agenturou a církevními 
organizacemi (Biskupství litoměřické a Katedrální kapitula u sv. Štěpána v Litoměřicích). Zároveň dne 18.8.2022 byla uzavřena 
smlouva s těmito partnery na částečném předfinancování realizace projektu.



1 605 000 Kč Celkové náklady 

částka z toho dotace
1 605 000 Kč 1 605 000 Kč
10 165 000 Kč 0 Kč

11 770 000 Kč 1 605 000 Kč

Datum (rok)
2022
2021
2020
2020
2019

Odůvodnění projektu (výchozí situace vedoucí k podání žádosti)
Destinační agentura České středohoří se stejně jako ostatní destinační managementy snaží po covidové krizi, která patrně nejzásadněji zasáhla 
odvětví cestovního ruchu, znovu nastartovat cestovní ruch v destinaci a zvýšit její návštěvnost. Dvě covidové sezóny však neznamenaly jen 
razantní ubytek návštěvníků. Došlo k zásadním změnám ve všech oblastech cestovního ruchu. Změnila se struktura návštěvníků a výrazně ubylo 
zahraničních klientů. Turisté i poskytovatelé služeb cestovního ruchu změnili vlivem množství restrikcí a opatření své chování a reference. Změnila 
se i struktura a rozsah nabízených služeb. Destinační agentura v reakci na tyto změny připravila tematicky ucelené, významné turistické produkty, 
prostřednictvím kterých chce destinaci odpromovat potencionálním návštěvníkům.
Projekt je zaměřen na celkové zatraktivnění služeb cestovního ruchu v Litoměřicích. V současné době tu chybí ucelený produkt cestovního ruchu, 
který by akcentoval historickou a sakrální hodnotu města. Zároveň řeší dlouhodobý deficit Informačního centra Českého středohoří jako celé 
turistické destinace. Projektový záměr je rozdělen do tří etap: 1. Vybudování Informačního centra České středohoří 2. Osvětlení významných 
církevních památek na území města 3. Vybudování interaktivní naučné trasy po církevních památkách v Litoměřicích. Projekt je součástí opatření 
vedoucího k rozvoji cestovního ruchu v destinaci České středohoří: „Barokní trojúhelník v Zahradě Čech“.
Současné, níže uvedené, objekty v majetku církevních institucí v Litoměřicích nejsou vhodně osvětleny a nedotváří tak potřebnou siluetu nutnou 
pro jejich zvýraznění v rámci města a turistické nabídky. Objekty jsou v rámci opatření „Barokní trojúhelník v Zahradě Čech“ destinace České 
středohoří zapojeny do „Okruhu církevní památky“. Ten však nemá přirozený začátek – vstupní bod s odpovídající kvalitou zázemí a služby.
Cílem projektu osvětlení církevních objektů: Biskupská rezidence, č.p. 1, k.ú. Litoměřice, Věž Katedrály, na p.č. 471, k.ú. Litoměřice, Katedrála sv. 
Štěpána, na p.č. 466, k.ú. Litoměřice. Tyto, již osvětlené objekty, pak budou tvořit jádro interaktivní naučné stezky po Litoměřicích.
Projekt přímo navazuje na turistický produkt Okruh církevní památky, který je realizovaný destinační agenturou od roku 2016. Jde o jediný takto 
ucelený turistický balíček na Litoměřicku. Svým zaměřením na sakrální památky je pak unikátní v celém kraji.
Cestovní ruch je v Litoměřicích, díky zachovalému historickému jádru, významným průmyslovým segmentem. Má-li to tak zůstat, musí reagovat 
na současné trendy a požadavky návštěvníků. Koncept Informačního centra celé destinace je navíc úspěšně odzkoušen v destinaci České 
Švýcarsko, kde skvěle funguje druhou dekádu v Krásné Lípě, která se díky tomu stala významným turistickým místem. Větší turistická 
návštěvnost má pak další multiplikační efekty především na navazující služby, návštěvnost muzeí a galerií atp. 
Cílovou skupinu tvoří turisté navštěvující město Litoměřice, destinaci České středohoří a cykloturisté projíždějící po Labské cyklostezce. Projekt si 
klade za cíl zatraktivnit církevní objekty v Litoměřicích, aby byly vnímány jako skutečná dominanta – Barokní perla Zahrady Čech. V budově na 
Dómském náměstí proto díky citlivé rekonstrukci vnitřních prostor vznikne Informační centrum Českého středohoří.
V souvislosti s faktem, že je projekt realizován v destinaci České středohoří, která je součástí strukturálně postiženého Ústeckého kraje, hraje 
významnou roli v „revitalizaci“ hospodářsky slabého a strukturálně postiženého území. Působí zde jako stabilizační faktor nejen ve vztahu k 
místnímu obyvatelstvu, ale i ve vztahu k sociálně-kulturnímu zázemí, které projekt zprostředkovává pro další návštěvníky a turisty. Tím posiluje 
místní identitu z hlediska hrdosti na místní tradice a kulturní specifika.

Výstupy projektu (uveďte konktrétní a pokud možno kvantifikované výstupy projektu)

Výstupem projektu je realizace projektového záměru "Vybudování informačního centra Českého středohoří" tím, že bude předána v termínu 
závěrečná zpráva projektu řídícímu orgánu ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a dojde k plnění ze strany EU a státního rozpočtu. Finanční 
prostředky získané do území města Litoměřice ve výši 10 mil. Kč.

Termín finančního ukončení projektu (proplacení všech faktur a účetních dokladů, kolaudace, atd.)

Soupis projektů realizovaných s přispěním Města Litoměřic v průběhu předchozích 3 let

Název akce/ činnosti Poskytnutá částka 

31.12.2023
Náklady podle druhu výdajů (plátci DPH uvádějí celkové náklady bez DPH)

Požadovaná částka 11 770 000 Kč
Kolik % z celkových nákladů tvoří požadovaná částka 13,64%

Další příspěvatelé, sponzoři, vlastní prostředky, předpokládané příjmy projektu
Druh příjmu Částka

ITI - státní rozpočet
ITI - EU

1 070 000 Kč

Příspěvek zakladatele 2019 750 000 Kč

Prohlášení statutárního zástupce žadatele

položka
Spoluúčast a nezpůsobilé výdaje projektu do ITI

Způsobilé výdaje projektu ITI bez spoluúčasti žadatele

Nákladový rozpočet projektu a specifikace využití 
poskytnutého příspěvku           

SOUČET

9 095 000 Kč

650 000 Kč

Příspěvek na část spoluúčasti k dotačnímu projektu NPPCRR 200 000 Kč
Příspěvek zakladatele 2020 550 000 Kč
Příspěvek zakladatele 2021 650 000 Kč
Příspěvek zakladatele 2022



Přílohy:
Průvodní dopis

Prohlašuji, že údaje uvedené v této žádosti a jejich přílohách jsou pravdivé, žadatel nečerpá a ani nežádá o finanční prostředky na totožný projekt 
z jiných finančních zdrojů Ústeckého kraje a žadatel se seznámil s podmínkami poskytnutí dotace včetně podmínek publicity a použití 
logomanuálu.

Datum a podpis statutárního zástupce, razítko



 

  
 

 
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE 

Č. SPR/  /2022 
uzavřená v souladu s ust. § 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „správní řád“) a v souladu s ust. §10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 

I. 

Smluvní strany 

Poskytovatel:     Město Litoměřice 
 
Sídlo: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 
Zastoupený: Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou 
IČ: 00263958 
DIČ: CZ00263958 
Bank. spojení: Komerční banka, a.s. 
 číslo účtu: 1524471/0100 
(dále jen „poskytovatel“) 
 
a 
 
Příjemce: Destinační agentura České středohoří, o.p.s.   
 
Sídlo: Komenského 748/4,  412 01 Litoměřice  
Zastoupený: Luďkem Jirmanem, ředitelem  
Telefon: 412 871 140  
IČ: 28750853  
DIČ: CZ28750853  
Bank. spojení: Komerční banka  
číslo účtu: 4371364389/0800  
(dále jen „příjemce“) 
 

 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE  
k realizaci projektu „Vybudování informačního centra Českého 

středohoří, spoluúčast a neuznatelné náklady ITI ÚChA“ 
(dále jen „smlouva“) 

 
 

 II. 

Poskytnutí dotace 

Účel, na který je dotace určena, a výše dotace 

 

1. Poskytovatel dotace na základě žádosti příjemce 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.    /2022 ze dne 15.9. 
2022, poskytuje ze svého rozpočtu na rok 2022 příjemci dotaci ve výši 1 605.000,- Kč 



 

(slovy: jedenmilionšestsetpěttisíc korun českých), která bude převedena jednorázově 
bezhotovostně na účet příjemce č. 4371364389/0800. 
 

2. Dotace bude příjemci vyplacena do  15 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 31.3. 2024 na účet 
poskytovatele dotace. 
 

III. 

Podmínky použití dotace, doba, v níž má být dosaženo stanoveného účelu, 
způsob poskytnutí dotace 

 

1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. II. odst. 1 smlouvy za účelem realizace 
předloženého projektu „Vybudování informačního centra Českého středohoří, 
spoluúčast a neuznatelné náklady ITI ÚChA“ (dále jen „projekt“), dle poskytovatelem 
předložené žádosti o dotaci. 

2. Termín ukončení čerpání dotace  je 31. 12. 2023.  

3. Dotace je poskytnuta účelově a lze ji použít pouze na úhradu uznatelných nákladů přímo 
souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době od 26. 7. 2022 do 31. 12. 2023. 

 

Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky: 

a) vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti, 
b) vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu a v rámci termínu realizace 

projektu, 
c) byl skutečně uhrazen v rámci termínu realizace projektu a zachycen v účetnictví 

příjemce na jeho účetních dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený 
prvotními podpůrnými doklady. 

 

Neuznatelný náklad je náklad na: 

a) pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku, 
b) úroky, penále, pokuty a jiné sankce, 
c) opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy, 
d) nákupy pozemků a budov, 
e) ztráty z devizových kurzů, 
f) pohoštění - rautové, cateringové, alkohol, 
g) uzavřené leasingové smlouvy, 
h) cestovné nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů, pro zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 tohoto právního 
předpisu, 

i) mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných 
službách a správě, 

j) náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc, svátek) 
 

4. Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet příjemce uvedený v 
záhlaví této smlouvy/účet zřizovatele příjemce uvedený v čl. I. této smlouvy do 15 dnů ode 
dne uzavření této smlouvy.  

 

 



 

 IV. 

Práva a povinnosti smluvních stran  

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

a) Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace 
poskytnuta, a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě.  

 
b) Dotaci nepřevést na jiný subjekt. 

 
c) Odpovídat za hospodárné použití poskytnutých prostředků a jejich řádné a oddělené 

sledování v účetnictví, v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 

d) Na originálech dokladů proplácených z dotace města bude uvedeno:   „Tento náklad 
je hrazen z dotace Města Litoměřice“. 

 
e) Předat poskytovateli písemné závěrečné finanční vypořádání poskytnuté dotace, 

a to do 31.3. 2024. 
 

f) Závěrečné finanční vypořádání poskytnuté dotace musí obsahovat přehled všech 
výdajů hrazených z dotace.  

 
g) Zveřejňovat při všech příležitostech, že dotační prostředky poskytlo Město Litoměřice 

a uvádět logo města s názvem města na všech propagačních materiálech souvisejících 
s využitím dotačních prostředků. 

 
h) Na žádost poskytovatele dotace bezodkladně písemně poskytnout požadované 

doplňující informace související s vybraným projektem. 
 

i) Příjemce prohlašuje, že nemá žádné závazky 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. 
 

j) Příjemce prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy je účtem příjemce 
dotace. 

 

k) Příjemce je povinen zajistit obecné povinnosti při nakládání s odpady včetně třídění 
jednotlivých složek odpadu minimálně v rozsahu papír – plast – sklo (a dalších složek 
např. kovů dle konkrétních podmínek činnosti). 

 

l) 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. 
 

m) 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. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.  
Příjemce dotace bere na vědomí, že tato Smlouva bude zveřejněna ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb. a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

V. 

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.   

 
3. Příjemce 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.  

 
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 IV. odst. 1 písm. l) 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. 

 

Článek VII. 

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) 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.  

 

VIII. 

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. Tato Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží poskytovatel 
dotace a jeden příjemce dotace. 



 

4. 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. 

 

5. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky za souhlasu obou smluvních 
stran, platnost těchto dodatků je podmíněna souhlasem Zastupitelstva 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. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
 

8. Město Litoměřice, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto 
právního jednání splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto smlouvu 
zveřejní v ISRS.  
 

9.  Smluvní strany jsou si vědomy, že Město Litoměřice je povinným subjektem podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a tímto vyslovují 
svůj souhlas se zveřejněním této smlouvy v ISRS na dobu neurčitou a uvádějí, že 
výslovně označily údaje, které se neuveřejňují. 
 

10. Smluvní strany podpisem této smlouvy potvrzují, že ve smyslu § 1770 občanského 
zákoníku mezi sebou před uzavřením této smlouvy ujednaly dohodu, podle které je tato 
smlouva platně uzavřena dnem podpisu poslední ze smluvních stran.  
 

11. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (ISRS).  
 

 

 

 

V Litoměřicích dne ………………… 

 

 

 

V Litoměřicích dne ……………….. 

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

Poskytovatel 
Město Litoměřice 
Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta 

Příjemce 
Luděk Jirman, ředitel 



 

 

 



pro jednání v zastupitelstvu města, dne:

předkládá odbor:

ÚZ/ORG

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 12 180 814,03 1 605 000,00 13 785 814,03

0

0

12 180 814 1 605 000 13 785 814

ÚZ/ORG

původní změna nový

2 2001/2000 účel.dot.-Destinační agentura České středohoří 0 1 605 000 1 605 000

0

0

0

0 1 605 000 1 605 000

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Účelová dotace na spoluúčast a nezpůsobilé výdaje projektu "Vybudování informačního centra Českého středohoří"

1 O finanční prostředky ve výši 1 605 000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

N á z e v
Rozpočet (v Kč)

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO ZM

15.9.2022

správní

1. Tabulka P ř í j m y 

N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

C e l k e m 

29.8.2022

Ing. Pavel Richter

tajemník

Ing. Mgr. Jaroslav Lachman

vedoucí odboru
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Podkladový materiál pro 5. jednání ZM dne 15. 9. 2022

Číslo bodu: 9

Název bodu: Vyřazení pohledávky firmy RENTCENTRUM, spol. s r. o. -
výstavba dopravního hřiště

Zodpovídá: Ing. Pavel Gryndler
Zpracoval/a/i: Lenka Brožová

Důvodová zpráva:

Město Litoměřice, zastoupené JUDr. Mariannou Svobodovou, advokátkou, Karlovo náměstí671/24,
Praha ,1 uplatňovalo peněžité plnění vůči firmě RENTCENTRUM, spol. s r. o., IČO: 48028231, se
sídlem Vinohradská 1210/60, Praha 3 v souvislosti se smlouvou    o dílo na realizaci veřejné zakázky
„REKONSTRUKCE DĚTSKÉHO DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ V LITOMĚŘICÍCH“ část veřejné zakázky č. 1
„Výstavba nového objektu zázemí DDH“ ze dne 9. května 2014. Obvodní soud pro Prahu 3 pověřením
č. j. 36 EXE 3574/2016 ze dne 7. 11. 2016 nařídil v této věci exekuci na majetek povinného. Soudní
exekutor JUDr. Ondřej Mareš, LL. M., Exekutorský úřad Litoměřice, Masarykova 679/33, Litoměřice
usnesením č. j. 124 EX 13872/16-68 tuto exekuci zastavil. Důvodem zastavení exekuce je skutečnost,
že povinný byl vymazán z obchodního rejstříku. Povinný tak zanikl bez právních nástupců a v exekuci
není dále proti komu postupovat. Na základě této skutečnosti navrhujeme odpis pohledávky (v
souladu se směrnicí o vymáhání pohledávek). Dle vyjádření právníků neexistuje možnost vymožení
této pohledávky, neboť subjekt již neexistuje a není ani žádný právní nástupce.

Návrh usnesení:

usnesení č. ../5/2022

ZM schvaluje odpis pohledávky firmy RENTCENTRUM, spol. s r. o., IČO: 48028231, se sídlem
Vinohradská 1210/60, Praha 3 ve výši 453.255,72 Kč.

Příloha č. 1: Oznameni_o_skonceni_exekuce_RENTCENTRUM.pdf

V Litoměřicích 08.09.2022

Předkládá: Mgr. Václav Červín

https://eraz.litomerice.cz/z/download/get-attachment/1361?name=Oznameni_o_skonceni_exekuce_RENTCENTRUM.pdf


Č. j.: 124 EX 13872/16-70
Číslo opr.: 

O Z N Á M E N Í   O  S K O N Č E N Í   E X E K U C E

Soudní  exekutor  JUDr.  Ondřej  Mareš,  LL.M.,  Exekutorský úřad Litoměřice,  se  sídlem  Masarykova 679/33,  412 01
Litoměřice, pověřený k provedení exekuce pověřením, které vydal Obvodní soud pro Prahu 3 dne 7.11.2016 pod č.j.  36
EXE 3574/2016, na základě vykonatelného exekučního titulu - rozsudek č.j. 12 C 86/2016-84, který vydal Obvodní soud
pro Prahu 3 dne 15.06.2016 a který se stal pravomocným dne 29.07.2016 a vykonatelným dne 02.08.2016, 

oznamuje ve věci exekuce 
oprávněného:   Město  Litoměřice,  Mírové náměstí  15/7,  41201,  Litoměřice,  IČ 00263958,  zast.  JUDr.  MARIANNA
SVOBODOVÁ, Karlovo náměstí 671/24, 11000, Praha 1 
proti 
povinnému: RENTCENTRUM, spol. s r.o., Vinohradská 1210/60, 13000, Praha, IČ 48028231

podle § 46 odst. 8 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „e.ř.“), toto:

Exekuce  vedená  nadepsaným  soudním  exekutorem  ve  výše  uvedené  věci  byla pravomocně  zastavena. 
K tomuto dni podle § 47 odst. 5 e.ř. zanikají účinky všech exekučních příkazů. 

Odůvodnění:

V předmětném exekučním řízení došlo ke skončení exekuce a zániku pověření soudního exekutora podle § 51 
písm. b) e.ř. a to zastavením exekuce.

V Litoměřicích dne 09.02.2022

 otisk úředního razítka

                JUDr. Ondřej Mareš, LL.M. v. r.
                                                  soudní exekutor

                                                  Exekutorský úřad Litoměřice
vyřizuje: Humburská Kateřina
za správnost vyhotovení: Kateřina Fraňková

Toto oznámení se doručí:
orgánům a osobám dotčeným exekučním řízením,
účastníkům řízení na jejich žádost. 

Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím provozovatele poštovních 
služeb, který je platný i bez těchto náležitostí. Dle ust. § 17b stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky – kancelářský řád, k písemné 
žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen, se zašle el. poštou na el. adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v 
el. podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat.
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Podkladový materiál pro 5. jednání ZM dne 15. 9. 2022

Číslo bodu: 10

Název bodu: Schválení obecně závazné vyhlášky č. 5/2022, o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství

Zodpovídá: Bc. Martina Skoková
Zpracoval/a/i: Bc. Martina Skoková
Konzultoval/a (s
kým): pí. Kuchařová, odbor územního rozvoje

Důvodová zpráva:

Město Litoměřice má stanoven místní poplatek za užívání veřejného prostranství (tzv. poplatek za
zábor) obecně závaznou vyhláškou č. 2/2016. Ministerstvo vnitra upozornilo na to, že pokud je vedle
sebe stanovena denní sazba poplatku a paušální částka poplatku, je třeba upravit v souladu s § 14
odst. 3 písm. d) zákona o místních poplatcích v obecně závazné vyhlášce i způsob volby paušální
částky. Z tohoto důvodu byl do čl. 5 – Sazba poplatku doplněn odst. 6, který stanoví, že volbu placení
poplatku paušální částkou sdělí poplatník správci poplatku (městský úřad) v rámci ohlášení
poplatkové povinnosti. Dále byl aktualizován seznam ulic, který tvoří Přílohu č. 1 k vyhlášce. Znění
vyhlášky je přílohou tohoto návrhu.

 

Návrh usnesení:

usnesení č. ../5/2022

ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 5/2022, o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství (viz. příloha orig. zápisu).

 

Příloha č. 1: OZV_2022_05_MP_zabor_verejneho_prostranstvi.pdf
Příloha č. 2: OZV_2022_05_Priloha_01_Seznam_ulic.pdf

V Litoměřicích 08.09.2022

Předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč

https://eraz.litomerice.cz/z/download/get-attachment/1367?name=OZV_2022_05_MP_zabor_verejneho_prostranstvi.pdf
https://eraz.litomerice.cz/z/download/get-attachment/1369?name=OZV_2022_05_Priloha_01_Seznam_ulic.pdf


 

M Ě S T O   L I T O M Ě Ř I C E 
Zastupitelstvo města Litoměřice 

 

Obecně závazná vyhláška č. 5/2022, 
 

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 15. září 2022 usnesením  

č. … usneslo vydat na základě § 14 odst. 1 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 „tato vyhláška“):  

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

(1) Město Litoměřice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného 
prostranství (dále jen „poplatek“). 

(2) Správcem poplatku je Městský úřad Litoměřice (dále jen „správce poplatku“).1 

Čl. 2 

Předmět poplatku a poplatník 

(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného 
prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb 
a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo 
reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění 
skládek a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo 
potřeby tvorby filmových a televizních děl.2 

(2) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají 
veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1 (dále jen „poplatník“).3 

 

Čl. 3 

Veřejná prostranství  
Poplatek se platí za užívání veřejných prostranství, která jsou rozdělena do čtyř kategorií 

ovlivňujících výši sazby poplatku. Kategorie veřejných prostranství jsou uvedena jmenovitě 

v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této vyhlášky. 

 

 
1 § 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
2 § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
3 § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích 



Čl. 4 

Ohlašovací povinnost 

(1) Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku 
nejpozději 3 dny před zahájením užívání veřejného prostranství. Při užívání z důvodu 
odstraňování havárií (zejména inženýrských sítí) je povinen ohlásit vznik poplatkové 
povinnosti nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den 
připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, nebo není možné povinnost 
splnit z jiného závažného důvodu, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost 
nejblíže následující pracovní den. 

(2) Obsah ohlášení upravuje zákon o místních poplatcích.4) 
(3) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit 

do 15 dnů ode dne, kdy nastala.5 

Čl. 5 

Sazba poplatku 

(1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den: 

a) za provádění výkopových prací  ...................................................................................  6 Kč 
b) za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb  .........................................  10 Kč   
c) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje ......................................  50 Kč 
d) za umístění stavebních zařízení: 

i) v podobě nepodchodného lešení  .........................................................................  6 Kč 
ii) v podobě podchodného lešení  .............................................................................  3 Kč 
iii) ostatních  ..............................................................................................................  10 Kč  

e) za umístění reklamních zařízení: 
i) typu „A“ ..................................................................................................................  20 Kč 
ii) ostatních  ..............................................................................................................  30 Kč 

f) za umístění zařízení cirkusů  .....................................................................................  10 Kč 
g) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí  .................................  30 Kč 
h) za umístění skládek: 

i) stavebního materiálu a topiva (uhlí nebo dřevo)  ...............................................  10 Kč 
ii) stavebního materiálu pro rekonstrukci a opravu stavby  ..................................  10 Kč 
iii) ostatních  ..............................................................................................................  10 Kč 

i) za užívání pro reklamní akce  ....................................................................................  10 Kč  
j) za užívání pro potřeby tvorby filmových a televizních děl  ......................................  10 Kč 

  
(2) Stanovuje se poplatek týdenní paušální částkou za každý i započatý m2takto: 

a) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje  .....................................  200 Kč 
b) za umístění reklamních zařízení: 

 
4) § 14a odst. 2 a 3 zákona o místních poplatcích: 

(2) V ohlášení poplatník nebo plátce uvede 
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, 
sídlo podnikatele, 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 poplatku. 
(3) Poplatník nebo plátce, 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 odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.“ 

5 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích 



i) typu „A“ ................................................................................................................  150 Kč 
ii) ostatních  ............................................................................................................  150 Kč 

 
(3) Stanovuje se poplatek měsíční paušální částkou za umístění: 

a) zařízení sloužících pro poskytování prodeje za každý i započatý m2 ...................  300 Kč 

b) zařízení sloužících pro poskytování služeb (např. předzahrádek): 
i)   do 30 m2  ..............................................................................................................  400 Kč 
ii)  nad 30 m2  ............................................................................................................  800 Kč 

c) za umístění reklamních zařízení za každý i započatý m2: 
i) typu „A“ ................................................................................................................  200 Kč 
ii) ostatních  ............................................................................................................  300 Kč 

 
(4) Stanovuje se poplatek roční paušální částkou za umístění reklamních zařízení za každý 

i započatý m2: 

a) typu „A“ ...................................................................................................................  1 500 Kč  

b) ostatních  ................................................................................................................  1 500 Kč 
(5) Sazby stanovené v odst. 1 až 4 tohoto článku vyhlášky platí pro veřejná prostranství 

II. kategorie. Pro veřejná prostranství III. kategorie se sazby snižují o 20 % a IV. kategorie 
o 40 % oproti sazbám stanoveným pro veřejná prostranství II. kategorie. Sazby pro I. 
kategorii jsou totožné se sazbami pro II. kategorii s výjimkou způsobu užívání dle čl. 5 
odst. 1 písm. c) této vyhlášky, pro který je nastavena sazba 100 Kč za každý i započatý 
m2 užívaného veřejného prostranství. 

(6) Volbu placení poplatku paušální částkou včetně výběru varianty paušální částky sdělí 
poplatník správci poplatku v rámci ohlášení dle čl. 4 odst. 2. 

Čl. 6 

Splatnost poplatku  

(1) Poplatek ve stanovené výši je splatný: 
a) nepřesáhne-li užívání do více kalendářních let nejpozději do 7 dnů od ukončení 

užívání veřejného prostranství, 
b) přesáhne-li užívání do více kalendářních let příslušná část poplatku za každý 

kalendářní rok nejpozději do konce každého příslušného kalendářního roku a 
v posledním kalendářním roce užívání nejpozději do 7 dnů od ukončení užívání 
veřejného prostranství. 

(2) Poplatek stanovený týdenní nebo měsíční paušální částkou je splatný do 7 dnů od 
počátku každého týdenního nebo měsíčního poplatkového období. 

(3) Poplatek stanovený roční paušální částkou je splatný do 30 dnů od počátku každého 
ročního poplatkového období. 

(4) Připadne-li konec lhůty splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, 
ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den. 

Čl. 7 

Osvobození od poplatku 

 
(1) Důvody osvobození od poplatku stanoví zákon o místních poplatcích.6) 

 

 
6) § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích  
(1)Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní a veřejně prospěšné 
účely, se poplatek neplatí.  
 



(2) Od poplatku se dále osvobozují poplatníci: 
a) město Litoměřice, 
b) za užívání jakýmkoliv zpoplatněným způsobem, pokud je užívání bezprostředně 

spojeno s kulturní nebo sportovní akcí spolupořádanou městem Litoměřice, 
c) za umístění skládky stavebního materiálu nebo paliva, pokud takové umístění 

nepřesáhne 24 hodin, 
d) za užívání veřejného prostranství, které není ve vlastnictví města Litoměřice, 
e) za umístění zařízení lunaparků nebo jiných obdobných atrakcí, avšak pouze za 

užívání veřejného prostranství z výměry překračující 150 m2, 
f) za užívání jakýmkoliv zpoplatněným způsobem, pokud je na užívání pozemku, který je 
veřejným prostranstvím a je ve vlastnictví města Litoměřice uzavřena smlouva.7    

(3) Údaj rozhodný pro osvobození dle odst. 1 nebo 2 tohoto článku je poplatník povinen 
ohlásit ve lhůtě stanovené pro splnění ohlašovací povinnosti dle čl. 4 odst. 1 a 3. 

(4) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození od 

poplatku ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození 

zaniká.8 

Čl. 8 

Navýšení poplatku  

(1) Nebude-li poplatek zaplacen poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce 
poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.9 

(2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až 
na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.10 

 
 

Čl. 9 
Zrušovací ustanovení 

 
Zrušují se obecně závazné vyhlášky: 

a) č. 2/2016, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ze dne 21. 4. 2016, 
b) č. 5/2021, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2016, o místním poplatku za 

užívání veřejného prostranství, ze dne 9. 12. 2021. 

Čl. 10 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.  

  

 

 

  

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

             Mgr. Karel Krejza v.r.                                                              Mgr. Ladislav Chlupáč v.r. 

                 místostarosta                                                                                   starosta 

 
7 např. nájemní smlouva podle § 2201 a násl. OZ 
8 § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích 
9 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
10 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích 



 

Doložka o vyhlášení vyhlášky 

Oznámení o vyhlášení této vyhlášky musí být zveřejněno po dobu 15 dnů na úřední desce 

Městského úřadu Litoměřice v souladu s ust. § 3 odst. 2 zákona č. 35/2021 Sb., o Sbírce 

právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů. 

Oznámení zveřejněno dne: …....2022, sejmuto z úřední desky dne: …....2022. 

Jméno a příjmení osoby, která potvrzuje zveřejnění oznámení: ……………………… 

                                                                                                             (razítko, podpis) 

 



Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 5/2022, o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství 
Zpoplatněná veřejná prostranství dle čl. 3 vyhlášky (ulice, chodníky, náměstí, tržiště, 
veřejná zeleň a parky) nacházející se v následujících lokalitách: 
 
Lokalita I. kategorie: 
Mírové náměstí 
 
Lokalita II. kategorie: 
5. května    Kapucínské nám.   Michalská 
Dlouhá     Lidická     Novobranská 
 
Lokalita III. kategorie: 
Anenská    Masarykova    Sokolovská 
České armády    Mrázova    Sovova 
Českolipská    Mostecká    Teplická 
Dlažební    Na Kocandě    Tyršovo náměstí 
Dominikánská    Na Valech    U Lávky 
Jezuitská    Okružní    Vavřinecká 
Klášterní    Ostrovní    V. Dominikánská 
Kořenského    Osvobození    V. Krajská 
Komenského    Palachova    Vrchlického 
Kostelní náměstí   Palackého    Wintrova 
Krajská     Pekařská    Zítkova 
Máchova schody   Pokratická 
 
Lokalita IV. kategorie: 
28. října    Dobrovského    Heydukova 
A. Muchy    Dolní Rybářská   Horní Dubina 
Akátová    Dominikánské náměstí  Horní Rybářská 
Alšova     Dómská    Horova 
Ankertova    Dómské náměstí   Hrubínova 
B. Němcové    Dubová    Hrušková 
Baarova    Družstevní    Husova 
Bezručova    Dukelská    Hynaisova 
Bojská     Dvořákova    Chelčického 
Borůvková    Dykova    Jabloňová 
Broskvová    E. Krásnohorské   Jahodová 
Bratří Mrštíků    Eliášova    Janáčkova 
Brožíkova    Erbenova    Jarní 
Březinova cesta   Fillova     Jarošova 
Březová    Fugnerova    Jasanová 
Bří Čapků    Habrová   Jasmínová 
Čechova    Halasova   Jiráskovy sady 
Čelakovského    Hálkova   Jiřího z Poděbrad 
Daliborova    Havlíčkova   Jungmannova 
Dalimilova    Na Bídnici   K Interně 



Dělová cesta    Na Mostku   Školní 
K Radobýlu    Na Výsluní   Škrétova 
K Výtopně    Nádražní   Škroupova 
Karolíny Světlé   Navrátilova   Špálova 
Kardinála Trochty   Nemocniční   Štursova 
Kamýcká    Nerudova   Švabinského 
Kapucínská    Neumanova   Švermova 
Karla IV.    Nezvalova   Švestková 
Kaštanová    Odboje   Technická 
Kollárova    Opuková   Tolstého 
Kosmonautů    Ořechová   Topolčianská 
Kozinova    Platanová   Trnková 
Krátká     Plešivecká   Turgeněvova 
Krupka     Písečný ostrov   Třebízského 
Křepkova    Pobřežní   Tylova 
Křižíkova    Pod Strání   Tyršův most 
Křížová    Pod Vinicí   U Kapličky 
Kubelíkova    Polní    U Katovny 
Kubínova    Pražská   U Medulánky 
Květinová    Purkyňova   U Potoka 
Labská     Raisova   U Pramene 
Ladova     Resslova   U Stadionu 
Liberecká    Revoluční   U Statku 
Lipová     Rooseveltova   U Studně 
Liškova    Růžovka   U Školy 
Lodní náměstí    Rybářské náměstí  U Trati 
Luční     Rybářské schody  Václavská 
Marie Majerové   Sadová    Václavské náměstí 
Marie Pomocné   Samo Tomáška  Vančurova 
Macharova    Sámova   Veitova 
Máchova    Seifertova   Velká Mlýnská 
Malinová    Skalická   Višňová 
Mánesova    Sládkova   Vodní 
Mariánská    Slavíčkova   Vojtěšská 
Mariánské náměstí   Sluneční   Vojtěšské náměstí 
Meruňková    Smetanova   Votočkova 
Mezibraní    Sokolská   Werichova 
Michalovická    Spojovací   Wolkerova 
Miřejovická    Stará Mostecká  Zahradnická 
Mládežnická    Stavbařů   Za Plynárnou 
Mlékojedská    Stránského   Zelená 
Mlýnská    Svatojiřská   Zelenkova 
Most Generála Chábery  Svatováclavská  Žalhostická 
Mostná hora    Svojsíkova   Želetická 
     Šafaříkova   Žernosecká 
     Šaldova   Žitenická 
     Šeříková   Žižkova 
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Podkladový materiál pro 5. jednání ZM dne 15. 9. 2022

Číslo bodu: 11
Název bodu: Odstoupení od projektu vybudování fotopointu
Zodpovídá: Ing. Eva Břeňová
Zpracoval/a/i: Marie Ouborná

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo města schválilo dne 9. 12. 2021 (usnesení č. 164/7/2021) realizaci akce „Vybudování
fotopointu a pořízení navigačního systému pro účastníky cestovního ruchu“. V následujícím období
však došlo k prudkému nárůstu cen ve stavebnictví, které by mělo za následek podle odhadu
odborníků zvýšení nákladů na realizaci fotopointu. Navíc k realizaci projektu nebylo získáno
potřebné povolení od Vodoprávního úřadu Litoměřice, podle něhož není předložený záměr možný
z hlediska situování fotopointu do aktivní zóny záplavového území vodního toku Labe a Ohře (viz
příloha orig. zápisu).

S ohledem na výše zmiňované skutečnosti tedy dojde pouze k pořízení navigačního systému pro
účastníky cestovního ruchu, a to v souladu s rozpočtem schváleným pro letošní rok pro OKMaCR.

Dopad do rozpočtu nemá.

Návrh usnesení:

usnesení č. ../5/2022

ZM revokuje své usnesení č. 164/7/2021 ze dne 9. 12. 2021 a schvaluje odstoupení od projektu
„Vybudování fotopointu a pořízení navigačního systému pro účastníky cestovního ruchu“ na
Střeleckém ostrově.

Příloha č. 1: Vodopravni_urad_zamitave_stanovisko_anonym.pdf

V Litoměřicích 08.09.2022

Předkládá: Mgr. Karel Krejza

https://eraz.litomerice.cz/z/download/get-attachment/1393?name=Vodopravni_urad_zamitave_stanovisko_anonym.pdf
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5921Č. j.: MULTM/0005921/22/ŽP
Město Litoměřice

vyřizuje: Ing. Pavel Gryndler Odbor komunikace,marketingu a cestovního ruchuTelefon: +420 416 916 179
E-mail: paveLgryndler@litomerice.cz

Litoměřice 18. 02. 2022

Vyjádření - Vybudování fotopointu a pořizenÍ navigačního systému pro účastníky cestovního
ruchu - k.ú. Litoměřice, k.ú. Pokratice

Bez PO, bez zákresů jednotlivých objektů přímo na parcelách.

Městský úřad Litoměřice, odbor životního prostředí, obdržel dne 21.01. 2022 Vaši žádost
o vyjádření z hlediska zájmů Zp.

Lesní hospodářství (M. Košner - kl. 170)
Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní
zákon), ve znění pozdějších předpisů není námitek.

Ochrana přírody a krajiny (Be. K. Fialová - kl. 173)
l) Aktivita č. 1 - Navigační systém:
Z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny, ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, není námitek k realizaci navržené stavby na parcelách p.č.
2700/2, 2719/16 a 2872/3 v k.ú. Litoměřice [685429]. Upozorňujeme, že hlediska zájmů ochrany
přírody a krajiny je na všech ostatních uvedených parcelách k vyjádření příslušná Agentura ochrany
přírody a krajiny ČR, regioná|ni pracoviště Správa Chráněné krajinné oblasti České středohoří,
Michalská 260/14, 412 01 Litoměřice.
2)Aktivita č. 2 - Fotopoint:
Z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny, ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, pro navržené stavby na p.č . 2706/1 v k.ú. Litoměřice
[685429], požadujeme: aby byla zpracována a předložena k posouzení detailní PO, která bude
obsahovat technické výkresy jednotlivých objektů, jejich umístění a přesný zákres na pracele,
informace o barevném řešení povrchových částí, informace o případném kácení dřevin rostoucích
mimo les.

Odpadové hospodářství (Ing. Z. Řepíková - kl. 174, Ing. K. Slabochová - kl. 446)
Z hlediska nakládánís odpady ve smyslu § 146 odst. (3) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, není
námitek. Nakládání s odpady se bude řídit hierarchií odpadového hospodářství, podle níž je
prioritou předcházeni vzniku odpadu, a nelze-li vzniku odpadu předejít, pak v nás|edujÍcÍm pořadí
jeho příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití, včetně energetického využití, a není-li
možné ani to, jeho odstranění (viz § 3 zákona o odpadech).
Při realizaci stavby musí být plněny Obecné povinnosti při nakládáni s odpady - dle § 13 odst. (l)
je každý povinen soustřed'ovat odpady odděleně, nakládat s odpady tak, aby byly zabezpečeny před
odcizením nebo únikem, nebo aby nedošlo k jeho znehodnocení, předávat odpad, který sám
nezpracuje, pouze do zařizení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu apod.
Dle § 15 Povinnosti původce odpadu odst. (2) Původce odpadu je povinen:
a) zařadit odpad podle druhu a kategorie a nakládat s ním podle jeho skutečných vlastností,
b) prokázat orgánům prováděj|'cjm kontrolu podle tohoto zákona, že předal odpad, který produkuje,
v odpovidajÍcÍm množství v souladu s § 13 odst. 1 písm. e), v případě stavebního a demo|ičn|'ho

Městský úřad Litoměřice
Mirové náměstí 1 5/7
412 01 Litoměřice

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

T:416916111
IČO: 263958, DIČ: CZ00263958
Č. účtu: 19-1524471/0100
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odpadu se tato povinnost vztahuje i na nepodnikajÍcÍfyzické osoby, s výjimkou případu, kdy
množství produkovaného stavebního a demo|ičnľho odpadu odpovídá množství stavebního a
demoličnIho odpadu, který může nepodnikaj|'cífyzická osoba předat podle § 59 obci,
c) v případě komunálního odpadu, který běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které
sám nezpracuje, mít jejich předání podle § 13 odst. 1 písm. e) v odpovídajícNn množství zajištěno
písemnou smlouvou před jejich vznikem, v případě stavebních a demoličnIch odpadů se tato
povinnost vztahuje i na nepodnikajÍcÍ fyzické osoby, s výjimkou případu, kdy množství
produkovaných stavebních a demoličních odpadů odpovídá množství stavebních a demoličnIch
odpadů, které může fyzická nepodnikajÍcĹ osoba předat podle § 59 obci,
f) při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby dodržet postup pro nakládání
s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použiti, vedlejšími produkty a
stavebními a demoličnImi odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného
použiti a recyklace.

Ochrana ZPF (Ing. M. Trnková - kl. 176)
Stavba se nedotýká zájmů ochrany zemědělského půdního fondu.

Ochrana ovzduší (Bc. M. jirků - kl. 271)
Stavba se nedotýká zájmů ochrany ovzduší.

Vodoprávní úřad (J. Bartoňová, DiS. - kl. 172, Ing. j. Pavlasová - kl. 272)
Z vodoprávního hlediska není předložený záměr Fotopointu na p. p. č. 2706/1 v k. ú.
Litoměřice možný. Jedná se o stavbu ve stanovené aktivní zóně záplavového územIvodního
toku Labe a Ohře.

Ing. Pavel Gryndler
vedoucí odboru životního prostředí

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 1 5/7
412 01 Litoměřice

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

T:416916111
IČO: 263958, DIČ: CZ00263958
Č. účtu: 19-1524471/0100
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Podkladový materiál pro 5. jednání ZM dne 15. 9. 2022

Číslo bodu: 12
Název bodu: Statut sociálního fondu č. 1/2022
Zodpovídá: Ing. Pavel Richter
Zpracoval/a/i: Ing. Pavel Richter

Důvodová zpráva:

Návrh úpravy Statutu sociálního fondu č. 1/2022

Na jednání Správní rady sociálního fondu dne 12.09.2022 se členky/členové dohodli na předložení
návrhu změny Statutu sociálního fondu č. 1/2022.

Změna se týká navýšení přídělu z rozpočtu města ze 3 % na 4 % z objemu ročních hrubých mezd a
náhrad v době nemoci zaměstnanců, kteří jsou k městu Litoměřice v pracovněprávním vztahu a
z odměn dlouhodobě uvolněných členů ZM s účinností od 1.1.2023.

Změna reflektuje výrazné zvýšení životních nákladů způsobené inflací. Prostředky budou použity na
zmírnění sociálních dopadů na zaměstnance města v souladu s čl. VI, Použití prostředků fondu.

Návrh úpravy:

Úprava čl. III, Tvorba fondu v následujícím znění:

Zdroje fondu tvoří:1.
a) zůstatek na účtu sociálního fondu z předchozího roku;2.
b) příděl z rozpočtu města schválený zastupitelstvem města (ZM) ve výši 4 % z objemu ročních3.
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;4.
d) příděl z rozpočtu města na penzijní připojištění ve výši, kterou schválí ZM v rozpočtu pro5.
daný rok (zaměstnanec/měsíc);
e) úroky na bankovním účtu.6.

Návrh usnesení:

usnesení č. ../5/2022

ZM schvaluje Statut sociálního fondu č. 1/2022 (viz příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: Statut_SF_1_2022.pdf

V Litoměřicích 08.09.2022

Předkládá: Ing. Pavel Richter

https://eraz.litomerice.cz/z/download/get-attachment/1416?name=Statut_SF_1_2022.pdf
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Vypracoval: Ing. Pavel Richter Platnost:  16.9.2022 

Správce předpisu: Ing. Hana Tobiášová Účinnost:   1.1.2023 

 
 
 
 



č. 1/2022 

Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 15. září 2022 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 členky/členy zastupitelstva města a je 
určen především k regeneraci pracovních sil, ke zlepšení pracovních podmínek, k 
překlenutí tíživé sociální situace dlouhodobě uvolněných členek/členů zastupitelstva 
města Litoměřice a zaměstnanců města Litoměřice, kteří jsou v pracovním poměru 
k městu Litoměřice.  

 
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 4 % 
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. odměny při životních a pracovních jubileích;  
3. odměny při prvním odchodu do starobního nebo invalidního důchodu; 
4. benefitní e-poukázka na osobní konto zaměstnance;  



5. zápůjčky 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, Rodinné a Prorodinné dny, sportovní turnaje 
apod. i včetně sportovních potřeb); 

10. příspěvek při narození dítěte. 
         

  
Jednotlivé příspěvky, odměny a půjčky a jejich výše jsou uvedeny viz příloha č. 1. 
 

 
čl. V 

Správní rada fondu 
  

1. Správní rada fondu je složena ze starostky/starosty města, 
tajemnice/tajemníka MěÚ, hospodáře/hospodářky a šesti zástupkyň/ců 
zaměstnanců města (struktura správní rady viz příloha č. 2). 

 
2. Členky/členy správní rady fondu na návrh tajemnice/tajemníka MěÚ jmenuje a 

odvolává starostka/starosta města. O jmenování členek/členů správní rady 
vydává starostka/starosta města samostatnou listinu. 

  
3. Předsedkyní/předsedou správní rady fondu je tajemnice/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 starostkou/starostou města, tajemnicí/tajemníkem MěÚ a jedním 
z dalších členek/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 k životním výročím a 
jubileím na základě údajů personálního oddělení. Rozhoduje rovněž o 
poskytování ostatních odměn, půjček a výpomocí z fondu.   

  
4. Odměny se poskytují v tom roce, ve kterém příslušné výročí nastalo. Odměny 

mohou být peněžité a nepeněžité. O výši odměny rozhoduje správní rada 
fondu a při plnění peněžitých nebo nepeněžitých odměn se vždy přihlíží k 
plnění úkolů zaměstnance pro město Litoměřice.  

  

 
čl. VII 

Závěrečná ustanovení 
  
Tento statut SF schválený Zastupitelstvem města Litoměřice dne 15.09.2022 nabývá 
účinnosti dne 1.1.2023 a nahrazuje statut sociálního fondu č. 1/2021 včetně příloh.  
 
  
  
  
V Litoměřicích dne 16.09.2022   

             

 

  

           -------------------------------                                                 ------------------------------ 

            Ing. Pavel Richter                                                 Mgr. Ladislav Chlupáč 

       tajemník MěÚ Litoměřice                                              starosta města 

  

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 1 

 
 

Výše příspěvků a odměn 
 

Výše příspěvků, odměn atd. dle čl. IV odst. 2., 3., 4., 5., 6. a 7. statutu SF č. 1/2022 
 
1) odst. 2. - odměny při životních a pracovních jubileích 

Nárok na odměnu mají zaměstnanci dle celkově odpracované doby a dále dle doby 
souvisle odpracované u města Litoměřice (u zaměstnanců, kteří přecházeli do 
pracovního poměru na základě delimitačního protokolu z OkÚ Litoměřice se 
započítává i doba odpracovaná na OkÚ). Odměna se poukazuje na osobní konto 
zaměstnance ve formě benefitní e-poukázky. 

Odpracovaná doba je rozdělena do 3 pásem: 

 I. pásmo            1 - 3 roky (u města Litoměřice) 
II. pásmo           3 - 10 roků (u města Litoměřice) 

                                              III. pásmo          nad 10 roků (u města Litoměřice) 

  a) v případě životního jubilea 50 let věku    max. 10 000,- Kč 

v pásmech: (3 000,- Kč / 7 000,- Kč / 10 000,- Kč) 

  b) v případě životního jubilea 55 let věku    max.   6 000,- Kč 

v pásmech: (2 000,- Kč / 4 000,- Kč / 6 000,- Kč) 

  c) v případě životního jubilea 60 let věku    max.   6 000,- Kč 

v pásmech: (2 000,- Kč / 4 000,- Kč / 6 000,- Kč) 

  d) v případě životního jubilea 65 let věku    max.   6 000,- Kč 

v pásmech: (2 000,- Kč / 4 000,- Kč / 6 000,- Kč) 

  e) při dovršení 20 let výkonu práce     max.  2 000,- Kč 

v pásmech: (1 000,- Kč / 1 500,- Kč / 2 000,- Kč) 

   f) při dovršení 25 let výkonu práce     max.  2 500,- Kč 

v pásmech: (1 500,- Kč / 2 000,- Kč / 2 500,- Kč) 

  g) při dovršení 30 let výkonu práce     max.  3 000,- Kč 



v pásmech: (2 000,- Kč / 2 500,- Kč / 3 000,- Kč) 

  h) při dovršení 35 let výkonu práce     max.  4 000,- Kč 

v pásmech: (3 000,- Kč / 3 500,- Kč / 4 000,- Kč) 

 ch) při dovršení 40 let výkonu práce     max.  4 500,- Kč 

v pásmech: (3 500,- Kč / 4 000,- Kč / 4 500,- Kč) 

  i) při dovršení 45 let výkonu práce     max.  4 500,- Kč 

v pásmech: (3 500,- Kč / 4 000,- Kč / 4 500,- Kč) 

2) odst. 3. - odměny při prvním přiznání starobního důchodu nebo invalidního 
důchodu pro invaliditu třetího stupně 
 
          a) Odměna v maximální výši 10.000,- Kč při příležitosti prvního skončení 
pracovního poměru po nabytí nároku na starobní důchod nebo po přiznání invalidního 
důchodu pro invaliditu třetího stupně. Odměna nenáleží v případech, kdy je 
zaměstnanci vypláceno odstupné podle zákoníku práce při skončení pracovního 
poměru. 

            v pásmech: (5 000,- Kč / 7 500,- Kč / 10 000,- Kč) 

Nárok na odměnu mají zaměstnanci dle odpracované doby u města Litoměřice  
(u zaměstnanců, kteří přecházeli do pracovního poměru na základě delimitačního 
protokolu z OkÚ Litoměřice se započítává i doba odpracovaná na OkÚ). Odpracována 
doba je rozdělena do 3 pásem (viz. bod 2). 

V případě invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně se odměna týká 
zaměstnanců, kteří odpracovali minimálně 10 let u města Litoměřice. 

3) odst. 4. - benefitní e-poukázka na osobní konto zaměstnance    

Benefitní e-poukázka je poskytována zaměstnanci města Litoměřice na osobní konto 
zaměstnance ve výši schválené správní radou fondu a zároveň schválené ZM 
v rozpočtu pro daný kalendářní rok. E-poukázku lze použít na úhradu výdajů na 
kulturu, sport, dovolenou, zdraví, vzdělání atd. dle individuálních preferencí 
zaměstnance. 

U zaměstnanců s dlouhodobou nepřítomností bude o výši benefitní e-poukázky 
rozhodovat správní rada sociálního fondu. 

4) odst. 5. - zápůjčky na zařízení, modernizaci event. koupi bytu 
  
           a) zápůjčky na zařízení, modernizaci event. koupi bytu        max. 20 000,- Kč 
     
Zápůjčka je splatná do 1 roku. Schválenou zápůjčku musí zaměstnanec vyčerpat, 
včetně předložení daňových dokladů do 30 dnů po jejím schválení. Daňové doklady 



musí být s datem starším po podpisu smlouvy. V opačném případě se zápůjčka 
neposkytne a umožní se čerpání dalšímu zájemci. O další poskytnutí zápůjčky lze 
žádat až nejdříve po uplynutí jednoho roku po zaplacení poslední splátky dřívější 
zápůjčky.  
 
5) odst. 6. – jednorázová sociální výpomoc (návratná i nenávratná) 
 
Zaměstnavatel může poskytnout zaměstnanci jednorázovou finanční výpomoc 
(návratnou i nenávratnou) v souvislosti s tíživou situací zaměstnance, např. povodně, 
požár, havárie apod.  
 
Zaměstnavatel může poskytnout jednorázovou nenávratnou sociální výpomoc 
v případě úmrtí zaměstnance na žádost jeho manželce/manželovi, popřípadě 
partnerce/partnerovi vč. partnerce/partnerovi u registrovaného partnerství a 
každému nezaopatřenému dítěti zaměstnance. 
 
6) odst. 7. - příspěvek na penzijní připojištění 
 
a)  Zaměstnavatel poskytne měsíční příspěvek zaměstnanci ve výši schválené správní 
radou fondu a zároveň schválené ZM v rozpočtu pro daný kalendářní rok (tento 
příspěvek se netýká zaměstnanců na mateřské a rodičovské dovolené). 
 
7) odst. 10. - příspěvek při narození dítěte 
 
Příspěvek se poukazuje na osobní konto zaměstnance ve formě benefitní e-poukázky 
ve výši schválené správní radou fondu a zároveň schválené ZM v rozpočtu pro daný 
kalendářní rok.   
 
Zaměstnanci vzniká nárok na příspěvek při splnění těchto podmínek: 

- o benefit požádá nejpozději do konce kalendářního roku, ve kterém se dítě 
narodilo, 

- odevzdá řádně vyplněný formulář (čestné prohlášení o narození dítěte), který 
tvoří přílohu statutu SF hospodářce fondu (viz příloha č. 3), 

- při narození dítěte v prosinci lze o příspěvek žádat do konce ledna 
následujícího kalendářního roku, 

- pokud jsou zaměstnanci oba rodiče, může být příspěvek vyplacen jen jednomu 
z nich.  

 
Nárok na tento příspěvek lze uplatnit při narození dítěte od 01.01.2019. 
 
8) Závěrečné ustanovení 
 
Finanční nároky dle bodů 1), 3), 4), 5) 6) a 7) nebudou přiznány zaměstnanci, který je  
ve výpovědní lhůtě z důvodu výpovědi dané v souladu s ust. § 50 odst. 3 a § 52 písm. 
f), g) a h) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, nebo se kterým je uzavřena 
dohoda o ukončení pracovního poměru dle § 49 ZP (nevztahuje se na výpověď nebo 
dohodu v souvislosti s odchodem do starobního nebo plně invalidního důchodu). 
Finanční nároky dle bodů 1), 3), 4), 5) 6) a 7) budou přiznány zaměstnanci po 
odpracování zkušební doby u města Litoměřice.  

 



Příloha č. 2 

 

Složení Správní rady fondu: 

 

 

předseda:  tajemnice/tajemník MěÚ 
 
  
členové:  starostka/starosta města 
                              
   
                               hospodářka/hospodář fondu 
  
 
                               zástupkyně/zástupce zaměstnanců 
 
 
                               zástupkyně/zástupce zaměstnanců 
  
 
                               zástupkyně/zástupce zaměstnanců 
  
 
                               zástupkyně/zástupce zaměstnanců (městská policie) 
  
 
                               zástupkyně/zástupce zaměstnanců 
 
 
                               zástupkyně/zástupce zaměstnanců 
 

 

 

 
 
 

 
 



Příloha č. 3 
 

 
 

Čestné prohlášení o narození dítěte 
 
 

Zaměstnanec /jméno, příjmení/…………………………………………….……………............................. 

tímto čestně prohlašuji, že se mi dne …………………... narodilo dítě a žádám dle Statutu 

sociálního fondu čl. IV bod 10 o poskytnutí příspěvku při narození dítěte. 

 

 
 
 
V ………………… dne ….. /….. / 202_          Podpis zaměstnance: …………………..………. 
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Podkladový materiál pro 5. jednání ZM dne 15. 9. 2022

Číslo bodu: 13
Název bodu: Zpráva o činnosti Kontrolního výboru při ZM za rok 2022
Zodpovídá: Mgr. Jiří Adámek
Zpracoval/a/i: Eva Šimková
Převzal/a/i od: Mgr. Jiří Adámek

Důvodová zpráva:

Návrh usnesení:

usnesení č. ../5/2022

ZM bere na vědomí Zprávu o činnosti kontrolního výboru při ZM za rok 2022 (viz příloha orig.
zápisu).

Příloha č. 1: zprava_KV_cinnost_2022.pdf

V Litoměřicích 08.09.2022

Předkládá: Mgr. Jiří Adámek

https://eraz.litomerice.cz/z/download/get-attachment/1402?name=zprava_KV_cinnost_2022.pdf


  

 

 

Kontrolní výbor 
při Zastupitelstvu města  
Litoměřice 

 

Město Litoměřice 
Mírové náměstí 15/7  
412 01 Litoměřice 

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

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

 

 

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru za rok 2022 

 

Kontrolní výbor na základě usnesení č. 11/1/2022 - Plán činnosti Kontrolního výboru 

při ZM Litoměřice na rok 2022 a na základě § 119 odst. (3) zákona č. 128/2000 Sb. 

Zákona o obcích provedl, resp. provede následující, níže uvedené kontroly, jejichž 

podrobný popis je uveden v zápisech Kontrolního výboru, které jsou pravidelně 

zveřejňovány na webových stránkách města. 

a) Kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce 

• Kontrolní výbor zkontroloval plnění usnesení ZM (řádných i 

mimořádných) ze dne 10.11.2021, 9.12.2021, 27.1.2022, 8.3.2022, 

21.4.2022, 23.6.2022. 

• Kontrolní výbor zkontroloval plnění usnesení RM (řádných i 

mimořádných) ze dne 1. 11. 2021, 15.11.2021, 29. 11. 2021, 13. 12. 

2021, 10. 1. 2022, 17. 1. 2022, 24. 1. 2022, 7. 2. 2022, 21. 2. 2022, 7. 

3. 2022, 4.4. 2022, 25.4. 2022, 9. 5. 2022, 23. 5.2022, 6.6. 2022, 20. 

6.2022, 18. 7. 2022, 1.8. 2022, 22. 8. 2022. 

Při kontrole usnesení ZM a RM viz výše, neshledali členové kontrolního 

výboru žádné porušení předpisů.  

b) Členové kontrolního výboru provedli dále kontrola pořízení služebních 

elektromobilů městem Litoměřice viz zápis z jednání Kontrolního výboru ze 

dne 9. 5. 2022 a neshledali žádná porušení předpisů. 

c) Členové Kontrolního výboru se účastnili výběrových řízeních vyhlášených 

městem, dle požadavků Rady města viz zápisy z jednání KV. 

 

 

 

mailto:podatelna@litomerice.cz
http://www.litomerice.cz/
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Podkladový materiál pro 5. jednání ZM dne 15. 9. 2022

Číslo bodu: 14

Název bodu: Záměr prodeje pozemku parc.č. 4030/3 a část pozemku parc.č.
4030/1 v k.ú. Litoměřice

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

Důvodová zpráva:

Žadatel: VITALMAX CZECH s.r.o., IČO: 01441566. Holečkova 789, Praha 5 

Odůvodnění: Tento prodej již zastupitelstvo opakovaně řešilo:
ZM dne 15.12.2005 usnesení č. 14 – prodej nebyl schválený, 
ZM dne 30.07.2009 usnesení č. 19 – prodej nebyl schválený (s konečnou platností),
ZM dne 27.04.2017 usnesení č. 55/3/2017 – prodej nebyl schválený.
Jedná se o pozemek pod stavbou žadatele v areálu výstaviště Zahrada Čech. Tato stavba č.p. 2346 je
zapsána v katastru nemovitostí jako rodinný dům. Žadatel zde má i kancelář pro podnikání. Část
sousedního pozemku užívá jako parkovací prostor.
Parc.č. 4030/3 o výměře 222 m2 (zastavěná plocha), část parc.č. 4003/1 o výměře cca 88 m2 (ostatní
plocha) nutný GP, vše v k.ú. Litoměřice.
Stanovisko OÚR: Žádost se vztahuje na dodatečné povolení již realizované stavby na pozemku parc.
č. 4030/3 v k.ú. Litoměřice. OÚR vydal dne 30.4.2020 závazné stanovisko. Předložený záměr je
přípustný za následujících podmínek: bude se jednat o stavbu dočasnou a nelze ji změnit na stavbu
trvalou. Dle územního plánu je pozemek parc. č. 4030/3 v k.ú. Litoměřice zahrnutý do plochy
přestavby, která je označena jako lokalita 58 - NA VINICI (bývalá kasárna Dukelských hrdinů). Pro
danou lokalitu byla v roce 2007 zpracována urbanistická studie, Architektonické studio Hysek s.r.o.,
přičemž mimo jiné z této studie vycházela koncepce stanovená v současně platné ÚPD, jednou ze
zásadních věcí této koncepce uspořádání veřejných prostranství v rámci této lokality určené k
transformaci. V této studii je předmětný objekt na požadovaném pozemku označený k demolici.
Pozemek pod stavbou nelze prodat. 
Stejné stanovisko bylo vydáno k záměru prodeje výše uvedených pozemků, již dne 27.3.2017. 
Stavba je dle rozhodnutí o dodatečném povolení stavby ze dne 13.8.2020 kolaudována, jako stavba
dočasná.
Projednáno v MK dne 16.8.2022. Hlasováním    pro: 7              proti: 0             zdržel se: 0
MK nedoporučuje záměr prodeje pozemku parc.č. 4030/3 o výměře 222 m2 a části pozemku parc.č.
4030/1 v k.ú. Litoměřice, s konečnou platností.

Návrh usnesení:

usnesení č. ../5/2022

ZM neschvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 4030/3 a části pozemku parc.č. 4030/1, vše v k.ú.
Litoměřice a prohlašuje, že pokud nedojde k významné a v současné době nepředpokládané změně
okolností nebude opakovaný návrh na prodej již projednávat.
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Příloha č. 1: 4030_1.pdf

V Litoměřicích 08.09.2022

Předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba

https://eraz.litomerice.cz/z/download/get-attachment/1372?name=4030_1.pdf




1/2

Podkladový materiál pro 5. jednání ZM dne 15. 9. 2022

Číslo bodu: 15
Název bodu: Záměr prodeje pozemku parc.č. 1232/61 v k.ú. Pokratice
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:

Žadatel: Ing. Mxxxxx Mxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice
Odůvodnění: Žadatel je vlastník RD, sousední pozemky užívá na základě nájemní smlouvy ze dne
31.12.2015. Má zájem o koupi částí užívaných pozemků: parc.č. 1232/61 o celkové výměře 361 m2,
(orná půda) o cca 320 m2 (nutný GP) a parc.č. 1232/62 o celkové výměře 241 m2 (nutný GP), vše
v k.ú. Pokratice.
Stanovisko OÚR: K samotnému prodeji pozemků parc. č. 1232/61 a 1232/62 v k.ú. Pokratice není
připomínek. Upozornit je však třeba na to, že dle platné územně plánovací dokumentace, kterou je
Územní plán Litoměřice ve znění po změně č.2, jsou pozemky zahrnuty do zastavitelné plochy
označené jako lokalita 9 - Bílé stráně. Takto lokalita je vymezena jako plocha s rozdílným způsobem
využití označená jako BI – bydlení individuální v rodinných domech – městské. Pro lokalitu 9 je po
změně č.2 stanovena podmínka pro rozhodování o změnách v území ve smyslu pořízení územní
studie. Tato studie doposud nebyla pořízená, a proto nelze ve zmíněné lokalitě prozatím rozhodovat
o změnách v území. To se však netýká výše uvedeného prodeje.
Stanovisko OSNMM: O možnosti prodeje zbylých částí výše uvedených pozemků byl informován
vlastník sousední nemovitosti parc.1232/18 v k.ú. Pokratice, který má zájem o odkoupení s tím, že
bude rozhodovat cena za pozemek.
Člen MK doporučuje projednat pozemky jednotlivě. MK nedoporučuje prodej pozemku parc.č.
1232/62 v k.ú. Pokratice z důvodu možné návaznosti na sousední pozemek parc.č.1232/7 v k.ú.
Pokratice a z důvodu územní studie, která dosud není pořízená. Záměr prodeje řešit později.
Projednáno v MK dne 16.8.2022. Hlasováním    pro: 7              proti: 0             zdržel se: 0
MK doporučuje záměr prodeje celého pozemku parc.č. 1232/61 v k.ú. Pokratice, s tím, že pozemek
bude rozdělen mezi zájemce dle současného užívání.

Návrh usnesení:

usnesení č. ../5/2022

ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 1232/61 o výměře 361 m2 v k.ú. Pokratice (pro prodej
částí pozemku je nutný GP).

  

Příloha č. 1: 1232_61.pdf

V Litoměřicích 08.09.2022

https://eraz.litomerice.cz/z/download/get-attachment/1374?name=1232_61.pdf
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Předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba
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Podkladový materiál pro 5. jednání ZM dne 15. 9. 2022

Číslo bodu: 16

Název bodu: Podání žádosti o bezúplatný převod pozemku parc.č. 2635 v k.ú.
Litoměřice

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

Důvodová zpráva:

Žadatel: OSNMM
Odůvodnění: Výše uvedený pozemek je dle platné územně plánovací dokumentace, kterou je Územní
plán Litoměřice ve znění po změně č.2, zahrnut do zastavěného území, konkrétně do ploch
s rozdílným způsobem využití označených jako BI.1 - bydlení individuální v rodinných domech –
specifické. Východní část pozemku je v grafické části značena šedivou barvou značící, že se v rámci
ploch BI.1 je tato část určená pro veřejné prostranství, přičemž k tomuto účelu i v současné době
slouží. Z tohoto důvodu se jeví jako vhodné, aby daná část, popřípadě celý pozemek byl ve vlastnictví
města.

Pozemek parc.č. 2635 je z části pod komunikací a z části veřejná zeleň. Dle zákona č. 13/1997 Sb. o
pozemních komunikacích, údržbu a správu komunikací, chodníků a zeleně provádí obec. Převody
pozemků pod komunikacemi, chodníky a veřejná prostranství jsou dle zákona č. 219/2000 Sb., o
majetku ČR, převáděny na obce bezúplatně.

Návrh usnesení:

usnesení č. ../5/2022

ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku parc.č. 2635 o výměře 489 m2 (ostatní
plocha – komunikace) v k.ú. Litoměřice, na ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2,
IČO:69797111.

Příloha č. 1: 2635.pdf

V Litoměřicích 08.09.2022

Předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba

https://eraz.litomerice.cz/z/download/get-attachment/1376?name=2635.pdf
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Podkladový materiál pro 5. jednání ZM dne 15. 9. 2022

Číslo bodu: 17
Název bodu: Bezúplatný převod pozemků z majetku ČR – Správa železnic, s.o.
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:

Žadatel: OSNMM

Odůvodnění: Na základě projednání v ZM dne 23.11.2006, usnesení č. I/19 a následně v ZM dne
13.2.2013, usnesení č. 23/1/2013, byla požádána Správa železnic, státní organizace o nákup
vybraných pozemků, druh pozemků: ostatní plocha – komunikace, v k.ú. Litoměřice. Dle zákona č.
77/1997 Sb. si s účinností od 1.1.2017 obce mohly požádat o bezúplatný převod nepotřebného
majetku, což OSNMM učinil dopisem ze dne 3.2.2017 s tím, že vybrané pozemky byly odsouhlasené
OÚR.
V současné době se připravují podklady pro bezúplatný převod.
Správa železnic sdělila (dopisem ze dne 22.8.2022) podmínky bezúplatného převodu:

souhlas s technickými podmínkami,
prohlášení, že město přebírá i případné ekologické závazky,
na užívání převáděných pozemků je nutné uzavřít nájemní smlouvu (před uzavřením smlouvy o
bezúplatném převodu),
převod pozemků musí odsouhlasit Ministerstvo dopravy.

Návrh usnesení:

usnesení č. ../5/2022

ZM schvaluje v souvislosti s bezúplatným převodem pozemků z vlastnictví ČR, s právem hospodaření
pro Správu železnic, státní organizaci, se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1, IČO: 70994234,
podmínky převodu uvedené ve sdělení ze dne 22.8.2022 (sdělení viz příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: Sprava_zeleznic.pdf

V Litoměřicích 08.09.2022

Předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba

https://eraz.litomerice.cz/z/download/get-attachment/1380?name=Sprava_zeleznic.pdf
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Podkladový materiál pro 5. jednání ZM dne 15. 9. 2022

Číslo bodu: 18
Název bodu: Prodej stavby železniční zastávky Litoměřice-Cihelna
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:

Žadatel: Správa železnic, st. organizace, IČO: 70994234, Dlážděná 1003/7, Praha 1

Odůvodnění: Stavbu železniční zastávky realizovalo město v letech 1996-7. Žadatel požádal o převod
v rámci nutné rekonstrukce této zastávky stojící na pozemku par. č. 2545/2 v k.ú. Litoměřice
(pozemek není předmětem převodu).
Stanovisko OÚRM: Souhlasí s prodejem stavby železniční zastávky.
Jedná se o nemovitou věc, která se neeviduje v katastru nemovitostí.
Zjištěná cena znaleckého posudku č. 10/3397/22 činí 29 830 Kč.

Projednáno v MK dne 1.6.2022 Hlasováním       pro: 6              proti: 0              zdržel se: 0
MK doporučuje záměr prodeje.
Dopad do rozpočtu města na rok 2022: bude příjmem ÚZ 4802/4000.
Záměr byl projednán a schválen ZM dne 23.6.2022 usnesením č. 87/4/2022.
Zveřejněno na úřední desce: od 28.6.2022 do 14.7.2022 není připomínek ani námitek.

Návrh usnesení:

usnesení č. ../5/2022

ZM schvaluje prodej neevidované nemovité věci – stavby železniční zastávky, stojící na pozemku
parc.č. 2545/2 v k.ú. Litoměřice, do vlastnictví ČR, s právem hospodaření pro Správu železnic, státní
organizaci, se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1, IČO: 70994234, za cenu dle znaleckého posudku ve
výši 29 830 Kč, a uhrazení nákladů za vypracování posudku ve výši 7 260 Kč a správního  poplatku
za vklad do katastru nemovitostí.

Příloha č. 1: zastalka.pdf

V Litoměřicích 08.09.2022

Předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba

https://eraz.litomerice.cz/z/download/get-attachment/1381?name=zastalka.pdf
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Podkladový materiál pro 5. jednání ZM dne 15. 9. 2022

Číslo bodu: 19

Název bodu: Prodej pozemku parc.č. 2662/29 v k.ú. Litoměřice (nezapsaný
GP)

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

Důvodová zpráva:

Žadatel: Slavoj Litoměřice z.s., IČO: 14866170, se sídlem Písečný ostrov 1928, Litoměřice

Odůvodnění: Jedná se o část pozemku, která je oplocená a užívaná na základě nájemní smlouvy.      V
roce 1991 zde byl postaven objekt – zařízení staveniště (sociální zařízení, šatny, sprchy) pro
pracovníky výstavby ČOV Litoměřice. Dle dohody byla tato stavba zachována a v roce 1995 předána
pro potřeby TJ Slavoj Litoměřice. Po povodních v roce 2013 byl objekt v havarijním stavu, byla
provedena celková přestavba pro Horolezecký oddíl a ASPV TJ Slavoj Litoměřice. 
Stanovisko OÚRM: Vyznačená část pozemku v k.ú. Litoměřice je dle platné územně plánovací
dokumentace, kterou je Územní plán Litoměřice ve znění po změně č.2, dotčena vymezeným prvkem
územního systému ekologické stability, kterým je lokální biocentrum Písečný ostrov. Pozemek je
rovněž zahrnut do záplavového území s periodicitou opakování 20 a 100 let (Q20 a Q100). V rámci
klasifikace území z hlediska povodňových rizik je území zahrnuto do kategorie s nejvyšším
ohrožením, přičemž v těchto územích se doporučuje nepovolovat novou ani rozšiřovat stávající
zástavbu, ve které se zdržují lidé nebo umísťují zvířata. Pro stávající zástavbu je třeba provést návrh
opatření na ochranu před povodněmi, které zajistí odpovídající snížení rizika.
V rámci uvedeného závazného stanoviska úřadu územního plánování bylo sděleno, že pozemek je dle
platné ÚPD zařazen do zastavitelné plochy označené jako lokalita 11 – Písečný ostrov, konkrétně do
plochy označené jako RH – plochy rekreace – hromadná rekreace. V těchto plochách je přípustné
realizovat mimo jiné sportovní a relaxační zařízení. Samotná lokalita 11 byla však dle platné územně
plánovací dokumentace vymezena za účelem rozšíření areálu městského koupaliště a jeho
záchytného parkoviště. Lokalita 11 navíc podmiňuje rozhodování o změnách v území vypracováním
speciální územní studie orientované na nalezení kompromisu využití ostrova. Tato studie není
doposud zpracována a práce na této studii nebyly započaty. Do doby zpracování územní studie nelze
rozhodovat o změnách v tomto území. RM Litoměřice usnesením č. 461/20/2014 ze dne 21.8. 2014
schválila pronájem pozemků dle tehdy nezapsaného GP č. 4161-178//2013 a zároveň schválila vydání
souhlasu ke kolaudaci stavby na nezapsaném pozemku parc.č. 2662/29 v k.ú. Litoměřice (dle
nezapsaného GP – pozemek pod stavbou) s tím, že nájemní právo k uvedenému pozemku pro
vlastníka stavby bude stanoveno na dobu určitou 15 let včetně souhlasu s kolaudací objektu smluvně
omezeno, zápis stavby bude pouze dočasný a nebude výrazně narušena možnost využití stanovená
v platné ÚPD.
S ohledem na to, že úřad územního plánování ve výše uvedeném závazném stanovisku podmínil
záměr jeho dočasností, nesouhlasí OÚR s prodejem pozemku, a to i s ohledem na výše popsané limity
a hodnoty území.
Stanovisko OSMNN: Stavba není zapsána v katastru nemovitostí, dle současného stavu v katastru
nemovitostí se jedná o pozemek parc.č. 2662/17 o výměře 10031 m2, druh pozemku: vodní tok,
evropsky významná lokalita, ochranné pásmo nemovité kulturní památky, rezervace.
Pozemek pod stavbou je dle nezapsaného GP nově vzniklá parcela č. 2662/29 o výměře 237 m2 v k.ú.
Litoměřice. Nájemní smlouva s žadatelem je uzavřena na dobu určitou, a to do 1.9.2029.
Projednáno v MK dne 30.3.2022. Hlasováním    pro: 7              proti: 0             zdržel se: 0
MK doporučuje tento bod odložit do příští MK s tím, že do té doby proběhne jednání OÚR s
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žadatelem o nalezení kompromisu (možná směna pozemku).
Místní šetření dne 11.5.2022: Žadatel nechal zaměřit přesné hranice pozemku.
Nové stanovisko OÚRM: Rada města Litoměřice usnesením č. 461/20/2014 ze dne 21.8. 2014
schválila pronájem pozemků dle nezapsaného GP č. 4161-178//2013 a zároveň schválila vydání
souhlasu ke kolaudaci stavby na pozemku parc.č. 2662/29 v k.ú. Litoměřice (dle nezapsaného GP, v
současnosti na pozemku parc. č. 2662/17 v k.ú. Litoměřice) s tím, že nájemní právo k uvedenému
pozemku pro vlastníka stavby bude stanoveno na 15 let. S ohledem na tyto informace odbor
územního rozvoje jako příslušný úřad územního plánování k uvedené stavbě vydal závazné
stanovisko dle § 96b stavebního zákona vypravené dne 27. 2. 2018 pod č.j.
MULTM/0003478/18/ROZ/MKř se závěrem, že záměr je přípustný s podmínkou. Na základě místního
šetření na místě odbor územního rozvoje nemá připomínek k záměru, aby pozemek pod stavbou byl
ve vlastnictví majitele objektu.
Projednáno v MK dne 1.6.2022. Hlasováním      pro: 6              proti: 0              zdržel se: 0
Doporučuje záměr prodeje.
Dopad do rozpočtu města 2022/23 bude příjmem ÚZ 4802/4000.
Záměr byl projednán a schválen ZM dne 23.6.2022 usnesením č. 88/4/2022.
Zveřejněno na úřední desce: od 28.6.2022 do 14.7.2022 není připomínek ani námitek.
Cena dle znaleckého posudku č. 21/3408/22 cena obvyklá 385 600 Kč

Návrh usnesení:

usnesení č. ../5/2022

ZM schvaluje prodej nezapsaného pozemku parc.č. 2662/29 o výměře 237 m2 v k.ú. Litoměřice (dle
GP č. 4161-178//2013) Slavoji Litoměřice z.s., se sídlem: Písečný ostrov 1928, Litoměřice, IČO:
14866170, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 385 600 Kč a uhrazení nákladů za vypracování
posudku ve výši 10 890 Kč a správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí. Úhrada
kupní ceny bude provedena takto: ½ ceny neprodleně po podpisu kupní smlouvy a ½ ceny nejpozději
do 31.12.2023.

Příloha č. 1: p._2662.pdf

V Litoměřicích 08.09.2022

Předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba

https://eraz.litomerice.cz/z/download/get-attachment/1382?name=p._2662.pdf
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Podkladový materiál pro 5. jednání ZM dne 15. 9. 2022

Číslo bodu: 20
Název bodu: Prodej klasické hrobky na Městském hřbitově v Litoměřicích
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:

Žadatel: Paní Zxxx Kxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice

Odůvodnění: ZM dne 6.3.2008 schválilo zásady pro prodej opuštěných a neudržovaných náhrobků
a pomníků (hrobová zařízení – movité věci) a hrobek (hřbitovní stavby – nemovité věci), které se
z důvodu opuštění jejich vlastníky staly vlastnictvím města.
Stanovisko OSNMM: Projednáno se správcem městského hřbitova – jedná se o nemovitou věc, která
se nezapisuje do katastru nemovitostí, je určená k uložení lidských pozůstatků v rakvi nebo urně.
Dle nové metodiky ekonomického odboru je příjem za hrobku nutné zaúčtovat s aktuálním DPH (21
%).
Jedná se o klasickou hrobku v sektoru IV. s evidenčním číslem 134.
Projednáno v MK 30.3.22 Hlasováním    pro: 7              proti: 0              zdržel se: 0
MK doporučuje prodej.

Záměr byl projednán a schválen ZM dne 21.4.2022 usnesením č. 49/3/2022.
Z důvodu chybného označení hrobového místa se záměr musel znovu projednat. Správa hřbitova
opravila číslo hrobového místa na 132.
Dopad do rozpočtu města na rok 2022: bude příjmem ÚZ 4802/4000.
Nové projednání záměru (revokace) a schválení ZM dne 23.6.2022 usnesením č. 89/4/2022.
Zveřejněno na úřední desce: od 28.6.2022 do 14.7.2022 není připomínek ani námitek.
Cena dle znaleckého posudku č. 23/3410/22    8 130 Kč

Návrh usnesení:

usnesení č. ../5/2022

ZM schvaluje prodej klasické hrobky v sektoru IV., s evidenčním číslem 132, na Městském hřbitově v
Litoměřicích za cenu dle znaleckého posudku 8 130 Kč + 21 % DPH, paní Zxxx Kxxxxxxx, nar.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice.

Příloha č. 1: hrobka_c.132.pdf

V Litoměřicích 08.09.2022

Předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba

https://eraz.litomerice.cz/z/download/get-attachment/1396?name=hrobka_c.132.pdf
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Podkladový materiál pro 5. jednání ZM dne 15. 9. 2022

Číslo bodu: 21

Název bodu: Přijetí daru hřbitovní stavby – hrobky na Městském hřbitově v
Litoměřicích

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

Důvodová zpráva:

Žadatel: OSNMM
Paní Gxxxxxxx Sxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx a pan Txxxx Pxxxx nar.xxxxxxxxx, jako dárci prohlašují, že
jsou vlastníky nemovité věci – hřbitovní stavby rodinné hrobky nacházející se na Městském hřbitově
v Litoměřicích, evidované pod číslem 2175/III-D-009. Jedná se o tzv. nadměrnou hrobku v které je
uloženo 11 rakví, a kde je také pochovaný pan Jxx Oxxxx, padlý v I. světové válce (2.4.1916). Hrob je
vedený jako válečný a jako takový se podle zákona o válečných hrobech musí zachovat.

Žádost byla doručena v den konání MK 1.6.2022, proto nebyla projednána z důvodu zjištění
informací ohledně válečného hrobu. Dle informace správce hřbitova podle zákona o válečných
hrobech se o tyto hroby musí postarat obec a nesmí je prodat. Seznam válečných hrobů byl
poskytnut z Administrace o válečných hrobech.
Projednáno v MK dne 16.8.2022. Hlasováním    pro: 7              proti: 0             zdržel se: 0
MK doporučuje přijetí daru hřbitovní stavby – hrobky.

 

Návrh usnesení:

usnesení č. ../5/2022

ZM schvaluje přijetí daru nemovité věci neevidované v katastru nemovitostí, hřbitovní stavby –
hrobky číslo 2175/III – D–009 na Městském hřbitově v Litoměřicích, od spoluvlastníků paní Gxxxxxxx
Sxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Praha 10 a pana Txxxxx Pxxxx, nar.
xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxx, Pelhřimov.

Příloha č. 1: hrobka.pdf

V Litoměřicích 08.09.2022

Předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba

https://eraz.litomerice.cz/z/download/get-attachment/1385?name=hrobka.pdf
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Podkladový materiál pro 5. jednání ZM dne 15. 9. 2022

Číslo bodu: 22

Název bodu:
Směna pozemků: parc.č. 691/2 a parc.č. 723/62 (nezapsaný GP) v
k.ú. Pokratice za pozemky v areálu bývalých TSM Litoměřice u
vodního cvičiště v k.ú. Litoměřice

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

Důvodová zpráva:

Žadatel: Pan Pxxx Sxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, Kamýk xxxxxxxxx

 

Odůvodnění: OŽP plánuje rekonstrukci Pokratického rybníka, žadatel souhlasí s prodejem pozemku
parc.č. 691/2 o výměře 2639 m2 (trvalý travní porost) v k.ú. Pokratice, s tím, že má zájem o
odkoupení pozemků v k.ú. Litoměřice, u Labe, kde má betonárku. Z toho důvodu, že na pozemku
parc.č. 4709/13 se nachází využívaný zdroj vody pro TSM, který má město zájem i dále užívat, je
nutné zřízení VCB práva chůze a jízdy na celý pozemek.
Stanovisko OÚR: Dle platné územně plánovací dokumentace jsou pozemky parc. č. 4724/3, 4709/16,
4709/18, 4709/19, 4709/13, 4724/4, 4709/3, 4724/2, 4733/2, 4709/4, 4724/5, 4726, 4733/3 vše v k.ú.
Litoměřice zahrnuty do zastavěného území, konkrétně do ploch označených jako TO – technické
služby a zabezpečení a VP – průmyslová výroba a sklady. Pozemky nejsou z hlediska koncepce platné
územně plánovací dokumentace dotčeny veřejně prospěšnou stavbou, nebo veřejně prospěšným
opatřením. Celé území je vymezeno jako lokalita 59 – Technické služby, což je plocha přestavby,
území je dle koncepce platné územně plánovací dokumentace výhledově určeno k revitalizaci
přírodního charakteru nábřeží s relaxačním využitím sídelní zeleně. Nadřazená územně plánovací
dokumentace, kterou jsou Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje stanovují úkol vymezit
v případě tratě č. 072 koridor označený jako C-E61 v šířce 60 m. Tento koridor je vymezován
z důvodu plánované optimalizace trati. Jeho vymezení je předmětem pořizované změny č. 3 územního
plánu, dotčených pozemků se však dotkne minimálně pouze v severní části, viz příloha. V případě
provedení směny pozemků nebude předmětem směny západní část areálu TSM z důvodu
uvažovaného záměru realizace stání pro autobusy.
Na základě projednání OŽP požaduje i část sousedního pozemku parc.č. 723/1 cca 900 m2, který se
užívá, jako příjezdová polní cesta.
Projednáno v MK 24.11.2021. Hlasováním        pro: 6              proti: 0             zdržel se: 2
MK doporučuje směnu pozemků včetně žádané cesty.
Dopad do rozpočtu města na rok 2022: bude příjmem ÚZ 4802/4000.
Záměr byl projednán a schválen ZM dne 9.12.2021 usnesením č. 171/7/2021.
Na základě kontroly-revize, katastrální úřad sloučil některé pozemky v této lokalitě.
Zveřejněno na úřední desce: od 20.12.2021 do 4.1.2022 není připomínek ani námitek.
Na základě ujednání byl zhotovený GP na pozemky ve vlastnictví žadatele, nově vzniklá parcela č.
723/62 o výměře 1019 m2, z důvodu možného rozšíření příjezdové cesty.
Cena dle znaleckých posudků:
ZP č. 18/3405/22 pozemky z LV č. 4753                                        334 700 Kč (cena obvyklá)
ZP č. 17/3404/22 ocenění staveb parc.č. 4709/3,4709/4           1 407 615 Kč (cena vyhlášková)
                          Včetně VCB       parc.č. 4709/13                       - 357 130 Kč
ZP č. 16/3403/22 administr. budova a pozemky                   12 098 200 Kč (cena vyhlášková)
Doplatek rozdílu pro město                                                  12 814 000 Kč
Cena vyhlášková je z důvodu toho, že nebyl zjištěný obdobný prodej za cenu obvyklou, tedy
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porovnáním. 
Náklady celkem za ZP: 62 315 Kč.
Dopad do rozpočtu města na rok 2022: bude příjmem ÚZ 4802/4000.

Návrh usnesení:

usnesení č. ../5/2022

 

ZM schvaluje směnu pozemků parc.č. 691/2 o výměře 2639 m2 a parc.č. 723/62 o výměře 1019 m2,
orná půda (dle GP), vše v k.ú. Pokratice, ve vlastnictví pana Pxxxx Sxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, bytem
Kamýk č.p. xxxx, za pozemky včetně staveb ve vlastnictví Města Litoměřice, IČO: 002563958, Mírové
náměstí 15/7, Litoměřice, a to pozemky parc.č. 4724/3 o výměře 639 m2 včetně stavby, parc.č.
4733/2 o výměře 468 m2 včetně stavby, parc.č. 4724/7 o výměře 11225 m2, parc.č. 4709/16 o
výměře 53 m2, parc.č. 4709/13 o výměře 1636 m2, parc.č. 4709/4  o výměře 74 m2 včetně
nezapsané stavby a parc.č. 4709/3 o výměře 275 m2 včetně nezapsaných staveb, vše v k.ú.
Litoměřice, se zřízením věcného břemene – práva chůze a jízdy a užívání zdroje labské vody k tíži
pozemku parc.č. 4709/13 ve prospěch města Litoměřice a s doplatkem rozdílu ceny pro město
Litoměřice v částce 12 814 000 Kč, a uhrazení ½ nákladů městu Litoměřice za znalecké posudky ve
výši 31 157,50 Kč, uhrazení ½ nákladů městu Litoměřice za GP ve výši 8 470 Kč a uhrazení ½
správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Příloha č. 1: smena.pdf
Příloha č. 2: 691_2.pdf

V Litoměřicích 08.09.2022

Předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba

https://eraz.litomerice.cz/z/download/get-attachment/1387?name=smena.pdf
https://eraz.litomerice.cz/z/download/get-attachment/1389?name=691_2.pdf






1/2

Podkladový materiál pro 5. jednání ZM dne 15. 9. 2022

Číslo bodu: 23

Název bodu: Směna pozemků města parc.č. 4734/2, 4731/4, 4709/9 za
pozemky parc.č. 4737 a 4736/2, vše v k.ú. Litoměřice

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

Důvodová zpráva:

Žadatel: MO ČR, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, IČO:60162694, Hradební 772, Praha
Odůvodnění: Ministerstvo obrany ČR plánuje majetkoprávně uspořádat pozemky příjezdové
komunikace v areálu k vodnímu cvičišti u Labe pro další případné úpravy. Z tohoto důvodu byl
vypracován GP č. 4999-64/2021 na oddělení pozemků, kde se nachází komunikace (parc.č. 4734/2 o
výměře 699 m2, 4731/4 o výměře 69 m2). GP není dosud zapsaný v katastru nemovitostí.
Stanovisko OÚR: Dle platné územně plánovací dokumentace jsou uvedené pozemky zahrnuty do
ploch označených jako SM – smíšené využití území městského typu a TO – technické služby a
zabezpečení. Celé území je vymezeno jako lokalita 59 – Technické služby, což je plocha přestavby,
území je dle koncepce platné územně plánovací dokumentace výhledově určeno k revitalizaci
přírodního charakteru nábřeží s relaxačním využitím sídelní zeleně. Pozemky nejsou dotčeny žádnou
veřejně prospěšnou stavbou či veřejným prospěšným opatřením. Dopravní infrastruktura je dle
platné územně plánovací dokumentace v plochách SM i VP přípustným využitím.
Stanovisko OSNMM: Komunikaci – účelovou cestu (dle zákona č. 13/1997 Sb.)  využívají i jiní
vlastníci, s tím, že je uvedena v pasportu místních komunikací, umístění překážek na ni je
přestupkem, za který může být silničním správním úřadem uložena sankce.
Projednáno v MK 24.11.2021. Hlasováním        pro: 7              proti: 0             zdržel se: 0
MK doporučuje směnu pozemků.
Záměr byl projednán a schválen ZM dne 9.12.2021 usnesením č. 172/7/2021.
Zveřejněno na úřední desce: od 20.12.2021 do 4.1.2022 není připomínek ani námitek.
Cena dle znaleckého posudku č. 38/1369/2022 (obvyklá cena):
Pozemky v majetku města                                159 000 Kč
Pozemky ČRMO                                                 56 000 Kč
Cena dle cenového předpisu:
Pozemky v majetku města                            103 552,30 Kč
Pozemky ČRMO                                             36 311,30 Kč
Cena za vypracování ZP                                   9 450     Kč

V souladu ustanovením § 12 odst. 4 a § 22 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku státu a čl. 33 NV MO č.
51/2013 Věstníku se cena pozemků ve vlastnictví Ministerstva obrany oceňuje cenou obvyklou
(56 000 Kč) a cena pozemků ve vlastnictví města se oceňuje cenou dle cenových předpisů
(103 552,30 Kč), proto doplatek pro město činí 47 552,30 Kč s tím, že městu bude započteno
uhrazení nákladů za znalecký posudek ve výši 9 450 Kč, výsledný doplatek tedy činí 38 102,30 Kč.  

 

Návrh usnesení:

usnesení č. ../5/2022
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ZM schvaluje směnu pozemků parc.č. 4737 o výměře 88 m2 a parc.č. 4736/2 o výměře 16 m2 (dle
GP) ve vlastnictví ČR – Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, se sídlem
Hradební 772, Praha, IČO: 60162694, za pozemky parc.č. 4734/2 o výměře 69 m2 (dle GP), 4731/4 o
výměře 69 m2 (dle GP) a parc.č.4709/9 o výměře 157 m2, ve vlastnictví Města Litoměřice, IČO:
00263958, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, vše v k.ú. Litoměřice, s doplatkem rozdílu ceny pro
město Litoměřice v částce 47 552,30 Kč. Doplatek rozdílu ceny bude ponížen o již uhrazené náklady
za vypracování znaleckého posudku ve výši 9 450 Kč; doplatek tedy činí 38 102,30 Kč. Návrh na
vklad práv do katastru nemovitostí podá Agentura hospodaření s nemovitým majetkem.
Převáděné pozemky ve vlastnictví města Litoměřice budou i nadále sloužit jako veřejně přístupná
účelová komunikace pro zajištění dopravní obslužnosti v dané lokalitě ve smyslu ustanovení § 7 odst.
1 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1: MO.pdf

V Litoměřicích 08.09.2022

Předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba

https://eraz.litomerice.cz/z/download/get-attachment/1391?name=MO.pdf
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Podkladový materiál pro 5. jednání ZM dne 15. 9. 2022

Číslo bodu: 24
Název bodu: Bezúplatný převod pozemku parc.č. 4690/5 v k.ú. Litoměřice
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:

Žadatel: Ústecký kraj, IČO: 70892156, Velká hradební 3118/48, Ústí n.L.
Odůvodnění: V souvislosti s realizací stavby „labská stezka č. 2 – etapa 2e“ byla s městem uzavřena
smlouva o výpůjčce. Stavba-odpočívka dle zapsaného GP na parc.č. 4690/5 v k.ú. Litoměřice byla
vybudována a kolaudována. 
Stanovisko OÚR: Pozemek parc. č. 4690/5 v k.ú. Litoměřice je dle platné územně plánovací
dokumentace zahrnut do nezastavěného území do ploch přírodních P – jedná se o plochy s nejvyšším
přírodním potenciálem a potřebou ochrany přírodních prvků (vymezená regionální biocentra, území
EVL, …apod.); přírodní plochy nejčastěji zahrnují již vymezené nebo k vymezení určené prvky
ochrany přírody a jejich nejbližší kontextuální okolí, případně plochy systémů ekologické stability,
…apod.
Pozemek je zahrnut do nadregionálního biokoridoru označeného v platné územně plánovací
dokumentaci jako NRBK 10.
Pozemek je dále zahrnut také do aktivní zóny záplavového území. Z hlediska kategorie povodňového
ohrožení je pozemek zahrnut do kategorie 4 – vysoké ohrožení. V takovém území se doporučuje
nepovolovat novou ani rozšiřovat stávající zástavbu, ve které se zdržují lidé nebo umísťují zvířata.
S ohledem na koncepci stanovené v platné územně plánovací dokumentaci není k předloženému
záměru připomínek.
Projednáno v MK 1.6.22 Hlasováním     pro: 6              proti: 0           zdržel se: 0
MK doporučuje záměr bezúplatného převodu pozemku parc.č. 4690/5 o výměře 84 m2 (ostatní
plocha) v k.ú. Litoměřice.
Záměr byl projednán a schválen ZM dne 23.6.2022 usnesením č. 93/4/2022.
Zveřejněno na úřední desce: od 28.6.2022 do 14.7.2022 není připomínek ani námitek.

 

Návrh usnesení:

usnesení č. ../5/2022

ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku parc.č. 4690/5 o výměře 84 m2 (ostatní plocha) v k.ú.
Litoměřice do vlastnictví Ústeckého kraje, IČO: 70892156, Velká hradební 3118/48, Ústí nad Labem,
za podmínky uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Příloha č. 1: 4690_5.pdf

V Litoměřicích 08.09.2022

https://eraz.litomerice.cz/z/download/get-attachment/1394?name=4690_5.pdf
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Předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba
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Podkladový materiál pro 5. jednání ZM dne 15. 9. 2022

Číslo bodu: 25

Název bodu: Bezúplatný převod pozemků parc.č. 1361/12,1361/91-95,1361/32
a 1361/34, v k.ú. Pokratice do vlastnictví Města Litoměřice

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

Důvodová zpráva:

Žadatelé: manželé Mgr. Vxxxxx Čxxxxx a Pxxxx Čxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, Litoměřice, paní Ixxxx
Dxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, Litoměřice, paní Rxxxxx Hxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Liberec, manželé Mgr.
PxxxLxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Praha 9 a Mgr. Hxxxx Lxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice, pan Vxx
Mxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice, paní LxxxxxNxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice, pan Mxxxx
Vxxxxxx, Trnovany xxxxxxx, pan Pxxx Zxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice, pan
JxxSxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice, manželé pan Dxxxxx Sxxxxx a  MUDr. Axxxxx
S[a]lavíková[/axxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice a paní Ixxxxx Sxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice. 

Odůvodnění: Žadatelé jsou vlastníky pozemků parc.č. 1361/127 o výměře 276 m2 (zahrada), 1361/91
o výměře 176 m2 (zahrada), 1361/92 o výměře 174 m2 (zahrada) a 1361/93 o výměře 176 m2
(zahrada), 1361/94 o výměře 135 m2 (zahrada), 1361/95 o výměře 44 m2 (orná půda), 1361/34 o
výměře 111 m2 (orná půda) a 1361/32 o výměře 946 m2 (zahrada), vše v k.ú. Pokratice. V pozemcích
jsou uložené zkolaudované inženýrské sítě: kanalizační a vodovodní řad, plynovod, kabelové rozvody
NN a rozvod VO a také dopravní značení. Vlastníci sousedních nemovitostí souhlasí s finanční
spoluúčastí na dobudování komunikace ve výši 50 000 Kč od každého vlastníka přilehlého pozemku.
Manželé jako společní vlastníci pozemku se pro tento účel považují za jednoho vlastníka.
Stanovisko OÚR: Pozemky v k.ú. Pokratice jsou dle platné územně plánovací dokumentace zahrnuty
do zastavitelné plochy označené jako Lokalita 2 – Pod Miřejovicemi. Zmíněné pozemky určené
k realizaci veřejného prostranství včetně komunikace vycházejí z koncepce zpřesněné v územní
studii, která byla pořízena pro lokalitu 2, konkrétně jde o Urbanistickou studii lokality RD – Pod
Miřejovicemi. S předloženou nabídkou na převzetí lze za podmínky uváděné finanční spoluúčasti
všech vlastníků přilehlých pozemků týkající se následného dobudování povrchu komunikace
souhlasit. Ohledně smluv uzavíraných s vlastníky kontaktovat úsek investic OÚR.
Hlasováním      pro: 3              proti: 1                         zdržel se: 3
MK nedoporučuje bezúplatný převod pozemků parc.č. 1361/127,1361/91-95,1361/32 a 1361/34,
v k.ú. Pokratice s podmínkou uhrazení finanční spoluúčasti na dobudování komunikace ve výši
50 000 Kč od každého vlastníka přilehlého pozemku (manželé jako společní vlastníci pozemku se pro
tento účel považují za jednoho vlastníka).

MK doporučuje, aby OÚR na základě zvyšování cen stavebního materiálu přehodnotil stávající
pravidla o spoluúčasti vlastníků přilehlé komunikace.
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Návrh usnesení:

usnesení č. ../5/2022

 

a)    ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku parc.č. 1361/127 o výměře 276 m2 (zahrada) v k.ú.
Pokratice, do vlastnictví města Litoměřice od manželů Ing. Dxxxxxx Sxxxxxx, nar.xxxxxxxxxxxa
MUDr. AxxxxxxSxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, oba bytem xxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice.
b)   ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku parc.č. 1361/91 o výměře 176 m2 (zahrada) v k.ú.
Pokratice, do vlastnictví města Litoměřice od Mgr. Vxxxxxx Čxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, bytem
xxxxxxxxxxx, Litoměřice.
c)   ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku parc.č. 1361/92 o výměře 174 m2 (zahrada) v k.ú.
Pokratice, do vlastnictví města Litoměřice od pana Jxxx Sxxxx, nar. xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxx
Litoměřice.
d)   ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku parc.č. 1361/93 o výměře 176 m2 (zahrada) v k.ú.
Pokratice, do vlastnictví města Litoměřice od paní Ixxxxx Sxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx bytem
xxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice.
e)   ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků parc.č. 1361/94 o výměře 135 m2 (zahrada) a parc.č.
1361/95 o výměře 44 m2 (orná půda), vše v k.ú. Pokratice, do vlastnictví města Litoměřice od pana
Pxxxx Zxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxx, Litoměřice.
f)   ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku parc.č. 1361/32 o výměře 946 m2 (zahrada) v k.ú.
Pokratice, do vlastnictví města Litoměřice od podílových spoluvlastníků manželů Mgr. Vxxxxxx
Čxxxxxx, nar. xxxxxxxxx a paní Pxxxx Čxxxxxxxx, nar.xxxxxxxxx, oba bytem xxxxxxxxxxx, Litoměřice,
a to podíl o velikosti 10/68, od paní Ixxxx Dxxxxxxxx, nar.xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxx, Litoměřice,
a to podíl o velikosti 55/340, od paní Rxxxxx Hxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxx,
Liberec, a to podíl o velikosti 10/68, od manželů Mgr. Pxxxx Lxxxxx, nar. xxxxxxxxx, bytem
xxxxxxxxxxxxxx, Praha a Mgr. Hxxxx Lxxxxxxx, nar.xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxx, Litoměřice, a to
podíl o velikosti 10/68, od pana Vxxx Mxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxx Litoměřice, a
to podíl o velikosti 20/68 a od paní Lxxxx Nxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxx, Litoměřice,
a to podíl o velikosti 7/68. 
g)   ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku parc.č. 1361/34 o výměře 111 m2 (orná půda) v k.ú.
Pokratice, do vlastnictví města Litoměřice od podílových spoluvlastníků manželů Mgr. Vxxxxxx
Čxxxxxx, nar. xxxxxxxxxa paní Pxxxx Čxxxxxxxx, nar.xxxxxxxxx, oba bytem xxxxxxxxxxxx Litoměřice,
a to podíl o velikosti 10/68, od paní Ixxxx Dxxxxxxxx, nar.xxxxxxxxxx, bytem
xxxxxxxxxxxxxxLitoměřice, a to podíl o velikosti 22/340, od paní Rxxxxx Hxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx,
bytem xxxxxxxxxxxx, Liberec, a to podíl o velikosti 10/68, od manželů Mgr. Pxxxx Lxxxxx, nar.
xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxx, Praha a Mgr. Hxxxx Lxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, bytem
xxxxxxxxxxxx Litoměřice, a to podíl o velikosti 10/68, od pana Vxxx Mxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx,
bytem xxxxxxxxxxx, Litoměřice, a to podíl o velikosti 20/68, od paní Lxxxx Nxxxxxxxxx, nar.
xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxx, Litoměřice, a to podíl o velikosti 7/68, a od pana Mxxxx Vxxxxxx, nar.
xxxxxxxxx, bytem Trnovany xxxxxxx, a to podíl o velikosti 33/340.

h)  ZM schvaluje uzavření smluv o bezúplatném převodu pozemků uvedených pod body a) až g)
tohoto usnesení za podmínky předchozího uzavření smluv o finanční spoluúčasti na dobudování
komunikace s vlastníky přilehlých pozemků uvedených v příloze (viz příloha orig. zápisu) a provedení
úhrady spoluúčasti ve výši 50 000 Kč od každého vlastníka přilehlého pozemku na účet města
Litoměřice (manželé jako společní vlastníci pozemku se pro tento účel považují za jednoho vlastníka).
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a)  ZM neschvaluje bezúplatný převod pozemku parc.č. 1361/127 o výměře 276 m2 (zahrada) v k.ú.
Pokratice, do vlastnictví města Litoměřice od manželů Ing. Dxxxxxx Sxxxxxx, nar. xxxxxxxxx a MUDr.
Axxxxx Sxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, oba bytem xxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice.
b)  ZM neschvaluje bezúplatný převod pozemku parc.č. 1361/91 o výměře 176 m2 (zahrada) v k.ú.
Pokratice, do vlastnictví města Litoměřice od Mgr. Vxxxxxx Čxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, bytem
xxxxxxxxxxx, Litoměřice.
c)  ZM neschvaluje bezúplatný převod pozemku parc.č. 1361/92 o výměře 174 m2 (zahrada) v k.ú.
Pokratice, do vlastnictví města Litoměřice od pana JxxxxSxxxx, nar. xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxx,
Litoměřice.
d)  ZM neschvaluje bezúplatný převod pozemku parc.č. 1361/93 o výměře 176 m2 (zahrada) v k.ú.
Pokratice, do vlastnictví města Litoměřice od paní Ixxxxx Sxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, bytem
xxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice.
e)  ZM neschvaluje bezúplatný převod pozemků parc.č. 1361/94 o výměře 135 m2 (zahrada) a parc.č.
1361/95 o výměře 44 m2 (orná půda), vše v k.ú. Pokratice, do vlastnictví města Litoměřice od pana
Pxxxx Zxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxx, Litoměřice.
f)   ZM neschvaluje bezúplatný převod pozemku parc.č. 1361/32 o výměře 946 m2 (zahrada) v k.ú.
Pokratice, do vlastnictví města Litoměřice od podílových spoluvlastníků manželů Mgr.
VxxxxxxČxxxxxx, nar. xxxxxxxxx a paní Pxxxx Čxxxxxxxx, nar.2xxxxxxxx, oba bytem xxxxxxxxxxxx
Litoměřice, a to podíl o velikosti 10/68, od paní Ixxxx Dxxxxxxxx, nar.xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxx,
Litoměřice, a to podíl o velikosti 55/340, od paní Rxxxxx Hxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, bytem
xxxxxxxxxxxx, Liberec, a to podíl o velikosti 10/68, od manželů Mgr. Pxxxx Lxxxxx, nar. xxxxxxxxx,
bytem xxxxxxxxxxxxxx, Praha a Mgr. Hxxxx Lxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxx,
Litoměřice, a to podíl o velikosti 10/68, od pana VxxxxMxxxxxxxx, nar.xxxxxxxxxx, bytem
xxxxxxxxxxx, Litoměřice, a to podíl o velikosti 20/68 a od paní Lxxxx Nxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx,
bytem xxxxxxxxxxx, Litoměřice, a to podíl o velikosti 7/68.
g)   ZM neschvaluje bezúplatný převod pozemku parc.č. 1361/34 o výměře 111 m2 (orná půda) v k.ú.
Pokratice, do vlastnictví města Litoměřice od podílových spoluvlastníků manželů Mgr. Vxxxxxx
Čxxxxxx, nar. xxxxxxxxx a paní Pxxxx Čxxxxxxxx, nar.xxxxxxxxxx oba bytem xxxxxxxxxxx, Litoměřice,
a to podíl o velikosti 10/68, od paní Ixxxx Dxxxxxxxx, nar.xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxx, Litoměřice,
a to podíl o velikosti 22/340, od paní RxxxxxHxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxx,
Liberec, a to podíl o velikosti 10/68, od manželů Mgr. Pxxxx Lxxxxx, nar. xxxxxxxxx, bytem
xxxxxxxxxxxxxx, Praha a Mgr. Hxxxx Lxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxx, Litoměřice, a to
podíl o velikosti 10/68, od pana VxxxxMxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxx, Litoměřice, a
to podíl o velikosti 20/68, od paní Lxxxx Nxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxx, Litoměřice,
a to podíl o velikosti 7/68, a od pana Mxxxx Vxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, bytem Trnovany xxxxxxx, a to
podíl o velikosti 33/340.

h)   ZM neschvaluje uzavření smluv o finanční spoluúčasti ve výši 50 000 Kč na dobudování
komunikace s vlastníky přilehlých pozemků uvedených v příloze (viz příloha orig. zápisu).

 

 

 

 

Příloha č. 1: Brezova.pdf

https://eraz.litomerice.cz/z/download/get-attachment/1398?name=Brezova.pdf
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V Litoměřicích 08.09.2022

Předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba
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